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p
Pacha też pl. tantum Pachy fo r m y : n. sg. pa

cha ca 1420 WokTryd nr 206, ca 1455 JA XIV 
489, 1472 Rost nr 1781, ca 1500 Erz 61; ~  i. sg. 
pachą 1462 R XXV 270, 1478 Rost nr 2105, 
XV p. post. R  LIII 63; ~  ac. du. pasze Rozm 
297; ~  n. pl. pachy 1444 RozPaul 11 v; g. pl. 
pach 1396 TPaw III nr 3906.

Z n a czen ia : 1. 'górna część ramienia, jego 
część wewnętrzna, summi lacerti pars interior 
Pacha lacertus ca 1420 WokTryd nr 206; Ala... 
quoque est ascella, que est pars pilosa sub bra- 
chiis vlg. pachy 1444 RozPaul 11 v; Pacha ascella 
ca 1455 JA XIV 489; Poth pachą sub ascella 1462 
R XXV 270, sim. 1478 Rost nr 2105; Sub brachio 
sinistro, id est pod pacha leua XVp. post. R LIII 
63; Ascella pacha vel podpązek ca 1500 Erz 61; 
Ausula vel ascella pachą ib.\ Bo y czarno- 
xyaznyczy martvy krzescha takymy slovy, wyą- 
zvyącz lysty pod obye passche (sub utraque 
ascella) Rozm 297.

2. pl. tantum 'pochwa, vagina’ : Climek veniens 
zarzucił mo swim mosem (pro mieczem) *viymo 
s pach y me tudzesz pobrał 1396 TPaw III 
nr 3906.

3. Maryje pacha bot. fAnemone nemorosa L ! : 
Marie pacha azaracastrum 1472 Rost nr 1781.

Cf. 2. Pachy
Pachacica 'rodzaj koszuli z lepszego, cienkiego 

płótna, genus ąuoddam subuculae ex meliore, 
tenuiore lino factae : Camisiam pachacicza dic- 
tam 1428 ZapWarsz nr 2870; Camisiam al. pa- 
chaczicza... non erat pachaczicza, ale bilo 
thlusczinnye gslo 1439 ZapRpWarsz 2, 1158; 
Camisiam al. pachacziczą... recepit yiolenter 
1444 TymProc 334; Yako yam nye szan (pro 
wszanl 'wziął’) gwalthem pachaczycze 1463 
ZapWarsz nr 1234; ~  Frigia... item dicitur
quedam vestis, que acupicta dicitur vlg. pa- 
chaczycza 1450 RpKapKr.

Pachać 'czynić, działać, facere, agorę*: Szlyv- 
b u ... nye zapomynaycye any czcycye bogow 
czvdzich... Ale ony nye posłuchały, nyszly 
podle obiczaia swego drzewyeyszego pachaly

(iuxta consuetudinem suam pristinam perpe- 
trabant) BZ  IV Reg 17, 40. ~  Cf. Spachać,
Zapachać.

Pacholę ' chłopiec, sługa, puer, minister’: Ge- 
nerosus... Paulus... a nobili Vilga tamquam 
procurator alloqutus est super nobilem Pe- 
trum ..., quod de familia ipsius reciperet sibi 
satrapam al. pacholya yiolenter in platea 1453 
AGZ XIV 358; Kon yylczasthy, kopynyczy, 
*wyeszrzedny, poth pacholaczem 1471 Gors- 
Jaz 270, sim. ib. 271. 272. 282. 284, etc.; Kon 
szywy... pod *pacholathem 1499 ib. 275, sim. 
ib. 276. 277, 1500 ib. 286; Cliens est famulus 
nobilis pacholą, slyzebny pachołek ca 1500 
Erz 61.

Pacholik fo rm y: n. sg. pacholik 1447 R XXII 
55, BZ  Gen 17, 10. 21, 8. Ex 12, 48. III Reg 
14, 12; ~  ac. sg. pacholika BZ  Gen 34, 15; 
~  i. sg. pacholikiem BZ  II Par 34, 3; ~  g. pl. 
pacholikow BZ  II Par 31, 16; ~ a c .p l .  pacho- 
liki 1417 MacPam II 342, BZ  Gen 34, 24.

Z n a c ze n ie : ' chłopiec, chłopczyk, puer, pueru- 
lus’ : Masz przibegl na Jacubow dom siło mo- 
czo... i <d>lawil gi i yego pacholiki 1417 
MacPam II 342; Pacholyk 1447 R XXII 55, 
sim. ib.; Obrzazan bodze myedzi wamy kaszdi 
pacholik (omne masculinum) BZ  Gen 17, 10, 
sim. ib. Ex 12, 48; Pacholik odchowan bil 
(puer... ablactatus est) BZ  Gen 21, 8; Bodzem 
*dobrze s wamy mocz syo szlubowacz, acz 
bodzeczye chczyecz obrzezowacz koszdego pa- 
cholyka myedzy wamy (omne masculini sexus) 
ib. 34, 15; Obrzezały pacholyky (circumcisis 
cunctis maribus) ib. 34, 24; W to dobo vmrze 
pacholyk (morietur puer) BZ  III Reg 14, 12; 
Chore... włodarz bodze..., a pod gego moczo 
Eden a Benyamyn..., abi wyernye dzelyly 
dzali myedzi swo bracyo, mnyeyszim y wyocz- 
sym kromye pacholykow ode trsyech lyat 
a nad to (exceptis maribus ab annis tribus et 
supra) BZ  II Par 31, 16; Socz gescze pacholy- 
kem (sc. Joziasz, cum adhuc esset puer), iol 
syo szykacz boga oczcza gego Dauiaa ib. 34, 3.
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2 PACHOŁ PACHY

Pachoł ' woźny, sługa, minister5: Pachoł 1447 
R XXII 55; Presentibus arbitris et ministeriali 
Johanne al. pachoł iuste diviserunt scopulos 
1462 Paul 305; Inter suprascriptas hereditates 
granicies sipavimus et limitavimus tali modo, 
quia ministerialis de Ceblow dictus pachoł 
iuxta iuris formam circa primos angulares... 
prima... et ąuarta vicibus proclamavit 1469 
AGZ VI 136, sim. ib. 138. ~  Zapewne już
nomen proprium: Hanna Zlotadura recognouit 
coram advocato et scabinis, quia dedit VIII sexa- 
genas comunis monete super muris pachoł et 
recognicionem, si fuerit plus, hoc eciam dabit 
1428 Monlur III 10.

Pachołek fo r m y : n. sg. pachołek 1413 StPPP 
VII 481, 1420 Pozn nr 1078, 1420 Kościan 
nr 832. 1410, etc. etc.; ~  g. sg. pachołka 1424 
Kościan nr 1026; ~  g. a. ac. sg. pachołka 1420 
Pozn nr 1067; ~  cl. sg. pachołku BZ  Gen 
18, 7. I Reg 20, 22. 36; ^  ac. sg. pachołka 
1424 Pyzdr nr 755, BZ I Reg 20, 21; ~  i. sg. 
pachołkiem 1400 Pozn nr 447, 1442 AGZ XIV 
44, BZ I Reg 20, 38, 1499 GórsJazRp 274. 275. 
276. 277, 1500 Gors Jaz 286; ~  ac. du. pachołku 
Dział 19; ~  d. pl. pachołkom 1418 TPaw VII 
nr 244, BZ  Gen 22, 19; pachołkam 1414 Ko
ścian nr 518; ~  ac. pl. pachołki BZ  Gen 22, 3. 
34, 22. Num 22, 22; ~  i. pl. pachołki 1417 
MacPamII 346, Dział 18,XVp.post. RXXW  161.

Znaczenia: 1. fchłopiec, młodzieniec, puer, 
iuyenis*: Pachołek dicat 1447 R XXII 55; 
Abraham... wszol czyelyo tłuste... a dal ge 
pachołku (puero) BZ  Gen 18, 7, sim. ib. I Reg 
20, 22; Tako Abram w noczy wstaw, osyodla 
osia swego, poymye s sobo dwa młoda pa- 
cholky (duos iuvenes) BZ Gen 22, 3, sim. ib. 
Num 22, 22; Wroczyl syo gest Abraham k swim 
pachołkom (ad pueros suos) BZ  Gen 22, 19; 
JBodzemy gich dzewky[e] poymowacz, gedno 
obrzezemi nasze pacholky (masculos nostros) 
ib. 34, 22; Poszlyo genego pachołka (mittam 
quoque et puerum) BZ  I Reg 20, 21; Szedł 
lonatas na pole... a pachołek mali (puer par- 
vulus) s nym. Tedi rzecz<e> ku swemu pachołku 
(ad puerum suum) ib. 20, 35—6; Zawołał lonatas 
za pacholkem (post tergum pueri) ib. 20, 38; 
A gdisz pachołek odydze (cumque abisset puer) 
ib. 20, 41.

2. fsługa, m in is te r Conn, czso wszant pot 
Yanowim pacholkem, ten stal za dwadzeszcza 
krziwen 1400 Pozn nr 447; Burgrabius dixit, 
quis est iste famulus albo pachołek 1413 StPPP 
VII 481; Jakom mym pachołkam... ne kazał 
drzwy Bauorowey roszbicz 1414 Kościan nr 518; 
Parcussy strawami thymi, czso gest strawił wło

darzow i) w domu konmy, yego pachołki, 
uczinil wlodarzow<i> taco wyele jaco co {pro 
to) ssescz grziwyen scodi 1417 MacPam II 346; 
* Jurand, prziyachaw gwałtem na Dobkowa dzir- 
szawa..., list królewski zadzirszal, any gemu, 
any gego pacholcom gego pokaszal 1418 
TPaw VII nr 244; Jaco tego pachołka, czoszm 
gy yąl o wczącze Maczeyewi raky, ot *thegom 
szacunku ne wząl 1420 Pozn nr 1067; Jaco czsso 
pachołek pana stolnicow Jan ycządzal Pyotra 
kmecza, to gi wcządzal na Karchowe 1421 
Kościan nr 877, sim. 1420 ib. nr 832. 1410, 
1420 Pozn nr 1078, 1421 Kościan nr 879, 1422 
ib. nr 930; Jezewsky prawo zassadzyl Crczo- 
nowy na yego pozesczą any go żałował, any 
za nym byegal, any pachołka za nym słał 1424 
Kościan nr 1026; Thy (sc. rany) szye dostały 
{sc. Stanisławowi od Wojciecha)..., ysz szye 
na prawo nye dal wsczyognocz a y pachołka 
gego pyrzwe ranił 1424 Pyzdr nr 755; Jako... 
then pachołek, na kthorego pan Jan zandal 
prawa, yvsz nye bil mym chleboyeczczą 1428 
ib. nr 1020; Si non ministraverit ius cum 
eisdem sartore et pacholkem, extunc Glu- 
chowszky manebit in ista culpa 1442 AGZ 
XIV 44; Gylkokrocz... pachołek (famulus, 
Dział 57: sługa), pana swego wspomagayącz..., 
kogo vreny..., pan gego... poszwan ma bicz 
Sul 68; To tesz chczemy, gdy slvszebnyk... s pa
cholky sądzey (praedicto ministeriali... cum 
familia ipsius iudicis, Sul 30: przerzeczoneem<u> 
slvzebnykowy... ss czelyadzą sąndzego)... byłby 
odbyth Dział 18; Przeto chczemy, aby sądzą 
abo podsądek kv dzeczskowanyy nye wyączey 
posiał, gedno dw pacholky s slyszebnykyem 
(non plures, quam duos famulos cum ministe
riali, Sul 31: dwv czalyadzyny s slyzebnykem) 
ib. 19; Bocz sye sda yako prayy yolek, alyecz 
yesth chitrzi pachołek Satyra w. 26; Cum 
Herodianis, id est z pacholky Herodowymy 
(mittunt ei discipulos suos cum Herodianis 
Mat 22, 16) XV p. post. R XXV 161; Kon... 
kopynyczy pod pacholkyem 1499 GórsJazRp 
274, sim. ib. 275. 276. 277, 1500 Gors Jaz 286; 
Cliens est famulus nobilis pacholą, slyzebny 
pachołek ca 1500 Er z 61. ~  Cf. Pochołek.

1. Pachy cf. Pacha
2. Pachy pl. tantum (pas tkaniny przyczepiony 

jako ozdoba do rękawa (u łokcia lub ramienia), 
pars textilis ornandi gratia manicae adnexus 
(ad cubitum vel ad lacertumf: In illa die... 
auferet dominus... perichlides powyesitky, pachy 
(Is 3, 20) XV med. R XXII 322; Perichelides 
polokthy, bramy, pachi (war. lub.: polokti, 
brami uel pachi; auferet dominus... discrimi-
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PACHY PADAĆ 3

nalia et periscelidas Is 3, 20) 1471 MPKJ
V 88.

Paciernik f kramarz sprzedający pacierze, tj. ró
żańce, tabernarius, qui coronas calculorum preca- 
torium vendiP: Est locus prope institas pudlne, 
vbi ąuidam oracula vendit al. paczernik, ex 
eo soluit singulis anni ąuartalibus per grossos 
tres (1358) 1542 MMAe VII 750.

Pacierz fo r m y : n. sg. pacierz Rozm 276; 
^  g. sg. pacierza 1484 Reg 720, Rozm 273.
278. 279; ~  ac. sg. pacierz M W  132a. 144b, 
1484 Reg 711, XV ex. SKJ I 146; -  /. sg. 
(w) pacierzu Rozm 277; ~  n. pl. pacierze 1493 
PF IV 664; — g. pl. pacierzy 1393 TPaw IV 
nr 4786, Gn ap. 3 a, 1404 Kościan nr 247, 
1484 Reg 720; ~  ac. pl. pacierze 1440 StPPP II 
nr 2820, 1484 Reg 711, 1488 AcLeop I nr 2256.

Z n a czen ia : 1. *nazwa modlitwy Ojcze nasz, 
nomen formulae precum a Christo praescriptae : 
Spyeyeczye pyancz paczyerzy, pyancz Sdrovych 
Mary y yedno Kredo Gn ap. 3a; Poczyna sie 
dziewiota godzyna: mow paczierzs naprzód 
y Sdrowa Maria M W  132a, sim. ib. 144b; Nye 
mayą... obyadvaczy..., alyz pyrzve przedthym 
paczyerz yednącz <zmowią> (prandium autem et 
cena non nisi praemissa semel Dominica ora- 
tione sumatur) 1484 Reg 711; Ma trzy pa- 
czyerze zmoviczy (dicatur tribus vicibus Pater 
noster) ib.; Kto nye vmye po laczynye, ma 
zmovyczi... pyączidziessyąth paczierzy, a na 
konyczy kolzdego paczyerza ma przydaczy: 
Odpoczynyenye yyeczne day gym, panye boże 
(illiterati totidem Pater noster et in fine cuiusli- 
bet Reąuiem aeternam adiciant) ib. 720, sim. 
ib.: Trzykrocz pyaczdzyesząd mowczye: Sdrowa 
*bucz Maria, a yeden paczyerz mowczye za 
kasdym dzyesząthkyem XV ex. SKJ I 146; 
Ssam bog napyryey navczal szwe zvolyenyky 
paczyerza Rozm 273; Thv szye poczyna yykla- 
danye, która modlytya boża paczyerz na 
ymyą vezvana ib. 275; Cztyrzy modlytyy, ktoresz 
yescze v paczyerzy ssą ib. 277; Greczky yyklad 
paczyerza ma epysyon ib. 278; Amen po zydow- 
szku pokladayy na konyczy paczyerza ib. 279.

2. pl. tantum fróżaniec, także korale, pa
ciorki, corona calculorum precatorium, etiam 
c o r a l l ia Sicut ego non recepi paczerzi apud 
meam glotem {pro glorem) 1393 TPaw IV 
nr 4786; Jaco Janusz ne ucradl Jagneszcze 
paczerzi ani gich wszitka ma 1404 Kościan 
nr 247; Stanislaus... reposuit pater noster al. 
paczerze cum claue argenteo coram judicio 
dicens, quod dietę uxori eius in rebus institoriis 
al. cramnich receptis <invadiatum erat) 1440 
StPPP II nr 2820; Katherina Polakowa...

ipsum... diffamayit... per hec yerba: Tu de
mon bonę, qui iniuriatus es mee sorori pro 
legibulis al. o paczerze 1488 AcLeop I nr 2256; 
Item paczyerze, yedny koralowe, a drugye 
burstynowe 1493 PF IV 664.

Pacisz (?) 'kryjówka, latebra (?): Latebras 
vlg. paczysy XV med. Zab 517.

Paczesi pl. tantum f włókna lnu średniej sorty, 
fibrae lineae mediae ąualitatis*: Paczessi linum 
1472 Rost nr 316.

! Paczy ' ?’: Isti dentes (sc. draconis) fuerunt 
accuciores omnibus gladiis... Et nomen eius 
fuit paczy (pro paloczy?) smok, quia inflam- 
mabatur animabus XV ex. Zab 536.

Paczyć cf. Wspaczyć, Wypaczyć
Paczyna fwiosło sterowe, ster, gubernaculum : 

Ioannes I, dux Viznensis,... pro sustentatione 
castri Novae Aulae al. Nowi Dwór teloneum 
aquaticum... per 6 grossos a remo plaustri 
seu paczina... exigendum donat (1377) XVI 
p. pr. Matr IV 3 nr 292; Paczina amplustra 
ca 1420 WokTryd nr 114; Quandocunque ter- 
rigena aliquis aut... subditus ducatuum Ma- 
zovie... de quibuscunque locis per fluyium 
quemcunque... ad infra defluxerit, talis de- 
fluens... a quolibet amplustro vlg. oth *paczyne 
in solitis et consuetis theloneis tantummodo 
12 grossos... solvet 1426 AKPr V 264; Paczini 
amplustre 1437 Wisi nr 228 s. 85; Paczyna 
lodna amplustra ca 1455 JA XIV 489; Clauo 
wyoslem aut paczyną (eris sicut dormiens in 
medio mari et quasi sopitus gubernator, amisso 
clavo Prov 23, 34) 1471 MPKJ V 69; Pączyną 
amplustra ca 1500 Er z 61; Remus yyoslo vel 
pączyną ib.

Padać, Padać się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
pada 1466 R XXII 16; 3. pl. padają BZ Ruth
2, 2, Pul 144, 15, Rozm 358. 629. 630; ~  imper.
3. sg. padń Pul Moys 18; ~  part. praes. act. 
adv. padając BZ Dan 3, 7, Rozm 698; adi. n. 
sg. f . padająca 1466 R XXII 24, 1471 MPKJ
V 38; g. a. ac. sg. padającego XV med. Gl- 
Wroc 231 v; — inf. padać 1480 R XXIV 377; 
~  fut. 2. pl. m. będziecie padać XV p. post. 
Kałużn 287; padać będziecie BZ  Lev 26, 17;
3. pl. m. będą padać XV p. post. Kałużn 287; 
padać będą FI 71, 9, BZ Nah 2, 5; / .  będą 
padać Aleksy w. 170, Rozm 479. 483; ~  praet. 
3. sg. m. padał BZ  Gen 33, 3. Ex 9, 26. 
III Reg 17, 7, Rozm 701; / . padała XV med. 
R XXV 158; neutr. padało 1450 MMAe XVI 
nr 487; 3. pl. m. padali są FI 11, 32; padali 
Pul 11, 32, Rozm 625. 629;/. padały 1471 MPKJ
V 13, XV e*. SKJ I 145, Rozm 394. 598.

Znaczenia: 1. *przewracać się, rzucać się
1*
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4 PADAĆ PADOLE

na ziemię, cadere, in terram se proicere’: Rela- 
bente zasio *padayoczego XV med. GIWroc 
231 v; Antę altare volvebatur padała XV med. 
R XXV 158; Pa<da)cz b0d0 w swich drogach 
(ruent in itineribus suis) BZ  Nah 2, 5; Wznoszy 
gospodzyn wszystky, gysz paday0 (qui cor- 
ruunt, FI: spaday0) Pul 144, 15; Nye yest tego 
dzyw, yze przed Iesucristem yego nyeprzyaczye- 
lye padały Rozm 625; Dzyeyycza M arya... 
yyelyekrocz padayącz omdlała (ad terram ut 
exanimis flebiliter iacebat), ależ yą ty syostry, 
który były s nya.., y yne svyąte zony ty yą 
dzyerzaly, yze yey nye dały na zyemya pascz 
ib. 698; Nyektorzy rvaly za yego svyatą brodą, 
a nyektorzy za vloszy, aze na zyemya nądznye 
padał ib. 701; ~  *padając oddawać pokłon, 
padać na znak czci, in terram se prosternendo 
salutare, honoris ostendendi causa in terram se 
prosternere’: Przed nim padacz bodo (proci- 
dent) murzinowe FI 71, 9; Y padał (sc. Jakob) 
sedmkrocz a klanyal syo swemu bratu Ezau 
(adorayit pronus in terram septies), nyszly syo 
do nyego przyblyszyl BZ  Gen 33, 3; Padaiocz 
wszitci lyvdze (cadentes omnes populi) y na- 
rodowye... modlyly S0 syo zlotey sosze BZ  Dan 
3, 7; Yze zly przed pomstą bożą padały vznak, 
alye dobrzy ku bogv mylosczya padayą na sve 
oblycze modlyącz szye yemv Rozm 629; Padły 
starschy na sve oblycze y modlyly szye bogu, 
alye zly padayą vznak ib. 630; ~  'padać
w boju, ginąć, proelio cadere, perire’: Padacz 
bodzecze (Kalużn 287: bandzyeczye padacz) 
przed nyeprzyaczelmi waszimi (corruetis coram 
hostibus yestris) BZ Lev 26, 17; Bandzyecze go- 
nycz wasze nyeprzyyaczele y bandą padacz przed 
wamy (corruent coram vobis Lev 26, 7) XV 
p. post. Kalużn 287; Banda padacz (cadent 
Lev 26,8) waszy nyeprzyyaczele pod wasz myecz 
przed waszą oblycznosczyą ib.; ~  padająca nie
moc fpadaczka, epilepsia>: Epilenticus dicitur qui- 
dam morbus padayyncza nyemocz (I Reg 21, 
13—14) 1471 MPKJ V 38.

2. 'spadać, decidere’: I padali so (sc. ptacy 
pierzeni, Pul: padały) posrzod grodow gich 
(ceciderunt in medio castrorum eorum) FI 11, 32; 
A racz my szwą gyelmvszna dacz, bych mogl 
thy odrobyny bracz, czo bądą sz thwego stola 
padacz Aleksy w. 170; Bodo kłosi zbyracz, 
gysz padaio z roku zenczow (quae fugerint 
manus metentium) BZ  Ruth 2, 2; In tenuem 
ferrum forti molo dente farinam et cadit, gl. 
decidit pada, a tritu dura farina meo 1466 
R XXII 16; Padały erumpebant (festinavit, 
sc. Ioseph, quia commota fuerant yiscera eius 
super fratre suo et erumpebant lacrimae Gen

43, 30) 1471 MPKJ V 13; Y sczenyątha yedzą 
*odrobymy, które padayą stolą (leg. z stola) 
ych panów (de micis, quae cadunt de mensa 
dominorum suorum Mat 15, 27) Rozm 358; 
Lyezal (sc. Łazarz)... wrzodov pełny, ządayącz 
nakarmycz szye odrobyn, który padały stola 
(leg. z stola) onego bogathego (quae cadebant 
de mensa divitis Luc 16, 21) ib. 394; Vtorego- 
nasczye dnya bądą gyyazdy na zyemya padacz 
(duodecima, sc. die, cadent stellae) ib. 479, 
sim. ib. 483; Y począł szye przemagacz (sc. Je
sus) az potem krwavem, az poczyekl s nyego 
y padały krvave kropye az na zyemyą (et factus 
est sudor eius sicut guttae sanguinis decurrentis 
in terram Luc 22, 44) ib. 598; ~  W szemy
Gessen, gdzesz to biły synowye izrahelsczy, 
grad nye padał (grando non cecidit) BZ  Ex 9, 26; 
Tedi po nyektorich dnyoch wisechl potok, 
bo nye padał descz na zemyo (non enim pluerat 
super terram) BZ  III Reg 17, 7; ~  przenośnie: 
*Pada (Pul: padn) na ne strach (irruat super 
eos formido Ex 15, 16) FI Moys 18.

3. padać się 'rozpadać się, pękać, dilabi, 
rumpi : Ambrosius citata uxore et comparente 
ibidem proposuit contra eam, quomodo in 
prima nocte thori procurayit ei infirmitatem 
tantam, quod poterat mori, ita quod duobus 
septimanis iacuit pre infirmitate grayissima, 
ita quod corpus suum rumpebatur al. padało 
szye 1450 MMAe XVI nr 487; Conflent astra 
poli scissaque, gl. diuisa padąyącza szą, petra 
soli 1466 R  XXII 24; Corda scindi padacz 
<się> debent 1480 R XXIV 377; Slonczye szya 
yesth zaczmylo, szyemya barszo drżała, opoky 
szye padały XV ex. SKJ I 145.

4. dubium: Padayą są sciscitor 1437 Wisi
nr 228 s. 89. ~  Zapewne należy zapis rekty
fikować na badayą.

Padalec zool. 'gatunek węża, Anguis fragilis’: 
Padalecz serpens XV p. post. PF V 10; 
^  chyba błędnie też 'żmija rogata, Cerastes 
c o r n u tu s Cerastes est serpens cornutus pada
lecz ca 1500 Er z 61.

Padły *upadły, qui cecidit’, przen. 'nieszczęśli
wy, uciśniony, infelix, vexatus, pressus, afflic- 
tus’: Dominus erigit, podnoszi, elisos, pa- 
dlee, et ipse solvit... compeditos spyantee XV 
p. pr. R  XLVII 358.

Padnienie 'zniszczenie, klęska, ruina, clades’: 
Byada myastu... Nye odydze ot cyebye lup..., 
glos grzmyenya kola..., wyelykoscy zbytey 
a cyoszkego padnyenya (vox... multitudinis 
interfectae et gravis ruinae) BZ  Nah 3, 3.

Padole (?) 'dolina, nizina, vallis, loca de- 
missa tu przenośnie: Blogoslawyony moz, ye-
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PADOLE PAGÓREK 5

gosz yest pomocz: od czyebye, wstopyenya 
w szyerczu swym rozlozil, w padoły zles (in 
valle lacrimarum, FI: w padole zlez), na myesz- 
cze, yesz polozil Pul 83, 6. ~  C f Padół,
Podole.

Padołek 1/ dolinka, yallis': Mansum vlg. 
srzeb... cum fossalibus omnibus vlg. dictis pa- 
dolki (1376) MMAe III 396; — Wschelky
doi bądzye napelnyon a wschelka góra y pado
łek (pro pagórek) bądzye ysmyrzon (omnis 
vallis exaltabitur et omnis mons et collis humi- 
liabitur Luc 3, 5) Rozm 177.

2. 'dolna część szaty (sukni), która podgięta 
służyć może do noszenia drobnych przedmiotów, 
infima pars vestimenti, quae inflexa parvis rebus 
portandis usui esse potest': W padolek (war. 
kal.: na podolek) in ora (si tulerit homo carnem 
sanctificatam in ora vestimenti sui Ag 2, 13) 
MPKJ V 115.

C f Podołek
Padół fo r m y : n. sg. padół BZ  Jos 7, 26, 

(1471) KodTyn 499, EwZam 298, ca 1500 Erz 
61; ~  g. sg. padołu BZ  Deut 1, 24. II Par 
25, 11, XV p. post. R XIX 63; padoła BZ  Gen 
14, 3; ~  ac. sg. padół ca 1500 SprTNW  V 13; 
~  /. sg. (w) padole FI 83, 6, SaheReg 4—6. 
8—16. 19, XV med. SKJ V 283; — n. pl. 
padoli Pul 64, 14. 71, 3; padołowie FI 64, 14; 
~  g. pl. padołow 1444 R XXIII 302; ~  ac. pl. 
padoły BZ  III Reg 18, 5; ~  i. pl. padoły
ca 1428 PF I 481, 1460 PF V 38; -  /. pl. (na) 
padolech BZ  Num 14, 25, Pul 103, 11.

Znaczenie: ' dolina, nizina, yallis, loca de- 
miss a": Obleczeni so baranowe owecz y pado- 
lowe (Pul: padoły) bodo oplwiczi szita (et 
valles abundabunt frumento) FI 64, 14; Zasta- 
wyamy dzedzini nassze... ze wszytkimi górami, 
padoli, pagorky cum omnibus montibus, valli- 
bus, collibus ca 1428 PF I 481, sim. 1460 PF 
V 38; Vallium profunditas pagórów, padolow, 
przepasczi, niskosczi, glambokosczy (illinc val- 
lium profunditates saltent alleluia) 1444 R XXIII 
302; Czy to wszitczy biły szo sesly do padola 
lesznego (in vallem silvestrem) BZ  Gen 14, 3; 
Amalechitczi a canaansczi przebiwayo na pa
dolech (in yallibus) BZ  Num 14, 25; Przisli 
so az do padoły gronnego (usąue ad vallem 
botri) BZ  Deut 1, 24; Nazwano gest ymyo 
temv myesczy padol Achorow (yallis Achor) 
BZ  Jos 7, 26; Gydzi do zemye ku rozmaytim 
studnyam wodnim a na wszitki padoli (in 
cunctas valles) BZ  III Reg 18, 5; Amazias... 
szedł do padołu solnego (in yallem salinarum) 
BZ  II Par 25, 11; Ioannes Goleczki... gradiendo 
directe usąue ad padum ylg. padol, dictum

Kamionka, alios scopulos sipavit (1471) Kod
Tyn 499; Ienze (sc. boże) wypuszczasz studnye 
w padolyech (in conyallibus, FI: w podolech) 
Pul 103, 11; Wszelky padol bądzye napelnyon 
(omnis yallis implebitur Luc 3, 5) EwZam 298; 
W padol Josephath poydzyeczye, thamo grób 
nowy naydzyeczye ca 1500 SprTNW  V 13; 
~  Przymcze góry myr lyudu a padoły (FI: 
pagorcowe) sprawyedlnoszcz (suscipiant... col- 
les iustitiam) Pul 71, 3; Padol callis ca 1500 
Erz 61; ~  fziemia jako miejsce doczesnego
życia, terra ut locus vitae humanae': Blogosla- 
woni mosz, iegosz iest pomocz od czebe. Wst0- 
pena w serczu swoiem rozloszil w padole zlez 
(ascensiones in corde suo disposuit in valle 
lacrimarum, Pul: w padoły zles) FI 83, 6; K tobe 
wsdichami liczczocz (leg. łycząc), placzocz 
w tern to sles padole (in hac valle lacrimarum, 
SaheReg 2: padołu) SaheReg 4—6. 8—16. 
19; O beata regina deliciarum, ad quam 
suspiro de valle, padola (leg. padoła czy padola), 
lacrimarum XV med. GIWroc 48 r; Ad te cla- 
mamus in hac lacrimarum valle w padole 
XV med. SKJ V 283; Szdrowa, wybaw nasz 
s padołu, yszze nye zagynyem poszpolu XV 
p. post. R XIX 63. -  Cf. Podół.

Paduch erozbójnik, morderca, latro, interfec- 
tor': Paduch cleps ca 1428 PF I 496; Paduch 
claps 1437 Wisi nr 228 s. 86; Cy to dały pomocz 
Dauidoui przecyw paduchom (adversus latrun- 
culos) BZ I Par 12, 21; Paduchi latrunculos 
(perseąuar latrunculos hos I Reg 30, 8) 1471 
MPKJ V 38; Siccariorum *poduchuv, morda- 
rzewye (war. kal.: morderzow; nonne tu es 
Aegyptus, qui antę hos dies tumultum conci- 
tasti et eduxisti in desertum ąuattuor milia 
yirorum sicariorum? Act 21, 38) MPKJ V 135.

Padzenie 'przewrócenie się, zwalenie się, 
ruina : Ne gest padzene *styany (non est ruina 
maceriae) any przeszcze, any wołane w vly- 
czach gych FI 143, 17, sim. Pul.

! Padzylo' może jakaś roślina, ąuaedam planta : 
Padzylo XV p. post. PF V 34.

Paganin cf. Poganin
Pagór * wzniesienie, góra, locus editior, collis’ : 

Vallium profunditas pagórów, padolow, prze
pasczi, niskosczi, glambokosczy (istinc montium 
celsi yertices sonent alleluia, illinc yallium 
profunditates saltent alleluia) 1444 R XXIII 302.

Pagórek fo rm y: n. sg. pagórek ca 1420 
WokTryd nr 27, EwZam 298, ca 1500 Erz 61; 
~  d. sg. pagórku BZ  I Par 13, 6; ~  ac. sg. 
pagórek BZ  Gen 2, 6; ~  /. sg. (na) pagorce 
BZ Jos 5, 3; pagórku BZ IV Reg 17, 10; ~  n. pl. 
pagorcy Pul 113, 4; pagorkowie FI 71, 3; pa
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6 PAGÓREK PAKBY

górki FI i Pul Hab 10; ~  g. pl. pagórków 
BZ  Gen 49, 26. Num 23, 9, (1464) KodTyn 
470; -  ac. p l  pagórki 1488 AGZ IX 132; 
~  v. pl. pagorcy Pul 113, 6; pagorky FI 
i Pul 148, 9; ~  i. pl. pagórki ca 1428 PF 
I 481, ca 1455 JA XIV 493; — /. p l  (na) pa- 
gorcech BZ  IV Reg 19, 25. II Par 28, 4; 
pagórkach BZ Jer 13, 27; pagorkoch FI i Pul 
77, 64.

Z n a czen ie : 'mniejsze wzniesienie, wzgórze, 
locus editior, collis5: Prziymicze gori pocoy 
ludu a pagorcowe (Pul: padoły) sprawedl- 
noscz (suscipiant... colles iustitiam) FI 71, 3; 
Chwalcze gospodna..., góry y swytky ('wszy
tki5) pagorky (laudate dominum... montes 
et omnes colles) FI 148, 9, sim. Pul; Naklo- 
nony S0 pagorky sweczky (colles mundi Hab 
3, 6) FI Hab 10, sim. Pul; Pagórek col
lis ca 1420 WokTryd nr 27; Zastawyamy 
dzedzini nassze... ze wszytkimi górami, pa- 
doli, pagorky, gaymi cum... collibus, gays 
ca 1428 PF I 481, sim. ca 1455 JA XIV 493; 
Promyenye wodne wsplywali s szemye, ymyok- 
czayocz kaszdi pagórek szemsky (irrigans uni- 
versam superficiem terrae) BZ Gen 2, 6; Pirz- 
wey, nysz przyszła gest szoodza pagórków 
wyecznych (donec veniret desiderium collium 
aeternorum) ib. 49, 26; S pagórków vznamyonam 
gy (de collibus considerabo illum) BZ  Num 23, 
9; Obrzazal syny israhelskye na pagorcze obrza- 
zowanya (in colle praeputiorum) BZ  Jos 5, 3; 
Bodo w vpad na pagorcech boiviocich myasta 
murowana (eruntąue in ruinam collium pugnan- 
tium civitates munitae) BZ  IV Reg 19, 25; 
Wzidze Dauid y wszitek Israhel ku pagórku 
Kariathiarim (ad collem Cariathiarim) BZ  I Par 
13, 6; *Pagorzek ca 1455 JA XIV 491; Qui 
fłuvii distinguunt, mediant et faciunt inter 
ipsos granicies perpetuas infra usąue ad monti- 
culum al. do pagórków (1464) KodTyn 470; 
Aquitavimus sipando scopulos per lutum, per 
prata et per colles al. pagorky usąue ad lapidem 
1488 AGZ IX 132; Gori wyesszyelyly szye 
yako skopowye, a pagorczy (FI: pogorky) yako 
baranowye owyecz (colles sicut agni ovium) 
Pul 113,4; Góry, wyeszyelylyszczye szye yako 
baranowye, a pagorczy (FI: pogorky) yako 
baranowye owyecz (montes exultastis sicut 
arietes? et, colles, sicut agni ovium?)? Pul 
113, 6; Wszelky padol bądzye napelnyon, 
a vszelka góra y pagórek bądzye vnyszon (om- 
nis mons et collis humiliabitur Luc 3, 5) EwZam 
298; Pagórek collis ca 1500 Erz 61; Cliuis vel 
cliuus pagórek ib.; ~  ( wzniesienie jako miejsce 
kultu, collis, ubi deum yenerantur): W gnew

pobudzili so gy w pagorcoch swich (in iram 
concitaverunt eum in collibus suis) FI 11, 64, 
sim. Pul; Naczinyly sobye soch a lugow na 
wszelkem pagorky przewiszonem (in omni colle 
sublimi) BZ IV Reg 17, 10; Obyetowal (sc. 
Achaz) zaiste y kadzidlne rzeci zegl na wiso- 
koscyach y na pagorcech (in collibus), y pod 
wszelkim drzewem galozistim BZ  II Par 28, 4; 
<N>a pagórkach (super colles) w poły wydza- 
lem ganyebnoscy twe BZ  Jer 13, 27. ~  Cf.
Pogórek.

Pająk zool. 'pająk, aranea : I pomdlecz ka
zał ies iaco paiok duszo moio (et tabescere 
fecisti sicut araneam animam eius) FI 38, 15, 
sim. Pul; Lyata nasza iaco paiok pomyslona 
bodo (anni nostri sicut aranea meditabuntur) 
FI 89, 10, sim. Pul; Texente aranea gdy tkał 
payąk 1436 R XXIII 276; Payok aranea 1437 
Rost nr 2450; Pąyak aranea ca 1500 Erz 62; 
Et si sanctus Augustinus habuit conscienciam de 
conscripto tempore, scilicet quia yidendo payvk 
et in illo coscripsit tempore ca 1500 R  XLVII 
373.

Pajęcznik 1. 'wrzesień, dziewiąty miesiąc roku, 
mensis SeptembeP: Payacznyk september XV 
ex. Wisi nr 562.

2. ' listopad, jedenasty miesiąc roku, mensis 
NoyembeF: Payącznik XV med. Zab 157.

Pajęczyna 'sieć utkana przez pająka, araneum : 
Sabatum per simplex b est tela ipsius aranee 
vlg. payeczina 1444 RozPaul 231 v; Payaczyna 
tela aranea ca 1465 Rost nr 4092; Paiączina 
eniscerium 1472 ib. nr 633; *Poyoczyna 1475 
ib. nr 3015.

Pak (w funkcji nawiązania) 'zaś, tedy, więc, 
igitur, autem: Pak quoque (de animantibus 
quoque mundis et immundis et de yolucri- 
bus... duo et duo ingressa sunt... in arcam 
Gen 7, 8) 1471 MPKJW 8; Porro pak uel pakną 
(war. kal.: tegdy porro; porro Daniel perseve- 
ravit usąue ad regnum Darii Dan 6, 28) MPKJ 
V 109; A ya pak (FI: zaprawdo) będę chwalycz 
mocz twoyę (ego autem cantabo fortitudinem 
tuam) Pul 58, 18; ~  ale pak: Wierzył gesm
przetosz..., *ezse mowyl gesm, ale ya pak 
ysmerzyl gesm <sie> velmy (ego autem humilia- 
tus sum nimis, Pul: alye ya yszmyerzyl yesm 
szye wyelmy) FI 115, 1; ~  czym pak więcej 
'to o ileż więcej, ąuanto magis’ : Zaprawdo, kye- 
disz gesz przeczyw bogu bil (sc. silny), tym 
(pro czym) pak wyocey przeczyw ludu bodzesz 
wyczyoszczoo (si contra deum fortis fuisti, 
ąuanto magis contra homines praevalebis) ? 
BZ  Gen 32, 28.

Pakby wprowadza zdanie warunkowe możliwe
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PAKBY PAKNIĘLI 7

(z odcieniem przeciwstawno-nawiązującym) 'je
śliby, jeżeliby, quod si, si vero> : A pakby gdy 
sluncze wzyydze, to by uczynyl (quod si orto 
sole hoc fecerit), moszoboystwo spachal y sam 
vmrzecz ma BZ  Ex 22, 3.

Pakli wprowadza zdanie warunkowe (z odcie
niem przeciwstawno-nawiązującym) 'jeśli, jeżeli 
(zaś), ąuodsi, si vero5: Porro, pakly, si in digitto 
dei eiicio demonia, profecto pervenit in vos 
regnum dei (Luc 11, 20) XV in. R XXIV 72; 
Quod si virgo es, gaude, quia esse meruisti. 
quod si continens et casta es, venerare pakiy 
wdzyerschayącza a czysta, czczy XV med. SKJ 
V 272; Quod si, a pakly, queras, cuius sit mater 
ib. 280; Vczynyszli dobrze, weszmyesz otplato 
tudzesz. Pakli zle (sin autem małe) yczynysz, 
natichmyast twoy grzech bodze w podwoyu 
BZ Gen 4, 7; A pakly gey (*?<:. żony) nye bo- 
dzesz chczyecz wroczycz (si autem nolueris 
reddere), wyedz to, ysze szmyertnye muszysz 
ymrzecz ib. 20, 7, sim. ib. Ex 8, 2. 21. 10, 4. 
13, 13; Pakli on może, sam syo yiplaczi[cz] 
(sin autem et ipse potuerit, redimet se) z liczby 
laat od czasy przedanya swego BZ  Lev 25, 49, 
sim. ib. 26, 14. 18; Pakli w skale polozisz 
gnyaszdo twe (si in petra posueris nidum 
tuum)..., kako dlvgo mozesz przebiwacz? BZ 
Num 24, 21, sim. ib. Jos 2, 20; Pakly gego 
nyecha w nadzy et si dissimulaverit (si frustra- 
yerit, delictum illius super ipsum erit, et si 
dissimulaverit, delinquit dupliciter Ecclus 23, 13) 
MPKJ V 81, sim. ib. 123; Pakli (war. kal.: 
takly) gynak yczynysz sicominus (similiter paeni- 
tentiam age, si quo minus, yeniam tibi cito et 
pugnabo cum illis in gladio oris mei Ap 
2, 16) ib. 137; Ony szye rosydo ku nayedzenyu, 
pakly nye będo nasyczeny (si vero non fuerint 
saturati, FI: acz zaprawdo ne bodo nasiczeny), 
y szemracz *będo Pul 58, 17.

Pakliby wprowadza zdanie warunkowe możliwe 
(z odcieniem przeciwstawno-nawiązującym) 'je
śliby, jeżeliby, gdyby (zaś), quod si, si \ero : 
A paklybi zona nye chczyala sam przycz (sin 
autem mulier noluerit sequi te), nye bodzesz 
przysyogy wynyen BZ  Gen 24, 8, sim. ib. 
Ex 9, 2. 12, 48; A paklybi kto yderzyl (si per- 
cusserit quispiam) w oko sługo swego..., ma 
ge puszczycz wolno BZ  Ex 21, 26; Billibi sa- 
myecz..., da pyooczdzesyoot rvblow srebra..., 
paklibi nyewyasta (si mulier), trzydzesci BZ 
Lev 27, 4, sim. ib. 25, 51. 52; Paklibi dzewki 
nye myal (si filiam non habuerit), bodze myecz 
namyastki braczo swo. Paklibi braczey nye 
myal (quod si et fratres non fuerint), daycze 
dzedzicztwo braczy otcza gego BZ Num 27,9.10;

A wszakosz ten, czygy gest zakład, we dw 
(leg. dwu) nyedzely ma gy wyprawycz, pakliby 
nye wyprawyl..., tedy ten zakład ty to sądzę... 
myedzi sobą mayą rozdzelycz. Paklibi (Sul 22: 
paknąlybi) czy ysczy sądzę (quod si tales 
iudices)... przeczyw naszey woley yczynyly..., 
tedi temv, czygy gest zakład..., s szkodą po
dług osaczowanya mayą odloszycz Dział 9; 
Paklyby w tern czassye kony nye wyzdrowyal 
(qui equus si... non convaluerit), tedy o ten 
gysti mayą myedzy sobą przyaczelsky vloszycz 
ib. 30, sim. ib. 67; Paklyby (Sul 72: paknyąlybi) 
synów nye myal (si autem filios non habuerit) 
gedno dzewky, tedy na dzewky ma pascz *gy- 
myneye... oczczowskye ib. 66; ~  Pakli w they 
zalobye gwalth nye bilbi vimyenyon (et si in 
eadem quaestione yiolentia non fuerit expressa), 
tha żałoba ma bicz sandzona kv vynye schescz 
grziwen Sul 94; ~  Paklibi (sin autem), iako 
natichmyast ysliszi oczecz, zapowye gey slvbi 
y przisyogi gey wsrvszoni bodo BZ  Num 30, 
6; Paklibi owoce z oliyi bodzesz zbiracz (si 
fruges collegeris), czoszkoli zostanye na drze- 
wye..., ostayisz przichodzoczemy, syrocze y 
wdowye BZ Deut 24, 20.

Paknię 1. wprowadza zdanie warunkowe 'jeśli, 
jeżeli, si9: Pakną sin 1448 R XXIV 352; 
Pak<n>yą <syn>, y dzedzycz badvczy (quod 
si filius, et heres per deum Gal 4, 7) 1449 R XXV 
163; Paknyą (Dział 18: paknyalibi)... w doszicz- 
wczynyenyy za wyni przesszle biły lscziwy 
a knąąbrzny (qui, si... in satisfaciendo de 
poenis... fuerint... rebelles) .., chczemy..., aby... 
biły skaszneny Sul 30; ~  paknię acz: Si autem 
mortui sumus cum Cristo, gl. id est si ita mor- 
tui sumus peccato sicut et Cristus, paknyą 
aczeszmy vmarly grzechy yaco Cristus ne (pro 
na) krzyszy, pewnye wyerzymy..., thez wyecznye 
bądzem sz nym żywy (Rom 6, 8) XV med. 
SKJ I 100.

2. w funkcji nawiązania 'zaś, więc, tedy, igi- 
tur, autem : Porro pak uel pakną (war. kal: 
tegdy porro; porro Daniel perseveravit usque 
ad regnum Darii Dan 6, 28) MPKJ V 109.

Paknięli wprowadza zdanie warunkowe (z od
cieniem przeciwstawno-nawiązującym) 'jeśli, je
żeli (zaś), quod si, si vero : Paknyąly przeczywko 
themv yczyni (quod si contra fecerit), sandza... 
czanzą panv they wszy... wroczycz ma Sul 10; 
Paknyąly thaczy (quod si tales) daley w naszey 
woynye bandą nalezeny..., konye gych... pod- 
komorzemy za wyną mayą bycz przidani Sul 21, 
sim. Dział 8; Paknyąli (si yero, Dział 28: acz- 
lyby) taczi bracza... nye bilibi w gymyenyy 
oczczisnem myedzy sobą roszdzyeleny Sul 38;
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8 PAKNIĘLI PALEC

Eritis populus meus. Quod si, paknyąly, non 
audieritis (Lev 26, 14) XV med. SKJ V 271; 
A ysze gest obyczay w sądoch polskych, ysze 
sądzą, ktorenw wyną dadzą, nye pozyszcze 
wyny, alyszby gego dokonano, paknyaly bądze 
przekonań, tedy Wpyesze... stronye vraszoney 
przepadnye Dział 2; Ktorykoleby pan po swey 
wszy dzesyaczyną chczalby kvpycz, ten... ma 
targowacz s prelatem... Paknyaly zamyeszka, 
tedy prelat... dzesyaczina mosze przedacz, 
komv chcze ib. 4, sim. ib. 19; Paknyaly (Sul 22: 
a gdibi) z yączstwa yczekną (et si... effugerint), 
tegdy yvsz od yączstwa badą wyzwoleny ib. 8; 
Paknyąly tako (alias si) pozwany na te<m> 
ystem pyrwem rokv nye stanye, ystawyamy, 
aby sadza tym rokyem dzedzyną skazał sto- 
yączemy na rokv pyrwszem ib. 28, sim. ib. 21; 
Paknyaly wynowati yczynywszy dosycz po tern 
prawie, powoda chczal nagabacz, tedy powod 
wygmye syą do swego prawa ib. 32; Paknyaly 
(quod si, Sul 46: paknyąlibi) kto nadto vczini..., 
tedy any wynowaczecz, any rąkoymya za to 
ma czso czyrpyecz any placzycz ib. 37.

Paknięliby wprowadza zdanie warunkowe moż
liwe (z odcieniem przeciwstawno-nawiązującym) 
'jeśliby, jeżeliby (zaś), quod si, si vero : Pak
nyąlibi (Dział 25: paknyali) nye dbał (quod si 
non curaverit) alybo zamyeszkal... czynycz 
swyadeczstwa, od wszego prawa dzedzyni... 
ma bicz odpadłym Sul 36; Paknyolibi geden 
dzen albo dwa bilybi szywy (sin autem... super- 
vixerit, sc. pobici słudzy), nye bodzye poddan 
(sc. bijący) pokuczye BZ  Ex 21, 21; Paknya- 
libi (Sul 30: paknyą) wsporą zakłady tako 
skazanego y wyn tako przepadlych nye postą- 
pyl a za nye nye chczal dosycz yczynycz (qui 
si in dandis pignoribus... fuerint dolosi)..., 
tedi tako czynyącz przepadnye nam wyna 
Dział 18; A gdykoly kto zaymye na swem 
zboszy (sc. bydlę), tedy slusznye... mosze ge 
chowacz przez nocz. Paknyaliby (quod si) 
rano nye było wyprawyono, tedy ma ge dacz 
kv dworu, kv ktorenw przyslycha ib. 32; 
~  Pyrworodzone oslycze wiplaczysz owczoo. 
Paknyolybi wiplaty nye dasz za nye (sin autem, 
nec pretium pro eo dederis), zabito bodzye 
BZ  Ex 34, 20.

Pakniężli wprowadza zdanie warunkowe (z od
cieniem przeciwstawno-nawiązującym) 'jeśli, je
żeli (zaś), quod si, si vero': Quod si filius, pak- 
nyąszly syn, et heres per deum (Gal 4, 7) XV 
ex. SKJ I 55.

Paksymat cf. Pakszymat
Pakszymat czy Paksymat 'suchar, specjalny 

gatunek chleba po upieczeniu krojony i po

nownie wypiekany (wysuszany), buccellatum, 
genus ąuoddam panis qui postquam coctus est, 
iterum coquebatur (desiccabatur) 5: Paximath 
paximacius 1472 Rost nr 1541.

Pakt pakt miedowy 'arenda, dzierżawa, przy
nosząca dochód w miodzie (może las, w którym 
są barcie), bona, quorum conductionis pretium 
melle sohebatur (fortasse silva, in qua ahearia 
sun ty : Iaco mi szo pact medowi na Maczegu 
dzalem dostał ^przędziwo memu *pratu Janu 
1404 Pozn nr 562.

Pal fo r m y : ac. sg. pal (1467) XVI in. Matr 
III nr 188; ~  g. pi. palew 1420 TPaw VII 
nr 1710; -  ac. pl. pale 1436 StPPP II nr 2649, 
XV p. post. R XXV 198, XV ex. ib. 146; -  i. pl. 
palmi 1432 Pyzdr nr 1064. 1065.

Z n a c ze n ie : 'słup, belka, obrobiony pień
drzewa, palus5: Mathias... mansit jurę circa is- 
tam partem lacus... *esz do palew 1420 TPaw 
VII nr 1710; Ibi infixus est palus... in medio 
fluuii Gosznicza et ascendendo per eundem 
medium fluuium... pali seu statuę vlg. *pali 
fixi sunt usque ad aggerem 1429 KodWP V 475; 
Yako... Mikolay... grobley ne podnyoszl... 
any palmy..., any kolmi, yedno yako stara 
(leg. z stara) dawna stoy 1432 Pyzdr nr 1064, 
sim. ib. nr 1065; Jacobus de Gyemelnicza... 
jus suum... ad faciendum pontem in fluuio 
Nydda... et palos al. palye eidem ponti in 
ipsum fluuium infigere... in totum yendidit 
1436 StPPP II nr 2649; Circa quem (sc. sco- 
pulum) palum quercinum al. pal dambowy 
in terra infixisset (1467) XVI in. Matr III 
nr 188; Pale stawyayą pile fundantur XV 
p. post. R XXV 198; Palye *byyyą pali fundan
tur XV ex. ib. 146.

Palcat 'kij, laska, berło, baculum, scipio, 
sceptrum : O clavis David et sceptrum, palczat, 
domus Israel! XV p. post. GIDom 39.

Palec fo r m y : n. sg. palec BZ  Ex 8, 19, 
ca 1455 JA XIV 491, ca 1500 Erz 62; ~  g. sg. 
palca Sul 102, BZ  Lev 8, 23, OrtOssol 47, 2, 
Ort Mac 57, 1471 ZapWarsz nr 1416, 1482 
ib. nr 1537; ^  ac. sg. palec Sul 67, XV med. 
R  XXV 154, BZ  Num 19, 4, etc.; ~  i. sg. 
palcem BZ  Lev 4, 34, 1461—7 Serm 98 v, 
Rozm 82. 83, etc.; ~  g. du. palcu 1471 Zap
Warsz nr 3032; ~  n. pl. palce FI II Prol 2; 
~  g- pl- palców FI i Pul 8, 4, 1428 ZapWarsz 
nr 298, Sul 40, BZ  Lev 8, 24, etc.; ~  ac. pl. 
palce FI i Pul 143, 1, Sul 40. 102, Dział 28. 29, 
Rozm 22. 153; ~  /. pl. (na) palcech 1472 Zap
Warsz nr 1342.

Z n a c ze n ie : 'digitus': a. u ręki 'digitus
manus’: Rocze moie yczinili so organi a palce
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PALEC PALEC 9

moie (digiti mei) strogili S0 szaltarz FI II 
Prol 2; Bo vzrzo nebossa twoia, dzala palczow 
twogich (opera digitorum tuorum), mesocz 
y gwazdy, iesz ies ty yczinil FI 8, 4, sim. Pul; Blo- 
goslawony pan bog moy, gensze vczy rocze mo
gę kv byczy... a palcze mogę (digitos meos) kv 
boyowy FI 143, 1, sim. Pul; Iste testis yusch 
szan bil *viroczil, ale palczow nye poloszil, 
nisch gy on wsperl 1428 ZapWarsz nr 289; 
Pyotr skarżył gest, ysz łan cztyrzi palcze w rą
cze gemy myeczem vcząl (quod ipsum ąuattuor 
digitis in manu gladio mutilasset), gegosz łan 
szą yczinycz zaprzal. Alye ysze ten tho Pyotr 
za tho palczow yczącze (Dział 29: za swe 
palcze) po rokv mynąlem dosziczyczinyenya 
ządal, my... Pyotra... skazaliśmy prziszącz, 
yako przerzeczone cztirzech palczow (digito
rum) wczącze (Dział 29: o swe palcze poprzy- 
syądz) myal oth lana Sul 40, sim. Dział 28; 
Ot koszdego palcza (a ąuolibet digito) w yedney 
yynye przerzeczoney ma bicz potąnpyon Sul 102; 
Tegdi powod... słowo ot słowa... po woznem 
przissyangacz ma <n)a myesczcze ykrzizowa- 
nego, na które tako przissyangayanczi palcze 
ma polozicz (in quem taliter iurans digitos 
ponat) ib.\ Et yncto digito asperget a wsz[w]aw- 
szy n[y]a palecz pokropy (sacerdos, qui unctus 
est..., tincto digito adspergens septies contra 
velum Lev 4, 17) XV med. R XXV 154; Y wesz- 
mye kapłan krew gey palczem swim (digito 
suo) a dotknye rogow oltarzowich BZ  Lev 4, 34; 
Moyzes... dotknye ycha prawego Aaronowa 
y palcza roky gego prawey, takyesz y nosznego 
(pollicem manus eius dextrae similiter et pedis) 
ib. 8, 23; A gdisz opyocz ostateczne bilo krwye 
sskopu obyetowanego, dotknol syo kraya ycha 
prawego y wszech palczoow roky y nogy prawey 
(pollices manus ac pedis dextri) ib. 8, 24; Y dasz 
yo (sc. krowę)... kaplanovi, ienze yo... za- 
bige... a omoczi palecz (digitum) we krwi gey, 
pokropy przecziwko drzwyam BZ  Num 19, 4; 
W nyemsze (sc. Geth) bil czlowyek przedlugy 
po szescy *palczoch (digitos) maioc BZ  I Par 
20, 6; Wybyaly komu zab albo ythnaly mu kaba- 
lyecz palcza, czo nye gyesth czaly członek 
OrtMac 57, sim. ib., sim. OrtOssol 47, 2; Cla- 
macze, chłopy, yako psy, byscze thaczy były, 
nye sthogycze wsythczy za gyeden palecz gyego 
Tęcz w. 17; Palczem digito 1461—7 Serm 98v; 
Jakom ja yego nye obranyl... anym mv palcza 
yczyal a dwv szkazyl 1471 ZapWarsz nr 1416; 
Jakom ya... wschethwschy do gospodi nye ssby- 
lem szluzebnyka kxadzą *probosczowego... 
anym mv vczal dw palczy ib. nr 3032; Yako... 
Woczyech... sbyl my kmyeczya Maczyeya...

y rany mv zadał na palczech krwave 1472 ib. nr 
1342; Jakom go ja ... nye sbyl... anym palcza 
skasyl 1482 ib. nr 1537; O kthora rana na mya 
Barthlomyey szaloval y o skazenye palczow 
1491 ib. nr 1651; Jakom ya nye zadał rany 
krwavey Jacubovy... w palecz v levey rąnky 
ib. nr 1764, sim. ib. nr 1719; Maczey... nye 
zachował w domu swogym... lotrow... any 
*ingich... wyprawyl na... oczyancze, ranyenye 
*Stanislaowich czlonkow, głowy, palczow 
i ranky XV p. post. PF VIII 19; Jako ya yemu 
nye zadał rany krwawey w palecz myeczem 
gwalthem 1500 RafPocz 24; Rącze yey (sc. 
Maryi) nadobne zavzdy czyste były, palcze 
myala okrągłe a proste (digiti tornabiles erant 
atque recti) Rozm 22, sim. ib. 153; Tako dzye- 
czyatko myły Iesus yąl palczem (digito) zye- 
myą kopacz ib. 83, sim. ib. 82; Palcem (digito) 
ym vkazoval dwanasczye kamyenow ib. 178; 
A vzryawschy Yan Iesucrista chodzącz vkazal 
y (leg. ji 'go5) palczem (demonstravit ipsum 
suo digito) ib. 200; Oczse Abramye..., posly 
Łazarza, aby rozmoczył namnyeyschy palecz 
*vvodą (ut intingat extremum digiti sui in 
aquam Luc 16, 24), aby mało ochlodzyl yazyk 
moy ib. 395; Y vam górze..., yze vdrączaczye 
lyvd brzemyenny (pro brzemyenmy)..., a samy 
yednem palczem nye dothykaczye czyaskosczy 
szye (uno digito vestro non tangitis sarcinas 
Luc 11, 46) ib. 306, sim. ib. 417; Myły Iesus 
nachylywschy na doi y począł palczem pysacz 
na zyemy (digito scribebat in terra Jo 8, 6) 
ib. 465; Vyely[l]e v yego rącze było balczov 
(pro palczov), pomaczay na lyczv ib. 732; 
Czalego myescza na yschytkyem czyelye nye 
było, gdzyeby mogl tknącz palczem ib. 819; 
~  palec mały 'piąty palec, digitus mini mus': 
Yakom ya nye szwabyl Mykolaya... w dom 
moy..., anym yemy zadał... ran ... w pa- 
lyecz mały y rąky prawey 1480 AKPr VIII a 
59; ~  palec średni' palec środkowy, digitus
medius5: Jakom gya nye przysethl na dom na 
gyey..., anym gey zadał dw ranu... drugyey... 
w raka prawa w *pelecz szredny 1497 ZapWarsz 
nr 1781; ~  palec wielgi 'palec wielki, kciuk,
pollex : Alye vcząw wyelgy palecz (in pollice... 
mutilans), oszmy grzywyen... zaplaczycz ma 
(Dział 55: za gynszy palecz trzy grzywny, ale 
za wielky osm grzywyen) Sul 67; ~  palec
boży przenośnie 'znak mocy, interwencji boga, 
signum dmnae potestatis': Y rzekły S00 cza
ro wnyczy ku ffaraonowy: Palecz boszy (digi
tus dei) to gest BZ  Ex 8, 19; ^  b. u nogi'digitus 
pedis': Noszny palecz pedica ca 1455 JA XIV 
491; Nożny pąlecz pedicus ca 1500 Erz 62.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słownik staropolski IV 2



10 PALECZNI PALMA

Paleczni cf. Paleczny
Paleczny, Paleczni 'palczasty, mający jakieś 

elementy podobne do palców, qui ąuaedam digi- 
tis similia habef: paleczn(i)e koło *kolo pal- 
czaste, transmisyjne, z wieńcem kołków na 
obwodzie, rota pectinata, rota paxillis instructa : 
Pallecznye collo rota molendini 1421 ArchCastr- 
Crac I 1437; Paleczne kolo plectrum ca 1500 
Erz 62.

Palenie fniszczenie ogniem, crematio alicuius 
rei5: Tocz gest dom boszi a ten ołtarz ku palenu 
obyati (in holocaustum) w Israhelu BZ  I Par 
22, 1; Achaz, pobraw wszitki kleynoti z domu 
bożego..., zdzalal ołtarze ku palenyy kadzidła 
(ad cremandum tus) BZ  II Par 28, 25; Pro 
lignis ad cremandum excidere al. ku palenyy 
rąbacz 1476 AGZ XVIII 130.

Palica 'kij, laska, baculum : Instat asello 
institor et pressum, gl. asellum, pondere fvste, 
gl. baculo paliczą, premit 1466 R XXII 16; 
Przesch paliczie (war. lub.: bez palicze) absąue 
fuste (interficiam draconem absąue gladio et 
fuste Dan 14, 25) 1471 MPKJ V 110; Inyenit 
(sc. Nero) fustam ligneam vlg. palycza, quam 
cum dentibus acuens, zaostrzywszy, se ipsum 
per medium transfodit XV p. post. R XXV 179; 
Fustis, id est baculus ligneus palyczą ca 1500 
Erz 62; ~  zapewne już nomen proprium:
Termini... earundem yillarum sic denominantur: 
mostek, palice, bioto 1237 KodWP I 175.

Paliczka, też pl. tantum Paliczki bot. 'babka, 
Plantago lanceolata L ć : Lanceola, plantago 
minor paliczki 1472 Rost nr 365; Palyczka 
lanceola 1478 ib. nr 2245.

Palić fo r m y : imper. 2. pl. palcie BZ II Par 
29, 11; ~  part. praes. act. adi. g. sg. f .  palące 
BZ  Num 29, 16. 19. 31. 38. 39; palącej BZ  
Num 29, 25. 28. 34; d. sg. f . palącej BZ Num 
4, 7; ac. sg. f .  palącą BZ Num 28, 30; ac. pl. f. 
palące BZ  Num 29, 18. 21. 24. etc. I Esdr 7, 17;
i. pl. f . palącymi BZ  Num 28, 15. 29, 6. 11. 
14; — inf. palić 1471 MPKJ V 20; -  praet.
3. sg. m. palił BZ III Reg 22, 44. IV Reg 12, 3; 
~  part. praet. pass. g. pl. f  palonych BZ  II 
Par 29, 35; ac. pl. f .  palone BZ Num 15, 24. 
IV Reg 17, 11. II Par 7, 1.

Z n a c ze n ie : 'przez wzniecenie i podtrzymywa
nie ognia sprawiać, że coś plonie, cremare, 
urere’: Ale wszdi gornich módl nye zatracyl, 
bo gescze lyvd obyatowal a palyl obyati (sacri- 
ficabat et adolebat incensum) na wisokoscyach 
BZ  III Reg 22, 44; Lyvd obyatowal a palyl na 
górach zazszono obyato (populus immolabat 
et adolebat in excelsis incensum) BZ  IV Reg 
12, 3; Palcye (ut... cremetis) gemy kadzidło

BZ II Par 29, 11; Adolere prazicz albo palycz 
(altare aureum, in quo adoletur incensum Ex 
40, 5) 1471 MPKJ V 20; — palony (o ofierze) 
'przeznaczony do spalenia, całopalny, cremando 
destinatus, holocaustus5: Y zgly tu palyone 
obyati (adolebant ibi incensum) na oltarzoch 
podle obiczaia poganskego BZ  IV Reg 17, 11; 
Sstopyl ogen z nyeba y zdzegl obyati palyone 
y wyczyozne (deyoravit holocausta et yictimas) 
BZ II Par 7, 1; ~  Offyerowacz bodze s stada 
obyato zapaln[y]o wonyo *przechatno panv 
bogv, offyeri iego y palone rzeczi (sacrificium 
eius ac liba) BZ Num 15, 24; Przeto bilo wyele 
obyat, tuk, pokoynich obyat y mokre rzeczi 
palyonich obyat (libamina holocaustorum) BZ 
II Par 29, 35; ~  palący (w błędnym przekładzie 
czeskiego plovuci) 'płynny, liąuidus': Offyero- 
wany bodo... dwa dzesyotky byeli scropyoney 
oleyem kv kadzenyy bozemv y kv wony prze- 
chotney y *palocz0 obyet vina cztwarta czoscz 
hyn (liba quoque vini quarta pars hin) BZ 
Lev 23, 13; A stoi takesz obietny o wino mo- 
drim plasczem a *wlozyo s nim... zlotniczo 
kv paloczey obyecze (ad liba fundenda) Levi 
BZ  Num 4, 7; Kozel offyerowan bodze... za 
grzech na obyato zapalno wyeczno s *palo- 
czimi rzeczami swimi (cum libamentis suis) 
ib. 28, 15; Offyarvycze... koszla... nad obyata 
wyeczno y obyato paloczo iego (praeter... liba 
eius) ib. 28, 30; Kromye obyati kalendowe... 
z obyatami gego paloczimi obyczaynimi (cum 
libationibus solitis) timze obycza<j)em of- 
fyaryicze k woni przechotney panv kadzidło 
ib. 29, 6; Offyarygecze obyato panv..., a ko
szla ... y <z> palocimi rzeczami gich (cum sacri- 
ficio et libaminibus eorum) ib. 29, 11, sim. 
ib. 29, 14; Offyari svche y obyati palocze 
(agnos... sacrificiaąue et libamina)... porzod- 
nye slawicz bodzecze ib. 29, 24, sim. ib. 29, 18. 
21, etc.; Pyotego dnya offyervgecze... koszla 
za grzech kromye... offyari svchey gego y pa- 
loczey (absąue holocausto... sacrificioąue eius 
et libamine) ib. 29, 28, sim. ib. 29, 25. 34; 
Szóstego dnya offyeryycze... koszla za grzech 
kromye ... obyati gego svche y palocze (absąue 
holocausto... sacrificioąue eius et libamine) 
ib. 29, 31, sim. ib. 29, 16. 19. 38. 39; Wszitko 
szrzebro y złoto... weźmy a s pylnoscyo s tich 
pyenyodzi kupy cyelce... y palyoce obyati 
(sacrificia et libamina), a ofyeruy ge na ołtarzu 
BZ I Esdr 7, 17. ~  Cf. Podpalić, Rozpalić,

Spalić, Wypalić, Zapalić, Podpalały, Roz
palać, Zapalać, Pałać, Zapałać.

Palma fo rm y: n. sg. palma FI i Pul 91, 12; 
~  d. sg. palmie Rozm 83; ~  ac. sg. palmę
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PALMA PAŁAĆ 11

ca 1500 SprTNW  V 12. 13; ~ g . p l .  palm 
BZ  Ex 15, 27. Num 33, 9.

Z n a czen ie : bot. 'palma, roślina drzewiasta 
z rodziny o tej samej nazwie, fz /c/asj jedno- 
liśdennych) , palma (planta)9: Prawi iaco palma 
(palma) kwiscz bodze Z7/ 91, 12, s/w. Pul; 
Przyszły S00 synowe Izrahelsczy do Helym, 
gdzesz to bilo dwanaszczye studnycz wod 
y *szedmdzeszyod palm (septuaginta palmae) 
BZ  Ex 15, 27, sim. BZ  Num 33, 9; Iesvs myły... 
nathychmyast przykazał oney palmye, aby sklo- 
nyla svoy ovocz (ut... ramos fłecteret imperavit 
palmae) Rozm 83; ^  liściu, gałązce palmy,
ćfe folio, ramulo palmae’ : *Angyyel palmą ray- 
szką yey dal, aby przeth panną noszona, gdy 
do grobu prowadzona ca 1500 SprTNW  V 12; 
Apostoly czyalo wszyąly..., Jan przeth czyalem 
palmą noszyl ib. 13.

Palmowy fo r m y : g. .sg. acttfr. palmowego 
BZ  Deut 34, 3. II Par 28, 15; ~  d. sg. neutr. 
palmowemu Rozm 83; ~  ac. sg. m. palmowy 
BZ  Lev 23, 40; neutr. palmowe BZ  II Par 8, 4; 
~  i. sg. neutr. palmowem Rozm 82; ~  g. pl. f  
palmowych BZ  Neh 8, 15.

Znaczenie: 'pozostający w związku z palmą, 
ad palmam pertinens9: Weszmyecze sobye dnya 
pirwego owocze s drzewa przekrasnego a lyst 
palmovi (spatulasąue palmarum) BZ Lev 23, 40; 
Przikazal pan... rzekocz: Winydzcye na goro, 
przinyescyez olyvove rozgy... a lyatorosly pal- 
mowich (ramos palmarum) BZ  Neh 8, 15; 
~  drzewo palmowe fpalma9: O tern, yako 
Iesus szyedzyal pod drzevem palmovem Rozm 
82; Tako przyschły szą kv yednemv drzew 
(leg. drzewu) palmovemv (ad palmarum arbo- 
rem) y szyedly pod nyem barzo vtrudzywschy 
szye ib. 83; ~  Wisedw Moyzesz... na goro
Nebo... y kazo (pro vkazal) gemv pan... 
wszitko zemyo Ivdow0 az do morza posled- 
nego kv polvdnyowey stronye a do syrokosczi 
pola Iericho, myasta palmovego (civitatis pal
marum) BZ  Deut 34, 3, sim. BZ  II Par 28, 
15; ~  ~  w tłumaczeniu nazwy miasta Palmira: 
Ydzalal myasto palmowe (aedificavit Palmy- 
ram) na pusczi BZ  II Par 8, 4.

Paluchy pl. tantum, bot. ezimowit jesienny, 
Colchicum autumnale L 9: Paluchy hermodac- 
tilus 1460 Rost nr 3577; Paluchi hermodac- 
tilus 1472 ib. nr 1134, sim. ca 1465 ib. nr 4377; 
Palvchy hermodattulus 1484 ib. nr 6109; Pa
luchy hermodactillus ca 1500 ib. nr 5467, 
sim. ib. nr 7153.

Pałac fo rm y: n. sg. pałac XV med. GIWroc 
39v, XV med. SKJ V 260, 1471 MPKJ V 13, 
ca 1500 Er z 62; ~  g. sg. pałaca Rozm 299;

pałacu XV med. R XXV 159; ~  ac. sg. pałac 
XVp. post. Kalużn 215; ~  i. sg. pałacem (1424) 
XVIII KodWP V 385, XV p. post. RozmPam 
474; -  /. sg. (w) pałacu 1462 R XXV 270; 
~  ac. pl. pałace De morte w. 396; ~  l. pl. 
(na) pałacech XV med. R XXIV 362; (w) pa- 
łacoch FI i Pul 121, 2, M W  81 b, Rozm 47.

Znaczenie: 'okazały dom mieszkalny, też 
komnata w takim domu, domus ampla, etiam 
conclave in tali domo: Stoyocze były noghy 
nasze w palaczoch twogych (in atriis tuis), 
Yeruszalem! FI 121, 2, sim. Pul; Pontem super 
Cybina post pałacem biskupim... episcopus cum 
capitulo edificare obligatur (1424) XVIII KodWP
V 385; Estne aula tua stabulum, y tho twoy pa
lacz staynya, thronus presepium? XV med. SKJ
V 260; Gen ma grody y palacze, kaszdy przeth
mv koszv skacze De morte w. 396; Foras przed 
palacz XV p. post. Kalużn 275; Kazał Pylat 
stolyecz [...] przygotowacz przed szwoym pa
laczem XV p. post. RozmPam 474; Atrium 
palacz yel przybythek ca 1500 Erz 62; Nadzyesz 
yą a ona v malvtkym domkv byelyączy (pro 
bydlyączy), alye yysz krolyye y panyye v pa
laczoch Rozm 47; Kyedy moczarz strzeze pa
lacza svoyego (custodit atrium suum Luc 11,21), 
v myerze bądzye wschytko ymyenye yego ib. 
299; ~  Celestis aule palaczy XV med. R XXV 
159; ^  In diversorio w palaczu 1462 R XXV 
270; ~  Hoc est in monte Sion, ubi Dayid
construxerat sibi pallacium et ibi erat cenacu- 
lum, pallacz, illud grandę stratum XV med. 
GIWroc 39v; De thalamo palaczy XV med. 
R XXIV 361; Super thronos, na trze<miech>, 
na palaczech, iudicantes XII tribus Israel 
(Luc 22, 30) ib. 362; Palacz (war. lub.: stoly- 
czą) solium (uno tantum regni solio te prae- 
cedam Gen 41, 40) 1471 MPKJ V 13; Palacz 
thalamus ca 1500 Erz 62; ~  Zona iego yako 
maczycza obfytuyacza w palaczoch domu szwego 
(in lateribus domus tuae Psal 127, 3, FI i Pul: 
w sczanach domv twego) M W  81 b.

Pałacowy 'mający związek z pałacem, tu 
może z komnatą pałacową, ad regiam, hoc loco 
fortasse ad conclave pertinens9: Vpadl Otozias 
przes okno palaczowe (cenaculi sui) BZ  IV 
Reg 1, 2.

Pałać fo rm y: praes. ind. 3. sg. pała XV med. 
R XXII 320; ^  part. praes. act. adi. n. sg. m. 
pałający 1436 R XXIII 276; n. pl. m. pałający 
1484 Reg 704; ac. pl. f . pałające BZ Lev 23, 
37; ~  condit. 3. sg. m. -by pałał 1466 R XXII 26.

Znaczenie:  fpłonąć, palić się, flagrare9: 
Rubigo ardentis, gl. feruide, feruentis, palaią- 
czy, luxurie 1436 R XXIII 276; Et ideo, quam
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12 PAŁAĆ PAMIĘĆ

cito se peccator refringet, odlomy, non potest 
habere fructum et semper flammat *palya 
XV med. R XXII 320; Sulfure cum spinis con- 
crepat, gl. ardeat, flagrescat aby palal, ignis in 
hys, gl. carminis infernalibus 1466 ib. 26; 
~  Apostolovye... czysthym nabozenysthvem 
a palayączy y goreyączy ognyem (sincera de- 
votio igne caritatis exaestuans) lasskavym slo- 
vem... ludzy... nauczyły 1484 Reg 704; ~  pa
łający (o ofiarach) w błędnym przekładzie cze
skiego plovuci 'płynny, liąuidus': Tocz so dnyo- 
wye bozi... przeswyote y offyerowacz *bodzecze 
w nich offyery panv, obyati zapalnye y palayocze 
podle rzodv kalzdego dnya (holocausta et liba- 
menta iuxta ritum uniuscuiusąue diei) BZ Lev 
23, 37; ^  dubium: Którą zasrosczya bronno vczy- 
nyly (sc. biskupowie żydowscy) swe palycze 
(pro palayącze, palyącze?) sercze y by mogły 
moczno boyovacz przeczyv svemv blysnemy 
Rozm 798.

Cfi Połać
Pałanie 'płomień, ogień, żar, flamma, ignis, 

ardor5: Iste nows princeps, gl. Ihus Cristus, 
fecit, quod nostra deinceps fłaminea nil vrit 
rumphea niląue serit ardorem, gl. ignem pa- 
lane 1466 R XXII 27.

Pałczyce pl. tantum, bot. 'popłoch, Onopordon 
acanthium L ż : Palczicze capitanus 1472 Rost 
nr 1696.

Pałka 1. 'łodyga roślin jednoliśdennych, tu 
może łodyga rogoży lub trzciny, caulis plan ta- 
rum unius folii, hoc loco fortasse caulis iunci vel 
arundinis': Palka culmus 1437 Wisi nr 228 s. 85.

2. pałka, też pl. tantum pałki bot. a. 'pałka,
Typha latifolia L.’ : Gladiolus, spatula palky 
1478 Rost nr 2239; ~  rogoża pałka: Rogosza 
palka (czy rogosza, palka ?) fetida spatula 
1472 Rost nr 122; ~  b. 'babka zwyczajna,
Plantago maior L .': Palka plantago maior 
ca 1500 Rost nr 5539; ~  c. 'dziewanna firlet- 
kowa, Yerbascum łychnitis L ż : Palky taxus 
barbatus 1484 Rost nr 6344; ~  d. 'gatunek
rdestu, Polygonum hydropiper L. et Polygonum 
Persicaria L ! : Palky persicaria ca 1500 Rost 
nr 7271.

3. dubium: Fisis rospalibus (pro rossalibus ?), 
palky, miricis en ipse capellas sistis antistes, 
per te altaria fumant XV p. pr. R XVI 327.

Pałuba 'przykrycie wozu łub sań, rozpięte na 
kabłąkach, tegimentum yehiculi yel traheae in 
arcubus ligneis distentum : Tectura currus dicta 
paluba 1394 MMAe XV 208; Pro cooperimen- 
tis al. palubi 1419 ib. 557; Paluba ca 1455 
JA XIV 493.

Pałuki pł. tantum 1. 'przykrycie wozu łub

sań, rozpięte na kabłąkach, tegimentum yehiculi 
yel traheae in arcubus ligneis distentum: Pro 
tecturis ad currus al. za paluki dedi I fertonem 
1461 AKH  XI 492.

2. 'może jakiś kabłąk lub kółko używane przez 
aptekarzy, fortasse ąuidam arcus yel rotuła 
a pharmacopalis usitata (?): Paluky ciclus 
1460 Rost nr 3467.

Pamiątka 'wspomnienie, przypomnienie, recor- 
datw : Na *<pami>anthko sw<ięt)a bożego 
pop<r)ossimi Mariey, mathki yego 1423 Zab 
209; Poszpolu vszyvay0cz albo czanscz may0<c> 
y tesch pamyothko chwalocz (communicantes 
et memoriam venerantes, Msza I. III. V—VII: 
*pamyecz, VIII: na *pamyecz)... napyrwey 
chwalebney zawsche... dzewieży (Maryje) 1426 
Msza IV s. 314; Kyelkocrocz czinicz bandzye- 
czye, n[y]a moyo pamothko (in mei memoriam, 
Msza I. IV. V. VIII: na moya *pamyecz, 
III. VI: na moyą pamyącz albo k moyey pa- 
mączy) czynczye ca 1431 Msza XII s. 216, 
sim. VII; Zla pąmąthką po sszobye 1447 
R XXII 41; Proscha, ysz by tha szwyathoscz 
czyala y krwye twey... była my... pamyathka 
thwey szwyathey mąky Naw 153; ~  'wzmianka, 
mentio’: Ideo hic in Ewangelio fit mencio, 
pamyąthka, de luppo XV p. post. R XXV 178.

Pamięcien cf. Pamiętny
Pamięć fo rm y: n. sg. pamięć Gn 173b, FI 

i Pul 9, 1, BZ Ex 13, 9, etc.', ~  g. sg. pamięci 
1425 Pozn nr 1214, 1444 ib. nr 1647, 1444 
Pyzdr nr 1276, etc.; ~  d. sg. pamięci FI i Pul 
29, 4. 96, 13, 1424 Msza III s. 58, sim. VI, 
Dział 2; ~  ac. sg. pamięć FI i Pul 33, 16. 144, 
7, etc. etc.', ~  /. Sg. (na) pamięci Gn 175a, 
Gn gl. 157a,FliPuł 111, 6, etc.', ~  ł.pl. (w) pa
mięciach 1471 MPKJ V 52.

Znaczenia: 1. 'wspomnienie, przypomnienie 
czegoś, memoria, recordatio alicuius rei5: A chocz 
gest ogon? Gedno pamocz smercy! Gn 173b; 
Zginola iest pamocz (memoria) gich se zwokem 
FI 9, 1, sim. Pul; Spewaycze bogu wszitczi 
swoczi iego y spowadaycze se pamoczi (memo- 
riae) swotoscy jego FI 29, 4, sim. Pul, sim. 
FI i Puł 96, 13; Ale oblicze gospodnowo na 
czinocze zla, abi zatraczil z zeme pamocz 
(memoriam) gich FI 33, 16, sim. Puł, sim. 
BZ  Ex 17, 14; Zgh<iń>... z szeme *pom0cz 
(memoria, Puł: pamyęcz) gych FI 108, 14; 
W pamoczy wekuye (in memoria aeterna) 
prawy bodze FI 111, 6, sim. Puł, M W  20a; 
Pamocz (memoriam) oplwytosczy slodkosczy 
twe wyrzygo FI 144, 7, sim. Pul', Na wyekvgy- 
stąy (pro wyekvgystąn) rzeczi pamyąncz (ad 
perpetuam rei memoriam, Dział 2: kv wieczney
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pamyączi) ystawyenya a prawa-szmi yczynili 
Sul 6; Przerzeczone sandi i wschithky rze- 
czi s pamyanczy mayąn bicz sgladzoni (a me- 
moria removemus) Sul 85; Pamoczy przes po- 
mnena memoria sine obliuione ca 1450 PF IV 
577; A b0dze {sc. to co uczynił) yako znamyo 
w roku twu a yako pamyocz (ąuasi monumen- 
tum) przed twyma oczyma BZ  Ex 13, 9; Na 
gemsze (sc. ołtarzu) bi bila pamyocz (memoria) 
gymyenya mego ib. 20, 24; Ale wam nye dzalu 
any sprawyedlyyoscy, any pamyocy (non est... 
memoria) w Ierusalem BZ  Neh 2, 20; Bo to 
bodze pamyocz (memoriale) gymyenya twego 
BZ  Judith 9, 15; Prorok o szwętem mężu mol- 
wyocz... *szwyetego ducha wkłada w pamyęcz 
Pul 111 arg.; Przestacz każę z lyudzy pamyęcz 
(memoriam Deut 32, 26) gych Pul Deut 38; 
Tegodlya tho zavzdy czczyemy w naszey pa- 
myączy Rozm 728; ~  na, prze, w pamięć
*dla wspomnienia, celem zapamiętania, alicuius 
rei memoria tenendae causa : Tho czalo ylko- 
krocz y tesz yczynycze, na moya *pamyecz 
(in mei memoriam, Msza III. VI: na moyą pa- 
myącz albo k moyey pamączy, VII: na... pa
rny athką) bądzecze czynycz 1413—4 Msza I 
s. 262, sim. IV. V, XV med. GIWroc 48v, 
Rozm 542; Chlep s krwo taki nine postał, 
yedno nam na pamocz został, czszo y {leg. 
ji 'go5) szam bog wyeczerzo zegnał XV p. pr. 
JA XV 536; Abraham obraw syedmyoro yagnyot 
stada y postawy na pamyocz (statu it.. seorsum) 
BZ  Gen 21, 28; Rzeki gest pan Moyszeszowy: 
Napysz to prze pamyocz (scribe hoc ob monu- 
mentum) w *kszyoky BZ  Ex 17, 14, sim. 1471 
MPKJ V 16; A polozisz na nye kadzidło 
przeswyatle, abi bil chleb na pamyoocz (in 
monumentum) offyery bozee BZ  Lev 24, 
7; A tho my dzyerzemy za prawo na gyego 
pamyacz Ort Mac 43, sim. OrtOssol 39, 2; 
A to czynyly na pamyącz ludu zydovskyego, 
który byl vyyyedzyon z nyevolstva... eypskyego 
Rozm 807, sim. ib., sim. ib. 118. 224; ~  z(a) 
pamięci 'póki się coś pamięta, póki o czymś 
wiadomo, dum aliąuid memoria tenetur, dum 
aliąuid constaf: Ysz szemszka dawnoszcz nye 
wysla *yago doplaczyl Marek ha Staschek za 
*pamyeczy thego yastwa panv Petro 1444 Pozn 
nr 1647; Mey zenye w me gymyą, gdy mnye 
nye było, trzeczy dzyen przed yey (sc. mojej 
siostry) szmyerczya klucze k nyemu {sc. j imie
niu) dala sz dobrey pamyączy {OrtOssol 97, 3: 
za dobrey pamyaczy) OrtMac 134; ^  wrócić
sie w pamięć 'na nowo się przypomnieć, denuo 
in memoriam redire5: W pamocz (in memoriam) 
wroczy se lychota... oczcz<o)w yego przed

oczyma gospodnowyma FI 108, 13, sim. Pul; 
~  wziąć coś na pamięć 'zapamiętać, memoriam 
alicuius rei tenere' : Wszitky słowa tha wszyanly 
na pamyacz (et posuerunt, sc. verba, omnes, 
qui audierant, in corde suo Luc 1, 66) ca 1450 
PF IV 579; ~  (człowiek) dobrej, szczęśliwej 
pamięci (o zmarłym) 'dobrze, ze czcią wspomi
nany, qui bene, cum honore commemoratuF: 
Yaco o wyny Januschewy, negdy dobrey pa- 
maczy woyta obornyczkego, wszato mu volu 
1425 Pozn nr 1214, sim. 1444 Pyzdr nr 1276; 
Yakom nye ranczil za Jana... Laurencio... 
za poszag pro dimidia duodecima marca za 
zoną Wawrzinczewo dobrey parnyaczą {pro pa
myaczy) 1444 Pyzdr nr 1267, sim. ib. nr 1268; 
Wschitky sandi, kthoresz dzali syan czassu 
xyanzanth dobrey pamyąnczy (piae memoriae) 
Semouitha Starego, Troydzyenya i Vanyka Sul 
85; Thedi wedlvg... sthatvtv... niedawnego, 
przes xiązą Bolieslawa scząsliwei pamiączi (fe- 
licis recordationis) vsthawyonego... ma zapla- 
czicz 1498 MacPraw VI 274; ~  (u)czynić
pamięć kogoś, o kimś, o czymś ' wspominać 
kogoś, coś, wzmiankować, memoriam alicuius 
rei repetere, mentionem facere : By nycz daw- 
nosczy nye było zapamyąthano... y thy take 
ystawyenya thv podpyszą a pothem po nych 
króla Wlodzyslawowy, ysze o przemynąlych 
króla Kazymyrowych pamyącz czinyą,... thv 
kv konyczv popyszani szą Sul 62; Czo yest, 
yzes yczynyl pamyęcz (mentionem fecisti) 
Troyce? Rozm 165; Movy svyathy Maczyey, 
yz byl przyyyedzyon {sc. Jesus) napyrvey do 
Cayphascha, a nyyedney pamyączy nye czyny 
o Annaszy ib. 706, sim. ib. 707; ^  (i)mieć
pamięć czegoś, (i)mieć coś na, w pamięci 'pa
miętać o czymś, aliąuid memoria tenere5: A te- 
sze megcze vy tho f svem serczu na pamoczy, 
abiscze vy *nedzolo y svothe dny svocyly Gn 
175a; Ista igitur fuerunt opera sanctorum, de 
ąuibus nos debemus esse memores a przes to 
*disa gich dobre *sckutky mamy mecz na 
pamocy Gn gl. 157a; W *pomyoczy ymal 
gesm (memor fui, Pul: w pamyęczy) w noczy 
ymo twoge, gospodnye FI 118, 55; Y bodze- 
czye myecz dzen ten to w *pamyoczy (habebi- 
tis.. hunc diem in monumentum) BZ  Ex 12, 14; 
A to zawszgy na pamyocy myey (memor enim 
esse debes) BZ  Tob 4, 4; Na pamyęczy myey 
{FI: pamoczen bodz) wszytky obyety twoye 
(memor sit... sacrificii tui) Pul 19, 3, sim. XV 
ex. MacDod 141, ca 1500 GIWp 28, Rozm 
608; Ps<alm> Dauid<ow> naucza nas pamyęcz 
gr<z)echow ymyecz, abychom sze gich wyero- 
waly Pul 37 arg.; Racz nasz wspomyonączy,
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14 PAMIĘĆ PAMIĘTAĆ

w szwey pamączy myeczy XV p. post. R XXV 
221.

2. pi. tantum pamięci fdzieje, kroniki, historia, 
res gestae, annales, historia : Commentariis w pa- 
myanczach (war. lub.: pamącz; et inventum est 
in Ecbatanis... yolumen unum talisąue scrip- 
tus erat in eo commentarius I Esdr 6, 2) 1471 
MPKJ V 52; Historiarum pamyanczy (haec 
autem praescripta sunt in libro historiarum 
regum Iudae III Esdr 1, 33) ib. 53.

Pamiętać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pamiętam 
ca 1500 SprTNW  V 15, Rozm 166; 2. sg. pa
miętasz Rozm 166. 495. 581; 3. sg. pamięta 
Sul 55, XV med. SKJ V 272, Dział 51, XV 
p. post. R XXV 181; 3. pl. pamiętają Kśw br 17, 
OrtMac 115, OrtOssol 85, 3, Rozm 673; ~  imper.
2. sg. pamiętaj FI i Pul 78, 8. 136, 9, etc. etc.;
1. pl. pamiętajmy 1444 R XXIII 307, XV
R XIX 88, Rozm 155; 2. pl. pamiętajcie FI 
i Pul Is 5, BZ  Gen 19, 17, Rozm 569; ~  part. 
praes. act. adv. pamiętaję Kśw br 35, BZ Tob
2. 6; pamiętając XIV ex. Pocz 231, BZ Num 
15, 40. II Par 6, 42, EwZam 289; adi. d. sg. m. 
pamiętającemu Rozm 830; ~  inf. pamiętać 
Kśw cv 5, 1444 R XXIII 304, BZ  Judith 8, 22, 
OrtMac 44, OrtOssol 39, 3, 1484 Reg 717, 
XV ex. PF V 24, Rozm 136; ^  praet. 1. sg. m. 
pamiętałem M W  26a; 3. sg. m. pamiętał BZ  
Tob 1, 13; 3. pl. m. pamiętali Rozm 778; ~  eon- 
dit. 1. pl. m. bychmy pamiętali Rozm 528;
3. pl. m. by pamiętali Rozm 541; ^  part. praet. 
act. pamiętawszy Rozm 658; ~  inf. pass. sg. 
neutr. być pamiętano Sul 92.

Znaczenia:  1. 'zachowywać, mieć w pamięci, 
mieć na uwadze, troszczyć się, memoria aliąuid 
tenere, consulere alicui rei3: kogoś, czegoś: 
Tego... slutowana i milosze<rdzia>... wszdy 
miloscziwe pamotaghoc XIV ex. Pocz 231; 
Pamothay, panye, sług (memento... famulorum, 
Msza II: pomny... slugy, III. VI: wspamyątay 
albo pomni... sług, XIII: pamyatay... na 
slugy), sluzebnyczk y tesch thwich 1426 Msza IV 
s. 314, sim. I. V. VIII. IX. XII; Panye bosze, 
nye odwraczay oblycza crista twego, pamyotaiocz 
(memento) mylosyerdza Dauida, slugy twego 
BZ  II Par 6, 42; Pamyątay (memor esto, FI: 
pamoczen bodz) sebranya, yes oszyadl yes od 
poczotka Pul 73, 2; Pamyąthąy onego bożego 
przykazanya (memores illud... praeceptum) 
XV ex. SKJ I 144; ~  Jenze (sc. człowiek),
ne pamotaio dobra uekuiego, obozal so tomu, 
csoz iesc uremennego Kśw br 35: <W> cemze, 
ty clouece, mozez buiach a togo, ize ide tobe 
crol smerny, ne hces pamotach? Kśw cv 5; 
Ne pamotay (ne memineris) lichot naszich sta

rych FI 78, 8, sim. Pul; Nye pamyetasch (non 
recordaris), matko myła, slow Symeonovych? 
Rozm 166; O Pyetrze, nye pamyątasch mynąlych 
rzeczy! ib. 581; Tako nyeyyernye nye vba- 
czyyschy any pamyątavschy yego dobrothy, 
y yczyeklyszmy od nyego ib. 658; ~  ku cze
muś: Iste parwlus (sc. Christus)... lesus, obra
żony, non meminit, nye pamyątha, ad yindictam 
kv pomscze XV p. post. R XXV 181; ~  kogoś, 
coś: *Pom0tay (memor esto, Pul: pamyętay)... 
syny Edom w dzen Yeruzalem FI 136, 9; Ipsa 
(sc. Maria) laudans deum, ąuasi omnium 
yirtutum suarum oblita, solam humilitatem me- 
moratur cznoth swych zapomnyala, szama po- 
cora pamyata, wspomyna XV med. SKJ V 272; 
A nye bodze nasladowacz mislenya swego... 
ale wyoczey pamotayocz (sed magis memores) 
przikazanye boże, pelnyocz ge BZ  Num 15, 40; 
Pamyotay słowa twa (memento verbi)! BZ 
Neh 1, 8, sim. Pul Deut 8; A nygdi syebye nye 
pokalyal w pokarmyech gich, przeto ysze pa- 
myotal pana (memor fuit domini) swim syer- 
cem wszitkim BZ  Tob 1, 13; Slową yego pa- 
myąthaymy, kthore na krzyzu yest mowil 
XV ex. R XIX 88; lesus yczynyl dzywna rzecz, 
ktorąsch yschytek lyvd ma parnyątacz na yyeky 
(fecit rem ... cunctis nationibus futuris memo- 
randam) Rozm 136; Ona słowa pamyątam 
dobrze (bene memini), synkv myły! ib. 166; 
Czczyenye o poslyedney yyeczerzy..., na kto- 
reyze... lesus daval... sva svyątą krev ky 
pyczyy, bychmy tym pamyątaly yego... mąką 
ib. 528; Chczyal ydz (sc. Krystus) kv novemv 
zakony, v ktoremze by... yego... smarthyych- 
ystanye... na yyeky pamyątaly ib. 541; Pamyą- 
tayczye slovo moye (mementote sermonis mei 
Jo 15, 20) ib. 569; Y pomnyely tho albo pa- 
myataly nyeyyerny Zydovye barzo dobrze ib. 
778; O myły boże, y czo może przydz kv mysly... 
pamyątayączemy koroną tarnovą mylego Iesu- 
crista? ib. 830; ~  na kogoś, coś: Poiadl chleba 
s płaczem a z strachem, pamyotaio (memorans) 
na ono rzecz, iosz pan powyedzal przes proroka 
Amos BZ  Tob 2, 6; Stharego... obyczaya... 
woythowye... wybyraya przyszyasznyky..., ysz 
nykth ny na kogo nye może pamyąthacz (Ort
Ossol 39, 3: ysz nykth gynako może pamyątącz) 
OrtMac 44; Pamiatay na słowo twoie (memor 
esto verbi tui Psal 118, 49) słudze twemu 
M W  25b; Pamiatalem w noczi na gimia twoie 
(memor fui.. nominis tui Psal 118, 55) M W  
26a; Przygyąl (sc. bog) Israela, dzyeczyą svo- 
gye, pamyąthayancz na myloszyerdzye svogye 
(recordatus misericordiae suae Luc 1, 54) Ew
Zam 289; Kyedy tho oblycze wydzą, nye pa-
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PAMIĘTAĆ PAMIĘTNE 15

myątham yusz na nądzą ca 1500 SprTNW  
V 15; ~  z inf. : Pamyathay (Dek I 7: pya-
myathay, II 3: *pomyąthay, III 6. 28: pame- 
thay, V 1. 4. VII 2. 3: pomny) swyeczycz dny 
swyathe Dek I 1, sim. I 2—4. 6. 8. II 1. 2. 
III 1—5. 10. 11. 13—8. 22. 25. 27. 29. 30. IV. 
VII 1; ~  ze zdaniem: Pamotaycze (memen-
tote Is 12, 5), ysze wysoke ymo gego i7/ Is 5, 
sim. Pul; Kędy o wyrzeknyenyy wąthpyącz do 
sząndzego byerzą wstecz, a on, pamyątha-ly 
(ille, si recordatur, Dział 51: sadza acz pa- 
myata), kako sząndzyl, nathemyescze powye- 
dzecz alybo othlozycz bącz powynyen Sul 55; 
Chczesz nyeewiasty widzecz przekraszo, tegdi 
pamyotay, yze Tanita (pro Tamara) od swego 
brata czystoto szgubila Gloger; Maio pamyotacz 
(memores esse debent), kako ocyecz nasz Abram 
pokuszon... przyiacyelem bozim yczinyon gest 
BZ  Judith 8, 22; Czy... nye pamyąthayą (Ort- 
Ossol 85, 3: czy pamyatayą), yako wyelye 
Ort Mac 115; A k themv ma wszelky pamyą- 
taczi (memor autem sit ąuilibet), aby czeladzi 
szvoyą wiosną ku bozey sluzbye przyprayyal 
1484 Reg 717; Pamyathay {SkargaWroc w. 56: 
pomnys), czosz na chrzczę szlybowala, gdysz 
szya dyablą othrzekala SkargaPłoc w. 57; 
Pamyątasch, yzesz my rzeki tedy: Blogosla- 
yyona yesz myedzy nyeyyastamy Rozm 495; 
~  Chego gim doych, ne pamotaio Kśw br 17; 
~  bez kontekstu: Pamyątacz recolere XV ex. 
PF V 24.

2. ezważać, uważać, attendere, curare : Wi- 
wyodl ge i postawyl ge przed myastem y mowyl 
gym: Pamyotayczye, abiszczye <się> nye oglyo- 
dali^ZG en 19, 17; To takesz dobrze pamyotay 
(attende tibi), siny moy, abi syo pylnye strzegł 
ote wszey nyeczistoti BZ  Tob 4, 13.

3. f wspominać, wymieniać, commemorare, no- 
minare5: Tym czsoschsmy pamyotamy {pro pa- 
myotaly), wschithkym... myesczcze ochlodze- 
nya..., aby dal, prószymy 1426 Msza IV s. 315; 
Takye yczysnyenye i seymanye plasczow daley 
yest skażono i wnywecz obroczono a nygdi na 
wyeky ma bicz pamyantano Sul 92; Pamye- 
taymy (commemoramus) nynye przyrodzenye 
czyala pana Iesucrista Rozm 155; Yn[e]y trzy 
evanyelysczy Cayphasza pamyątayą ib. 673; 
~  Ma pamiatacz meditabitur (Christum tamen 
sub ipso meditabimur sopore) 1444 R XXIII 
304; Pamiataymi meditemur (nocte surgentes 
yigilemus omnes, semper in psalmis meditemur) 
ib. 307.

C f Przepamiętać, Rozpamiętać, Upamiętać, 
Wspamiętać, Zapamiętać, Rozpamiętawać

Pamiętanie fczynność, funkcja pamięci, prze

chowywanie w pamięci, memoria : Loąuentes... 
et psallentes in cordibus yestris, gl. id est in 
mentis attencione w pamyathanyy sercza, my- 
szly (Eph 5, 19) XV med. S K J l  118; Zbavyenye 
od nyeprzyaczyelow naszych y z rąkv yszyst- 
kych, chtorzy nyenayydzą nas, kv czynyenyy 
myloszyerdzya z oyczy naszymy y pamyatha
nyy na testament swoy szyyathy (memorari 
testamenti sui sancti Luc 1, 72) EwZam 290.

Pamiętliwie *wiernie pamiętając, z uwagą, 
uważnie, memoriter, attente’ : Popiscze sobye 
spyewanya ta to a yczcze syny israhelske, acz 
pamyotliwye (memoriter) dzerzo a ysty spye- 
wayo BZ  Deut 31, 19; Ksyągy Szalomonovy, 
lob ,... bądacz yescze v mlodosczy, yyelmy 
pamyątlyyye (memoriter) ymyala (sc. Maryja) 
y dzye<r)szala v tayemnyczy v svego sercza 
Rozm 17; Marya... wschytky ty slova chovala 
<w) svym serczy barzo pamyetlyyye (omnia 
memoriae suae commendabat) ib. 69.

Pamiętliwy fo r m y : n. sg. m. pamiętliwy 1471 
MPKJ V 49; /. pamiętliwa BZ  Lev 23, 24; 
~  n. pl. m. pamiętliwi FI 77, 47, FI i Pul 105, 7, 
Rozm 180; ~  ac. pl. f .  pamiętliwe MPKJ V 49.

Z n a czen ia : 1. Jaki który pamięta, pamięta
jący, memor’: Ne so pam0tlywy (non sunt re- 
cordati, Pul: nye wspomynaly) roku rego {pro 
iego) FI 77, 47; Otczsowe naszy... nye były 
*pomy0tlywy (non fuerunt memores, Pul: 
pamyętlywy) mnoszstwa myloserdza yego FI 
105, 7; Czy ystny (sc. faryzei) yyeczsche po- 
dolky nad ynsze lyvdzy noszyly, a ky tern przy- 
vyązovaly czyrnye, aby ye pchało, yschby cho- 
dzącz były pamyetlyyy (memores) dzyeszyą- 
czyora przykazanya bożego Rozm 180.

2. 'przypominający, upamiętniający, admonens, 
memor’: Myeszyocza szodmego pirwi dzen mye- 
szyocza bodze wam sobota pamyotliwa (sab- 
batum memoriale)... y bodze nazwana swyoto 
BZ  Lev 23, 24.

3. *przechowujący pamięć czegoś, ąui memo- 
riam alicuius rei servat’: księgi pamiętliwe 
?kroniki, annales’: Pamyanthliwy infastus {war. 
lub.: in fastos ksyągy pamyathlyye; et idcirco 
numerus eorum, qui fuerant recensiti non est 
relatus in fastos regis Dayid I Par 27, 24) 1471 
MPKJ V 49.

Pamiętne fo rm y: n. sg. pamiętne (1356) 
1369 MMAe X  105, FI i Pul 101, 13, 1400 AKPr 
II 88, etc. etc.; ~  g. sg. pamiętnego 1397 
TPaw IV nr 346, 1442 AGZ XI 196; -  ac. sg. 
pamiętne 1394 TPaw IV nr 222, 1417 AKPr 
VIIIa 140, 1444 AGZ XIV 123, etc. etc.; 
~  l. sg. (o) pamiętnem ca 1461 AKPr IV 576.

Z n a czen ia : 1. foplata na rzecz sądu, uiszczana
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16 PAMIĘTNE PAMIĘTNY

przez stronę wygrywającą, pecunia, quae ab eo, 
qui causam obtinet, iudicio sohitur5: In ąuorum 
omnium testimonium atąue robur ius nostrum, 
quod vlg. pamentne <dicitur>, a sepedicta 
Clara... recipientes (1356) 1369 MMAe X 105; 
Martinus, veniens ad iudicium, sbil gego famu- 
lum et Johannem, i to pamotne dedit iudici 
et subiudici 1394 TPaw IV nr 222; Jasek... 
transivit de iudicio et non reformavit pamotnego 
1397 ib. nr 346; Cso Spitek szodzil Dobkowa clo- 
weka, to gy szodzil podle prawa y s prawem 
*pamotn0 wsz0l 1398 HubeZb 74; De iudicis 
solucione, que dicitur pamanthne (AKPr IV 
576: de memoriali al. o pamyatnem) 1400 
AKPr II 88; Decrevimus, quod in causis he- 
reditariis vel... magnis iudex pretextu dietę 
solucionis pamanthne ultra IHI-or grossos exi- 
gere et recipere non presumat ib., sim. 1432 
ib. 291; Slawecz... mansit dominis iudici et 
subiudici solucionem, dictam vlg. pamanthne 
1416 Czrs 157; In signum huius... Derslaus 
dedit pamothne 1417 AKPr VIII a 140; Iudices 
iudiciorum particularium non debebunt a cau
sis minoribus... pro memoriali sive pamethne 
aut alio nomine przysandy {AKPr IV 400: 
pamyathne aut... przysadnye, AKPr IV 482: 
pamyathne... al. ... przysanth, AKPr IV 500: 
pamyathne sive... przyszyasne, AKPr IV 562: 
pamyathne aut... przyszandne, AKPr II 533: 
pamyanthne ... alio nomine przyszandi, AKPr 
IV 538: pamyanthne sive... prziszandne, AKPr 
IV 482: pamyąthne au t... *przyssyag) plus 
quam duos grossos recipere 1420—30 AKPr 
IV 463; Non dederit pamanthne 1388—430 
ArchTerCrac Illb  621, 76; Extunc ego pono 
memoriale, pamyenthne, et acquisitam causam 
habere volo ex eo 1434 AGZ XI 83; Super 
hac recognicione per ipsum ministerialem 
facta... Mithko ponebat recordamen al. *paa- 
mathnye, volens habere pro lucro, sed iudex 
noluit recipere 1439 AGZ XII 71, sim. 1436 
AGZ XIII 12; Petrus... luit penam XV pro 
eo, quia recessit a iudicio non soluto pamyeth- 
nego 1442 AGZ XI 196; Ex quo cum litteris 
et iuribus suis se protegit (sc. episcopus)... 
et illa iura ad statim non reponit, neque pro- 
ducit, pono meum pamyethne et condempno 
al. <z)dawam dominum episcopum 1447 ib. 
303; Tha gista plączą wymyszloną okraszą poth 
gynszim gymyenyem, gesz rzeczono pamyąthne 
{AKPr II 416, AKPr II 18: pametne, AKPr 
IV 191, AKPr IV 338, AKPr IV 123, AKPr I I 163, 
AKPr II 227, AKPr IV 61: pamyathne, AKPr 
II 484: pamąthne, AKPr II 129: pamyethne, 
AKPr IV 28: pamyanthne, Dział 27: pod gyn-

szym myanowanym, słowie pyąthnascze), vsnana 
gest bicz othnowyona Sul 38; Pamąthne arra 
XV med. Zab 523; ~  Quam resignacionem
arearum fecerunt rite coram nobis e t... advo- 
cato civitatis Leopoliensis et coram ... merci- 
potoribus... Super quo mercipotum biberunt 
et memoriale al. pamyathne seu schepeschelyng 
solvit Laszar 1444 AGZ XIV 123.

2. 'pamięć, wspomnienie, memoria, recorda- 
tio alicuius rei : Ty zaprawdo, gospodne, na 
weky przebiwasz a pamotne (memoriale) twoie 
w pocolene y w pocolene FI 101, 13, sim. Pul; 
Pane, ym0 twoge na weky, gospodne, *po- 
m0tne (memoriale, Puł: pamyętne) twoge ot 
pokolena w pokolena FI 134, 13.

Pamiętnik fczłowiek, który nie zapomina, pa
mięta, qui non obliviscitur, qui memoria teneP: 
S tego y pamyothnyczy (memores), pane, my 
slugy twoy alye y lud twoy szwąnty... obya- 
tuyemi... obyato 1424 Msza III s. 59, sim.
I. IV. VI.

Pamiętny fo r m y : n. sg. m. pamięcien Fł 19,
3. 62, 7. 70, 17. 73, 2. 19. 23; pamiętny Puł 
73, 19; neutr. pamiętno OrtMac 44, OrtOssoł 
39, 4; ~  /. pl. / .  (w) pamiętnych 1471 MPKJ 
V 52.

Z n a czen ia : 1. 'taki który pamięta, pamięta
jący, qui memoria tenet, memor9: a. kogoś, 
czegoś: Taco pamoczen iesm bil cze (memor 
fui tui, Puł: pomnyal yesm cziebie) na postlanu 
moiem FI 62, 7; Gospodne, pamoczen bodo 
{Puł: pomnyecz będę) sprawedlnosczi twoiey 
(memorabor iustitiae tuae) samego Fł 70, 17; 
Pamoczen bodz {Puł: pamyątay) sebrana twego 
(memor esto congregationis tuae), iesz ies osadl 
od poczotka Fł 73, 2; Pamoczen {Puł: pa- 
myętny) bodz tego (memor esto huius): Neprzy- 
acel laial gospodnu Fł 73, 19; ~  b. czemuś:
Pamoczen bodz {Puł: na pamyęczy myey) wszem 
obetam twogim (memor sit omnis sacrificii tui) 
Fł 19, 3; Wstań, bosze, y sodzy przo twoio 
pamoczen bodz laianam twogim (memor esto 
improperiorum tuorum, Puł: pomny) Fł 73, 23.

2. 'przechowujący pamięć czegoś, qui memo- 
riam ałicuius rei servaf: księgi pamiętne 'kro
niki, annałes’: In commentariis, id est libris 
w pamyanthnych {war. lub. rp.: in commentariis 
w ksągach pamyatnych; idcirco misimus et 
nuntiavimus regi, ut recenseas in libris historia- 
rum patrum tuorum, et invenies scriptum in 
commentariis I Esdr 4, 15) 1471 MPKJ V 52.

3. 'taki o którym się pamięta, de quo memoria 
servatuF: to jest nam ... pamiętno 'pamiętamy 
to, znamy to, wiemy o tym, id memoria tenemus, 
id scimus': Yakoszeszmy pyrwey wam pyszały,
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PAMIĘTNY PAN 17

ysz pr<z>yszyasznyczy maya gynne przyszyasz- 
nyky wybyeracz, tho yesth nam dobrze pa- 
myąthno a yesth podług m<ajdborskiego> 
prawa OrtMac 44, sim. OrtOssol 39, 4.

Pamroczyć się 'zmierzchać się, ściemniać się, 
yesperascere : Manę nobiscum, domine, quo- 
niam advesperascit et inclinata iam est dies 
(Luc 24, 29), gl. manę nobiscum, reverendis- 
sime, bocz iusz, panye, pamroczy sye XV 
p. post. GIDom 53.

Pamrok czy Pamroka ?ciemne chmury, c/cra- 
ność wywołana nagromadzeniem się chmur, nubes 
atrae, tenebrae nubibus contractis factae': Sed 
autem ventus yehemens nubis prorumpit nebu- 
las, r[z]osdrze pamroki, et fit serenitas XV /W.

XXIV 68.
Pamroka c/. Pamrok
Pan fo r m y : w. sg. pan 1275 MMAe IX 136, 

1293 PPom 451, 1386 Pozn nr 4, 1393 /M>cZ6 
67, cfc. c/c.; ~  g. sg. pana 1395 Pozn nr 187, 
1396 ib. nr 194, 1397 ib. nr 339, etc. etc.; ~  d. sg. 
panu 1395 Pozn nr 187, 1399 Pozn nr 368, 
FI 102, 21. 22. 106, 6. 113, 27, etc. etc.; panowi 
Dział 19; ~  ac. sg. pana 1398 Pozn nr 381, 
1399 ib. nr 378, FI 113, 19, etc. etc.; ~  v. sg. 
panie 1395 Pozn nr 187, FI 114, 5. 115, 6, 
Spow 7, etc. etc.; ~  i. sg. panem 1399 Pozn 
nr 397, FI i Puł 104, 20, 1400 Pozn nr 418, etc. 
etc.; ~  ł. sg. (w) panie FI 103, 35, 1414 Pozn 
nr 852, 1420 Kościan nr 763, etc.; (w) panu 
FI 113, 18, 1416 Pyzdr nr 453; ~  g. du. panu 
Sul 61, Dział 55; ~  d. du. panoma Sut 109; 
~  n. pt. pani 1402 HubeSąd 120; panowie Gn 
11 b, 1413 Kościan nr 505, 1413 Pozn nr 686, 
1414 Kościan nr 507, etc. etc.; ~  g. pl. panów 
1414 TymSąd 165, 1424 Kościan nr 1094. 1252, 
1424 Pyzdr nr 766, etc.; ~  d. pl. panom 1412 
Pozn nr 844, 1447 JA XV 475, BZ  Tob 2, 
21, etc.; ~  ac. pl. pany Gn 11 b, Sul 28; ~  v. pl. 
panowie 1418 TPaw VII nr 129, 1427 Bibl- 
Warsz 1861 III 40, OrtOssol 39, 4; ^  i. pl. 
pany 1398 Pozn nr 362, 1401 ib. nr 522, Satyra 
w. 1, XV in. Maik 118, 1424 Kościan nr 1084, 
1478 RKJŁ VII 59; panmi Sul 60; -  /. pl. 
(przy) paniech Sul 98.

Z n a czen ia : 1. 'kasztelan, castellanus': Te- 
stes Grzince de Racouicz adversus castellanum 
Syradiensem: Iaco wemi..., iako pirwey pan 
syraczsky pozwan o to dzedzino, nisżli yo 
dzirszal pancznaczcze lath w zastawę 1393 Hube- 
Zb 61; Esze Boguchna otkaszala Potrkovi dacz 
swego posagu panu posnanskemu trzinaczcze 
grziwni 1399 Pozn nr 368; Iacoszmi to smowo 
meli s panem medzirzeckym, ysz nam mai 
spusczicz folwark sz naszenim 1400 ib. nr 418, |

sim. 1404 ib. nr 568; Iacosmi bili przi tern, kedi 
pan kaliski posiał Cottka do Micolaya 1400 
ib. nr 445, sim. 1402 Kościan nr 185, 1418 ib. 
nr 692, 1419 Pozn nr 1042, 1419 Pyzdr nr 598, 
1420 Pozn nr 1059, 1420 Pyzdr nr 655, 1421 
Pozn nr 1080; Iaco Micolagew czescz vposi- 
wal paną nakelszkego o yatka 1403 Pozn 
nr 553; Jaco Jan ne chodził do Adama, do 
burgmistrza, ot pana medzirzeczskego 1405 
Kościan nr 281, sim. 1416 Pyzdr nr 450; Czso 
Niczek szalował na pana santoczskego o pye- 
nandze, ti so penandze szcodne i płatne 1410 
Kościan nr 430; Jakoszm bil *rankomą za 
pana poznanszkego panom Bitinskim za czter- 
dzeszczy grziwen 1412 Pozn nr 844; Jako Jan 
Jarognewsky ne szedł szamoczwart... na pana 
posnanskego yeszoro 1418 ib. nr 1027; Yako 
Jan nye rambil w Mokowye, w pana nakelskego 
lesze 1420 Pyzdr nr 642, sim. 1426 ib. nr 820; 
Yakom ia nye wynowath panu poznanskemu 
za hinst 1427 ib. nr 845, sim. 1440 Pozn nr 1602; 
Jszem byl praua nyemocza... nyemoczen tedy, 
kedym myal rok na poroczkach s panem bnyn- 
skym szawity 1436 Pozn nr 1468; Paan crakow- 
ski (castellanus Cracoviensis) tylko ve trzech 
myesczech ma sandzicz Sul 8; Naganyąncz 
skazanyy castellana, tho yest pana crakow- 
skyeego (castellani Cracoviensis), lvpyezze gro- 
nostay<o)we... dacz y doszycz ma yczynycz 
Sul 17; Kedi ktho nagany... skazanya pana 
krakowskego (castellani Cracoviensis)..., lyv- 
pyeze gronostayowe..., alye panv sandomyr- 
skyemy a lvblinskyemv (castellanis autem 
Sandomiriensi et Lublinensi) laszyczne... dacz 
y doszycz yczynycz ma Sul 50, sim. Dział 42; 
~  Pan Andreas castellanus Danensis 1293 
PPom 451; Iaco to swatczimi, yze pan Swantho- 
slaw kaliski zastawił szecz krziwen płatu 1400 
Pozn nr 442, sim. 1411 ib. nr 839, etc.; Yacoszmy 
przi tern były, kedi Adam Byelcek dawał eony 
na ranky panu Potrowy bninskemu 1416 Pyzdr 
nr 459; Yaco o nezaplaczene pana Dzetrzicha, 
medzychodskego negdy, skodzenem dzesacz 
grziven 1426 Pozn nr 1226; ~  pan bobrowy
1 bobrowniczy (urzędnik książęcy), magistratus 
ducis, qui bobrowniczy appellabatur, quia ca- 
Stores curabat': Dominus castorum dictus
wlgo pan bobrowi 1275 MMAe IX 136; ~  pan 
stroże, strożny tjakiś urzędnik książęcy, ąuidam 
magistratus ducis': Omnesąue eius (sc. mona- 
sterii) yillas... cum... incolis... a domino cu- 
stodie, qui dicitur vlg. pan stroze vel stroznj, 
semper facimus liberos 1275 MMAe IX 136.

2. ' wysoko postawiona osoba, dostojnik, vir 
nobilis, plerumąue magistratum civilem vel eccle-
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siasticum gerens' : A *szaprafdocz na tem tho 
svecze mało takich kaplanof nadze ('najdzie5) . . 
chos bycz ony króle, X0szotha y tesze pany 
bogathe o gich sloscz karały ge Gn 11 b ; 
Sznathcy sznamo tego gest, ysczy szo dobrzy 
kroleue, X0szotha y tesze panoue, allecz kasz- 
nodzege szo sly ib. ; Kako przes opyekadlnyky 
panowye swyetszsczy y kosczyelny (domini sae- 
culares et ecclesiae)... wyobrazzony S0 XV med. 
MPKJ V 429; Proverbium: *Padzekuy panom! 
1447 JA XV 475; Przygodzy szą gemv chczecz 
sbyezecz, aby gemv sbyesthwo gego kv szro- 
mocze nye było *vinawano, ma przeth w bo- 
dze vczczonymy panmy (coram venerabilibus 
dominis) byskvpem poznyanyskym alybo pro- 
bosczem... oszvyathczycz Sul 60: <U>sta- 
wyamy, aby kaszdi szoltys tako dvchownych, 
yako swieczskych panów (tam spiritualium 
quam saecularium personarum, Sul 23: persoon) 
podług swey moczi kaszdy s namy na woyną 
począgnąl Dział 10; Panovye magnati (audite 
me magnates et omnes populi Ecclus 33, 19) 
1471 M P K JY  83; ~  Dicitur pan in Slavonico 
maior dominus... Xandz autem maior est 
quam pan, veluti princeps et superior rex 
(XIV) XV MPH  II 468; — pan chorągiewny
*dostojnik ziemski (tu kasztelan), vir nobilis 
magistratum terrestrem gerens (hoc loco castel- 
lanus) 5: Pana swego wyelkyego, choragyewnego, 
zabylyscze, chłopy! Tęcz w. 2; ~  chorążny
pan *rotmistrz, tribunus': Filius tribuni chorosz- 
nego pana XV p. pr. R XLVII 359; ~  czelny 
pan * bliżej nieokreślony dostojnik, ąuidam vir 
nobilis, optimas' : Czelny panowye barones XV 
p. post. PF III 289; ~  stołeczny pan 'magnat, 
vir nobilis, optimas5: Optimas stołeczny pan 
ca 1500 Er z 62; ~  wielki, wielmożny pan
'magnat, vir nobilis, optimas5: Y stało syo gdisz 
Achior przestał mowyenya slow swich, roznye- 
waly syo wszitci wyelyci panowye (omnes magna
tes) Ólofernovy BZ  Judith 5, 26; Eyfamyan 
gyemv dzano, wyelkyemy themv panv Aleksy 
w. 24; Magnas yyelky albo yyelmoszny pan 
ca 1500 Er z 62; ~  pi. tantum panowie 'dostoj
nicy zasiadający w sądzie ziemskim, wiecu, 
viri nobiles iudicio terrestri et consilio ducis 
assidentes5: lako Sandziuoy starosta wmovil 
medzi mno a medzi Sczepanem, esz ne mai na 
mo niyednego roku stacz nisz przet timi pani, 
czso S0 nameneni 1398 Pozn nr 362, sim. 1424 
Kościan nr 1084; Propter hoc te pęto,... do- 
mine iudex, aby my ty dal do panów 1414 
TymSąd 165; Yanusz mowyl s Mikolayem..., 
by yego cloueka ne szandzyl, alyszby panowe 
skazały 1416 Pozn nr 915, sim. 1419 Kościan

nr 737, 1421 PF VIII 16; Ego remitto me na 
panske szkaszane a chcza czirzpecz, czso pa
nowe szkasza 1418 TPaw VII nr 97; Procura- 
tor dixit: Panowe, on sya thu przi o Slonskego... 
Tedi panowye kaszaly ten list poloszicz ib. 
nr 129; Stała sso umowa *meczi Jassekem 
a *mecZ0. .. Gerantem... przeth starosto hy 
przeth gynimi pani, czo szo przi tem bili XV in. 
Maik 118; Panowye mili, czso iest na nas szalo
wano, w tem szye nicz *na snagem, bichom 
tho uczinili 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Ysszem 
prawą nyemoczą... byl nyemoczen, kyedim 
na szawitem rocze myal panów pythacz o szka- 
szanye rzeczy Marczinowey 1428 Kościan 
nr 1347; Mi łan s bozey mylosczy xanząn 
mazowesskye... przi yyernich naschich panyech 
(praesentibus nostris fidelibus dominis)... vsta- 
wyamy Sul 98.

3. 'szlachcic posiadający dobra ziemskie i chło
pów, dziedzic, vir nobilis praedia et subditos rusti- 
cos habens': Yssze Marczin ne odmouil Yana 
szoltisa od rok za swego pana, za Wolwrama 
1398 Pozn nr 381; Kedi Potr prziwodl swego 
zlodzeya przet swego pana, tedi pan ossadzil 
prawo polske y nemeczske 1408 ib. nr 655; 
Gest mnogy vbogy pan, czszo bodze kszo- 
szotom znan y za dobrego wezwań Slota w. 47; 
Czssom wząl dwe cossy kmeczem z Semowa, 
tom wząl na mego pana lancze 1422 Kościan 
nr 944, sim. 1423 Pozn nr 1127, etc.; Nye chczą 
szą othprzecz, essze panu memw dano wączsze 
rzeczy do xadza do roka 1443 TymProc 344; 
Paknyąly kthokole bącz kmyecza zabye, szescz 
grzywyen zaplaczycz ma, gychze trzy zenye... 
a ostateczne trzy panu (domino), gego kmyecz 
byl, mayą bycz s pełna zaplaczony Sul 67, 
sim. Dział 55; Bądzely glownyk a then, czso 
zabyth, dwv panv myal (si... fuerint duorum 
dominorum) Sul 67, sim. Dział 55; Paklibi 
dwa kmyeczya, koliszdi s gynschey wsy gyn- 
schego a gynschego pana (alterius et alterius 
domini) społu ranylybi syan albo sbyly, obyema 
sfima panomaa po yedney kopye zaplaczy 
(uterque illorum domino suo per unam sexa- 
genam pagabit) Sul 109; Ktorasz to stroszą 
gynszy panowie (ceteri fratres ipsorum, Sul 21: 
gynszi braczya), podług vrządv gym postawio
nego, myedzi sobą poczynayą Dział 8; Sadza... 
za kaszda personą albo kmyecza tako dzeczko- 
wane panowy tych kmyeczy (domino villae, 
Sul 31: panv wszy cządzaney) pokvpy... vini 
ib. 19; <G)dy zbiegowie swym panom czasto- 
krocz czynyą dzedzyny puste (bona domino
rum ... deserantur, Sul 44: gymyenye panów... 
opysczewya) ib. 34; Gęstły czso pan abo slachta
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(miles aut quivis, Sul 70: slachczicz abo ktho 
gyny) komv wynyen, ma zaplaczycz z wlosnego 
ib. 64; Chitrze bydlą s pany kmyeczye Satyra 
w. 1; Gdy dzyen panv robycz mayą, cząstho- 
krocz odpoczyvaya ib. w. 3, sim. ib. w. 14; 
~  dobrowolny pan fpan feudalny, dominus 

feodalis5: Dobrowolne panowe ffeodales ca 1428 
PF I 487; ~  pan dziedziczny, dziedziny
* właściciel i zwierzchnik terytorium, wsi, possessor 
et praefectus cuiusdam regionis, ruris’: Jaco pan 
dzedziczny Dzbansky dal Janowy mlin czynicz 
w dzedzyczstwo 1424 Kościan nr 1048, sim. ib. 
nr 1234; Jakom nye wsdala swemu mąnszu 
trzeczey czansczy Nyeczayny... anym go pa
nem dzedzicznem yczinyla 1440 Pozn nr 1602; 
Dominus proprietatis pan dzedzynny uel dze- 
dzycz gymyenya zemnego proprie OrtCel 3; 
Dominus fundi pan dzedzyczny ib. 4; Gdyby 
kthory czlowyek rzeki przed dzyedzycznem 
paanem o rayczach, mowyącz, aby nye były 
prawdzywy OrtMac 37, sim. OrtOssol 35, 1; 
Woythowszthwo albo szoltyszthwo, czo ye 
kvpyą w dzyedzyczthwo y czo sz nyego po- 
wynnye szluza krolowy albo dzyedzycznemu 
panu, y leszy w maydborszkym prawye, mozely 
tesz szwano bycz lynszkem prawem? Ort
Mac 75, sim. OrtOssol 59, 1; Kyedy pan dze
dzyczny (OrtOssol 72, 1: dzedzynny pan)
albo kroi... kogo... osządzy ku szmyerczy..., 
gyesth<li> o tho odsządzony czlowyek thesz 
czo raczczam przepadł? OrtMac 97; <V>sta
wiamy, aczby od nas abo od naszych podda
nych kmyecze w noczy zbieszą z dziedzini, 
tedy rzeczy, ktorich odbieszą w swych domoch, 
pan dzedzyczny (dominus villae, Sul 61: pan 
wszy) ty wszytky otrzyma Dział 62; Iudex 
ordinarius pan dzedziczny, woyt, lantwoyt 
przyrodzony XV ex. R XXV 143; ~  wolny
pan ftytuł feudalny (niem. Freiherr), titulus 
feodalis5: Liber (sc. dominus) wolny pan Ort
Cel 7.

4. tytuł grzecznościowy, dawany, titulus, qui 
urbanitatis gratia dabatur: a. wysoko postawio
nym osobom (panującemu, dostojnikom, możno- 
władcom), viris nobilibus (regi, optimatibus): 
Vstawyenye przes oswyeczonego ksządza pana 
Wlodzyslawa (per serenissimum regem Vladi- 
slaum), króla polskego,... w Krakowye... wy
wołane Sul 72, sim. ib. 74; Przes naoswyeczen- 
sche xanząn pana a pana Ianuscha, xanząn 
mazowesskye Sul 89; Pan łan, xąnząn prze- 
rzeczone (dominus Iohannes, dux praedictus)... 
i yego yrząndnyczi... ot ludzy ktorichkole pa
nów synowczow yego, xanząnth (ducum) ma- 
zowesskich..., targowego braacz nye mayąn

Sul 112; Ya nye *gradna sarn xazathom panom 
mym 1464 ZapMaz 50; la przysągam bogu 
y memv panv krolowy y temu myasthu, ysze 
chczą na mem szandze wyerzen bycz OrtOssol 
33, 3, sim. ib. 33, 4; Przeto... vkladamy myedzy 
panem królem a tesz byskvpem (inter dominum 
regem et episcopum, Sul 3: myedzi krolyem 
a byskupem) Dział 3; ~  Iaco to swatczo, iz
pan sandza o to rzecz alisz po trzech *ledzech 
zalowal na Troyana 1400 Pozn nr 433, sim. 
1408 ib. nr 634, etc.; Iacom pana woyewodo 
ypominal, yzbi mi mego kmecza wroczil 1400 
ib. nr 448; Yse kmotowna ne podzocowala 
panu łowczemu ny pirzwi,... ny poti dzen po 
Godzech 1401 ib. nr 707; Jaco Hynczka ne 
gonił Niczka pot zacladem dwustu krziwen, 
jaco pan starost<a> yloszil 1406 ib. nr 597, 
sim. 1404 ib. nr 576, etc.; Jako Jacup posiał 
swe ludzy do Goraszdowa do pana czesznika 
1412 Pyzdr nr 337; Czso pan stolnik bil vino- 
wath długu Wolwramowy Bodeczskemu, tego 
mu ne doplaczi[czi]l czterdzeszczy grziwen 
y dwu kopu 1416 Kościan nr 621, sim. 1416 
Pozn nr 863; Ize pan podcomorze y chorąze 
nye rączyly oprawicz na Lubyacowe swey 
jątrwy, ale na ginney swey dzedzine 1420 Ko
ścian nr 855; Jszem byl praua nemocza nye- 
moczen... tedy, kędy pan podszadek mai... 
wsnacz wsztecz 1434 Pozn nr 1431; ~  Pani
Poluiczska Hanka ma postauicz zachoczczo 
przecziw Potraszoui Czepurskemu pana cho- 
ranszego Paska 1399 Pozn nr 378; ~  Ysze pąn 
Jarosław sz Lubacowa, podkomorze, ne yest 
yinouat... czterdczesczy grzyyen... sza woły 
1422 Pozn nr 1117, sim. 1428 ib. nr 1313; Ysze 
Dzerszek Wilkonsky nye byegal... na pana 
Micolaya, sąndzą brodniczskego 1427 Kościan 
nr 1198; Yako czso na myo szalował pan 
Jan, myecznik, pyanczy grzywen, tich ges<m> 
mu nye wynowath 1430 Pyzdr nr 944; Yaco 
Witek Grumberg Hance, swey zene, wsdal 
przet panem Domaratem, tedi medzirzeskim 
starosta, osmdzesanth krziwen 1405 Pozn nr 771; 
Yse pan Micolay, nekdy szadza poznansky..., 
wszal eąuitacia królewska na dzeszacz grziven 
1420 ib. nr 1052; ~  b. osobom przynależnym
do stanu rycerskiego (szlacheckiego), yiris eque- 
stri loco natis: Tedi *rzegk pan Hinczka 1395 
Pozn nr 187, sim. ib., sim. 1400 ib. nr 449, 
1403 Kościan nr 198; A kedi szo tamo sz obu 
stroni przigeli do Kzosza, tedi goszczę panu 
*Himcze dauali wini 1395 Pozn nr 187; Tedi 
Paaszek a Wanczslaf obesłali Hinczko: Wecz 
to, mili pane, isz twe gednacze do Koszmina 
ne cho {leg. chcą) iachacz ib.; Grizinski przed
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panem *S0dziwiem poznał, ize cztirzista grzi- 
wen wzol 1399 ib. nr 397; Czo zastał Marczin 
v pana Mroczca cobil0 ..., ta stała za trzi 
grziwni ib. nr 398; Iacosm ne smowil s panem 
Mroczkem pospołu gechacz w Carnowo szo 
wansadz (leg. wwiązać) 1404 ib. nr 560, sim. 
1408 ib. nr 645; Jaco Potrek postawił panu 
Pribislaoui szoltisa 1406 Kościan nr 295, 
sim. 1408 Pozn nr 650, 1413 ib. nr 891. 894, 
1413 Pyzdr nr 371, 1414 Kościan nr 506; <Ja)ko 
pan Janusz yest prawy slachczicz 1413 Kościan 
nr 479; Yako pan Sandziuogy dal panczseth 
grziwen na t0 polowiczo Goszliny..., czsosz 
Ochna dobiła na pane Jane 1414 Pozn nr 852; 
Jako Woytek Stary, ten slodzey, czszo panu 
Sobcowy penandze na woyne pocradl, ne dal 
gich Laurencio servare 1415 Kościan nr 541, 
sim. 1416 ib. nr 616. 619, 1416 Pozn nr 805. 
863, 1416 Pyzdr nr 458; Jaco Czaslaw nye 
*szwąl na panu Janye jynszych pyenądzy nysz 
thi, czo na r[z]ącoymy dobył 1416 Pyzdr nr 453; 
Yako tha kobila, o ktoro szalował pan Milay 
na pana Mycolaya, tha cobila nye bila pana 
Milayewa, ale iest pana Mycolayewa 1428 ib. 
nr 910; ~  Jako do Ytroszina... przigeli, tako 
rzecli gednacze pana Hinczkoui 1395 Pozn 
nr 187; Tedi goszczę panu *Himcze dauali 
wini y panu Barthoszowim *dzeczin ib. ; Poszel 
pana Sczepanof ne chał (leg. chciał) tego 
prziioncz 1396 ib. nr 194, sim. 1397 ib. nr 339, 
1402 ib. nr 535, 1415 Kościan nr 533, 1416 
Pyzdr nr 454; Iaco yeszm zapowedzal pana 
Mikoszewo moczo Woczechowy..., by iego 
roley ne orał 1400 Pozn nr 463; Jaco Potrek 
ne vicradl pana Przibislaouego... kmecza 1406 
Kościan nr 299; Jacom ya wtenczasch szedzal 
pole ('podle5) lawnicoff w ten dzen, na który 
dzen wlodars paną Janów sdąl rok ... Macz
kowy s Brunowa 1428 Pozn nr 1307; Jacom nye 
wząl cztirz grziwen przed rokem v thkaczew 
s Posnanyą po panowey smerczy pąną Thom- 
cowey ib. nr 1311; ~  Yako gdy pan Jan
Czepurski wyprawił Splawskego s gysczyny, 
tedi go ne gabal prawem, asz trsy latha mynoly 
1411 Pozn nr 835, sim. 1412 ib. nr 878, etc.; 
Isze pan Marcusz Marszelewsky iest zastawił 
srzebro ... panu Symanowy Syrniczskemu 1418 
Pyzdr nr 519; Yz tha yatka mąszna w Poznanu, 
czszom ye na pane Adame Cowalskem dobił 
prawem, tha yest thako dobra yako ossm<dzie- 
si>anth grziwen 1420 Kościan nr 763; ~  Yaco 
Newstąmp Swekoczsky szedł na pana Janową 
lanka Potrowskego gwałtem 1419 Pozn nr 979; 
Jsze Dobrogost Colensky poloszyl ty penądze, 
cszo sza ne Bethką raczył, w czasz y w godzyna

na swanthi Michael w Nowoweskego pana Jana 
1420 ib. nr 1065; Jsze pana Janów oczecz 
Canyenskego wszal s yego matka sto cop 
groschy sirokych 1429 ib. nr 1328; ~  Iacom
S0 ne zamówił prze<d> pani Czarnkowskimi 
Janoui praw bich (leg. być) *vsm krziwen 1401 
Pozn nr 522; Swadczo, aze pany *Gwat- 
kow<s)czy k Lenartowe dzelniczy... S0 *blisczi 
nisz Lenarth 1402 HubeSąd 120: Jakoszm bil 
*rankomą za pana poznanszkego panom Bi- 
tinskim za czterdzeszczy grziwen 1412 Pozn 
nr 844; Jako tha czanscz, czszo y0 Jan vkazo- 
wal wosznim w Morawczewe, tho szo czanscz 
panowe Tworziansczy ycupily 1413 Kościan 
nr 505, sim. 1413 Pozn nr 686, 1414 Kościan 
nr 507; Iaco pani Margorzata... nye wząla 
sta grzyuen s domy ye mąza a nye wnyosla 
do panów Grizinskych 1424 Kościan nr 1094, 
sim. ib. nr 1252, 1424 Pyzdr nr 766; ~  c. wy
jątkowo o osobach nieszlacheckiego pochodzenia, 
przede wszystkim o rajcach i innych urzędnikach 
miejskich, nonnumąuam etiam hominibus non 
generoso genere natis, imprimis senatus urbani 
participibus aliisąue magistratibus urbanis: 
Gdyby yednemy yidano prawo, czo- by <go> 
nye lubyl any go chcze myecz za prawo a rze
cze: Panye woycze, day my na poradzenye! 
OrtOssol 32, 2, sim. ib. 32, 3. 54, 3. 55, 4. 56, 
2, etc.; Gdyby raczcze yaly przyszyąsznyka... 
a then przyszasznyk sz gynymy... przyszasznyky 
wolały szą ku prawu rzekącz: Myły panowye, 
prószymy wasz, abyscze naszego thowarzyszą 
y nasz zostawyly podle prawą ib. 39, 4; Tho sza 
stało przeth pany radczyamy 1478 RKJŁ YII 
59; ~  Rzekła ta pany na yczechą temv gos-
czowy: Prze bog, panye gosczyy, mye<j>czye 
dobra myszl! OrtOssol 56, 3, sim. ib. 57, 2.

5. 'mężczyzna stojący na czele gospodarstwa, 
właściciel domu itp., vir curam rerum domesti- 
carum habens, herus' : Postawił gyey panem 
(constituit eum dominum) domu swego y kso- 
dzem wszego bydła swego FI 104, 20, sim. 
Pul; Yidentes autem conserui eius,... nunccia- 
uerunt domino suo, panu yego, omnia, que 
facta fuerant (Mat 18, 31) ca 1420 R XXIV 82; 
Przydaawaa szą..., ysz gdi nyekthorzy o nye- 
kthoree nyerząądi... k naszemv sąndv pozwaany 
biwayą, myanvyą pany (dominos)... zachocz- 
czyamy obrzekayącz, yszbi kazną a moczą swych 
panoow (dominorum, Dział 16: panów)... tha- 
key nyerząndnosczy... wczynyly Sul 28; W pra- 
wye czesarskem stogy, aby szlvdzy nyevolny... 
nye mogły bycz sz rąkv panów szwych (domi
norum suorum) wywoleny Sul 81, sim. ib.; 
Richlo wroczcye gy panom gich (dominis suis)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PAN PANAĆ 21

BZ Tob 2, 21; Aoz sługa... sa<sia)dowy pana 
swego (vicino domini sui) vczyny nyektorą 
schcodą..., pan (dominus) gego zan ma do- 
sycz yczynycz Dział 42, sim. Sul 50; O oczyscze- 
nyv slvgy przeczy w panv Dział 44, sim. Sul 52; 
Gdy slvga pomaga za panem Dział 57, sim. 
1498 MacPraw VI 273; Verbum Polonorum: 
dobra yedza po dobrym panye XV p. post. 
PułKras 46; Slugacz nye mosze... czynicz żad
nego vrządu przez swego pana XV p. post. R I 
s. XLV1I; Nye panv ych Mykolagovy... wzal,... 
alye slvdze memv XV ex. SlArch I pril. 20; 
~  Ktho tho wzruschy, dyabel bandze pan gego 
duschi XV p. post. MacDod 44.

6. 'mąż, małżonek, maritus5: Item domina 
de Czepury prestabit iuramentum...: Jaco yest 
móy pan ne uinouat Sulcoui trzinaczcze grzi- 
wen za Czepuri 1386 Pozn nr 4; Yedna pany 
przyszła szwem (leg. z szwem) panem (Ort- 
Ossol 96, 2: maszem) przed gayny sząd... 
y wszdala yemu wszyszthko szwe gymyenye 
po szwey szmyerczy dzyedzyczne myedzy (leg. 
mieć)... Ten masz vmarl OrtMac 132; Gdyby 
tesz nyektorą pany, pana nye mayącz (viro 
absente, Sul 4: zona kthorego slachczicza nye 
bandączego doma)..., dzesyączyną wstargla..., 
tesz thym obyczayem ma bycz klatha Dział 4.

7. (o bogu, de deo): Blogoslawcze panv 
(domino, Pul: bogu) wszyczki syly yego FI 
102, 21, sim. ib. 102, 22; Wessolee bodz gemv 
mlowenye (pro molwenye) moye, ale ya kochacz 
se bod0 w panye (in domino, Pul: w bodze) 
FI 103, 35; I zawołały so ku panv (ad dominum, 
Pul: ku bogu), gdy smonczyly so FI 106, 6; 
Dom Aaron nadzeyo ymal yest w panv (in 
domino, Puł: w bogu) FI 113, 18; Gysz se 
boyo pana (qui timent dominum, Puł: boga), 
pfaly soo w pana (in domino, Puł: w gospodna) 
FI 113, 19; Pan (dominus, Puł: gospodzyn) 
pomnal gest nas FI 113, 20; Bogoslawymy 
panv (domino, Puł: gospodnu) ot nyne asz 
na weky FI 113, 27; O pane (domine, Puł: 
gospodnye), wywol dvszo moyo! FI 114, 5, 
sim. ib. 115, 6, 1424 Msza III s. 62, sim. IV. 
VIII. XII; Y *zadwyrdzyl gest pan (dominus) 
szercze ffaraonowo BZ  Ex 10, 27, sim. ib. 
11, 1. 3. 4, etc.; Panye ku pomoczy my po- 
szpieszay szye! M W  la ;  Blogoslawmi panu M W  
13b ; Nadzieią miaJa dusza moia w panie M W  
19a; ~  pan anjelski: Abych czyebye, pana 
angyelszkyego,... przyyala Naw 132; Angyel- 
szky panye, szmyluy szyą! ca 1500 SprTNW  
V 16; ~  pan nasz: Pyrwa kaszn pana naschego: 
Ne ymasch myecz boga inschego Dek III 17; 
~  pan nieba, niebieski: Przysthapuyą yako tho

vboga, nądzna do pana nyeba y zyemye Naw 
131; Opak raczę szwazaly panu nyebyeskyemu 
XV ex. SKJ I 144; Krew s czyala yesth ply- 
nyela, pan nyebyesky sranon ib. 145; ~  pan
i bog: Bądź my panem y bogem (esto mihi in 
deum Psal 30, 3) M W  98 b; lako iest osobnye 
wszelka perszona boga y pana wiznawacz, 
krzesczianską prawdą przipądzeny ie<s)teszmi 
M W  llOb; ~  pan bog: Prosczye pana bog 
(pro boga?) Gn ap. Ib ; Prosczye thesz pana 
boga ib.; Yacomkolvyek sgrzeszyl naprzeczyw 
panv bogv mylemv Spow 5. 6; Yakomkoly 
szgrzeszyl y pana boga rosznyewal Spow 6; 
Panye boże wszechmogączy, przethwą (leg. 
przed twą) sywęthą milosczą nye *mesz nycz 
thayemnego Spow 7; Yusz nam czas... panu 
bogu chwała daczy Bogur DE; Pan bog wsrost 
dal deus incrementum dedit XV in. Szwed 49; 
Thy othpuszthy racz wam dacz miły pan bog 
ca 1420 R XXIV 81; Proszilczem za wasz 
miłego pana boga ib.; Jacom byl prawa nye- 
moczą nyemoczen ot pana boga szlozoną 1427 
Kościan nr 1282, sim. ib. nr 1298. 1299, 1428 
ib. nr 1320. 1326. 1357. 1360; Wląszą na 
panye bodze szwem et *invitatur in domino 
deo suo (speret in nomine domini et innita- 
tur super deum suum Is 50, 10) XV p. pr. 
SKJ I 306; Gencole ma wyerną wyarą w panye 
bodze, nye schuka w tich nądzach bicz bogath 
XV med. R XXII 236, sim. XV med. SKJ 
V 271, BZ  IV Reg 18, 5, M W  51 a; Panye 
bosze..., racz przeszegnacz then lud 1454 PF 
IV 758; Ku czczy y chwalye panu bogu wssech- 
mogączemu ve szbrogy na processyą chodzicz 
1491 RKJŁ VII 57; Sztworzenye thwe chcze 
czyebye chwalycz yako pana boga zyvego Naw 
76; ~  pan Jezukryst: Panye Iesucriste,... aby 
nye patrzył <na> grzechy nasze (domine Iesu 
Christe,... ne respicias peccata mea) 1424 Msza 
III s. 64, sim. VI. XII; Kaszdi ss nych tako bidlil, 
yako tuta wilozil pan Ihus Xpus XV med. 
R XXII 234; Ktorąz tho vyarą pana Iesucrysta 
apostolovye... ludzy... nauczyły 1484 Reg 
704; ~  pan Jesus: Y odpowyedzal mv pan
Ihus XV ex. MPKJ 11*318; ~  pan nasz (Jezu
kryst): Werzo... w Ihu Xpa... pana naszego 
(credo... in Iesum Christum... dominum no- 
strum) Wierzę 1. 4—12. 14. 17. 18. 20; Czyebe 
tegodlya..., namiloscziwszy oczcze, przes Ihu- 
crista, syna thvego, pana naschego (per Iesum 
Christum filium tuum dominum nostrum) na- 
boszni... prosymi 1424 Msza III s. 50, sim. 
IV. VI. IX, etc.; Nota de fletu myloscywyego 
naszego pana J. Chr. ca 1500 R XLVII 370.

Panać 'władać, panować, rządzić, dominari,
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22 PANAĆ PANEW

imperare : A tako V0cz, gdisz ten tho czeszarsz 
Augustus gestcy on bil f ten tho czasz nade 
fszytkiim svathem panal bil Gn 3a; Wszem ne- 
przyaczelom swogim bodze panacz (dominabitur, 
Pul: będzye panował) FI 9, 26; Bo gospod- 
nowo iest crolewstwo a on panacz bodze (do
minabitur, Pul: panowacz będze) ludzom FI 21, 
32; I panacz bodze (dominabitur, Pul: panyacz 
będze) od morza asz do morza FI 71, 8; Ty 
panasz (dominaris, Pul: panyasz) moczy morza 
FI 88, 10. ~  Możliwa lekcja paniać.

Pancernik, Pancyrnik 1. 'rzemieślnik trudniący 
się wyrobem pancerzy, płatnerz, qui loricas eon- 
ficit, loricarius5: Martinus, Stanislaff panczernik 
1476 CracArt nr 643, sim. 1480 ib. nr 752,
1484 ib. nr 869; Stanislaus panczimik cum 
Katherina uxore sua... promiserunt... domino 
Johanni reponere manicas ad loricam et unum 
schorcz 1478 ib. nr 718, sim. 1481 Liblur nr 7959; 
Seniores mechanicorum... lorifices, gladiatores: 
Stanislaus panczernigk, Stanislaus myeczownigk
1485 CracArt nr 889; Seniores mechanicorum... 
gladiatores: Stanislaus panczirnik, Petrus Lis- 
sek 1491 ib. nr 1072.

2. *jeździec, obowiązany do służenia w czasie 
wyprawy wojennej w zbroi, pancerzu, eąues, 
qui loricatus militiam facere debet': Praedictae 
ecclesiae... do... e t... ascribo curiam ... cum 
cmetonibus..., exceptis dumtaxat octo homi- 
nibus servilibus lorica al. pancerniki occasione 
servitii terrae (1497) KodWil I 518.

Pancerz fo r m y : n. sg. pancerz FI I Prol 8, 
ca 1420 WokTryd nr 176, OrtMac 32, etc.; 
~  g. sg. pancerza 1411 Pozn nr 841, 1416 
Pyzdr nr 468, 1419 ib. nr 605, eter, ~  ac. sg. 
pancerz 1391 Pozn nr 268, 1410 Kościan nr 441, 
1411 ib. nr 442, 1420 AKPr YHIa 150, eter, 
~  i. sg. pancerzem 1417 Pyzdr nr 490; ~  /. sg. 
(w) pancerzu (1414) MMAe VIII 387; ~  n. pl. 
pancerze BZ  Neh 4, 16; ~  g. pl. pancerzew 
1427 Kościan nr 1311, 1435 Pozn nr 1553; 
~  ac. p l  pancerze BZ  II Par 26, 14; ~  i. pl. 
pancerzmi 1418 Kościan nr 711.

Znaczenie: 'część uzbrojenia ochronnego ry
cerza w postaci giętkiej osłony tułowia, pars 
loricae truncum corporis tegens': Cum vno ba- 
listario in *pancirz (1359) MMAe X 127; 
Czso Przethpelk Derslauo pancerz zastauil, 
temu S0 minala trzi lata 1391 Pozn nr 268, 
sim. 1410 Kościan nr 441, 1411 ib. nr 442, 
1420 AKPr VIIIa 150, 1430 Pozn nr 1361, 
1437 KsMaz III nr 2611, 1447 ZapWarsz nr 803; 
Iaco pancerz (lorica) obloczi FI I Prol 8; Yako 
Gnewomir ne vkradl panczerza Yanowy 1411 
Pozn nr 841, sim. 1416 Pyzdr nr 468, 1419 ib.

nr 605; Scultetus et successores sui nobis... 
in lorica al. w panczerzu... seruire tenebuntur 
(1414) MMAe VIII 387; Czso yest cupil pan 
Jandrzey trzeczyo czoscz Conarskego pye- 
nyandzmy, conyem, panczerzem, tho yest cupil 
prawim targem 1417 Pyzdr nr 490; Woczech... 
ne pobrał konmy, panczerzmy, *sproy0 y har- 
naszem po Franczku 1418 Kościan nr 711; 
Pancer lorica ca 1420 WokTryd nr 176; Pro 
lorica vlg. panczerz 1425 Czrs 322; Any sch 
nych łupu brał żadnego: panczerzew, paschow, 
szuken, any o zadnem lupye vedzal 1427 
Kościan nr 1311, sim. 1435 Pozn nr 1553; 
Petrus non recepit Jacobo... eąuum, iopulam, 
caligas, lapky, panczerza, ostrok, captura 1442 
StPPP II nr 3077; Y prziprauil gym Oziasz[a], 
to gest wszey woyscze, sczity a kopya, a przel- 
byce y pancerze (loricas) BZ II Par 26, 14; 
A druga polovycza (sc. młodzieńców) gotowa 
bila ku boiv, y kopya, y scziti, y pancerze 
(loricae) BZ  Neh 4, 16; Thego vmarlego szbroya, 
tho yesth harnasz, yako yesth klobuczek, pan
cerz, polplaczye, sczyth..., ma wszyacz brath 
thego ymarlego OrtMac 32, sim. OrtOssol 32, 2; 
Anym szgwalczyl domu thwego, anym czy 
zamków odbył, anym czy panczerza z łapką... 
wszyal 1469 Czrs s. LXXXIV; Item ivnochod- 
nyk nyevyeliky, vrony, panczers melan, oboy- 
czek, plech 1471 Gors Jaz Rp 270, sim. ib. 271; 
Walach gnyady, nyewyelky, panczers krothky, 
oboyczek, lepka 1471 Gors Jaz 271, sim. ib.; 
Kon gnyady,... sbroya s pełna przesz pan
czerza ib. 284; Lorica, pancerium idem pan
czerz ca 1500 Er z 62.

Pancerzewy cf. Pancerzowy
(Pancerzowy) Pancerzewy 'mający związek 

z pancerzem, stanowiący część pancerza, ad 
loricam pertinens, qui pars loricae est': Pan- 
czerzeyy kolnyerz lictricium ca 1500 Erz 62.

Pancyrnik cf. Pancernik
Pandrów, Panrów frobak żyjący w mięsie, 

drzewie, itp., pędrak, v er mis, qui in carne vel 
ligno vivit’: Panrow *sulgarius 1472 Rost 
nr 1837; Pąndrow tarma ca 1500 Erz 62.

Panew fo rm y: n. sg. panew ca 1420 Wok
Tryd nr 501, 1437 Wisi nr 228 s. 84, ca 1500 
Erz 62; ~  g. sg. panwie 1471 MPKJ V 21; 
— ac. sg. panew 1431 AGZ XI 68, 1434 PF
V 32, 1454 AcPosn I 204, etc.; ~  l. sg. (w) panwi 
Gn 178b, BZ  I Par 9, 31. 23, 29, 1471 MPKJ
V 48; -  ac. du. panwi 1491 AGZ XVIII 509; 
~  n. pl. panwie OrtMac 69, OrtOssol 55, 3; 
~  g. pl. panw MPKJ V 43; ^  ac. pl. panwi 
BZ  Ex 38, 3; panwie 1471 MPKJ V 43; -  /. pl. 
(w) panwiach BZ  II Par 35, 13, MPKJ V 51.
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PANEW PANI 23

Z n a czen ie : *metalowe naczynie kuchenne, 
służące do gotowania lub smażenia, rodzaj 
rondla, patelnia, itp., ferreum vas coąuinarium, 
sartago, in qua coąuebatur vel frigebatur9: Ten 
tho czeszarsz Domicianus gol y gestcy gy (sc. 
św. Jana) on bil f goroczem olegu f panvy 
varzy[l]cz kasal Gw 178b ; Panew patella ca 1420 
WokTryd nr 501; Pro ąuadam tunica subducta 
et patella vlg. o panew 1431 ^4GZ XI 68; W pa
new in sartaginem 1434 PF V 32, sim. XV 
OrtWpM 24; Sartago... dicitur patella et pro- 
prie panewy (leg. panew) 1437 Wisi nr 228 
s. 84; Iurabit pro mensa et sartagine al. panvi 
1444 AGZ XIV 135; A ku potrzebye gego 
(sc. ołtarza) szdzyalal rozmagyte ssodi s mye- 
dzy, panwi (lebetes), kleszczky, wodi y małe 
wodzycze BZ  Ex 38, 3; A Mathatias, sługa 
koscyelni,... włodarzem nad wszitkim, gesz 
w panwy (in sartagine) prażono BZ I Par 9, 31, 
sim. 1471 MPKJ V 48; Ale kaplany vstawyeny 
bodo nad chlebi poswyotnimy... y nad kotli, 
y nad chlebem prazonim na panwy (ad... sarta
ginem) BZ I Par 23, 29; Ale pokoyne obyati 
warzily w kotlech a w panwyach (in... cacabis; 
1471 MPKJ V 51: cacabis, id est sartaginibus 
w *panvach) BZ  II Par 35, 13, sim. MPKJ 
V 51; Cum tribus sagartinibus (pro sartaginibus) 
al. panwy 1469 AGZ XVIII 16; S panvye de 
sartagine (si oblatio tua fuerit de sartagine 
Lev 2, 5) 1471 MPKJ V 21; Lebetes et scrutas 
lothy, panwye (war. lub.: kotlow aut panw; 
fecit ergo Hiram lebetes et scutras, et hamulas 
III Reg 7, 40) ib. 43; Non accepi... Stanislao... 
hec ab eo in domo sua nec importavi duas 
patellas al. dvye panvy 1491 AGZ XVIII 509; 
Ad hospitale s. Crucis sartaginem al. panew 
(sc. legavit) 1494 MMAe XVI nr 1491; Nico- 
laus... recepit sibi (sc. Michaeli) de eodem 
curru ... ąuattuor saccos evacuatos, panew 
et duos tympanos 1497 StPPP VII 46; Ffrixo- 
rium panew vel brvthffanną ca 1500 Erz 62; 
Sartago, id est patella, panewką, panew ib.; 
~  Sentenciavimus, quod ipse partes mutuo 
yendant sartaginem al. piwna panew et illam 
pecuniam inter se dividant 1454 AcPosn I 204; 
Kv they tho gyeradzye, szlowye nyewyeszczkym 
rzeczam, szlusza... lyszky y almarie,... lych- 
tarze, prządze y prządzywo, panwye pywne 
(OrtOssol 55, 3: panwye pywowarne), czo gye 
sz domu naymuyą kv warzenyy pywa Ort- 
Mac 69.

Panewka 'metalowe naczynie służące do sma
żenia, przypiekania, rodzaj rondelka lub patelni, 
vas ferreum, in quo frigebatur et torrebatur, 
genus ąuoddam sartagum : Sartago, id est pa

tella, panewką, panew ca 1500 Erz 62; Patella 
rybna panewką ib.

Pani fo rm y: n. sg. pani 1386 HubeZb 61,
1389 Pozn nr 63, 1391 HubeZb 63, 1391 Pozn 
nr 279, 1393 ib. nr 153, 1395 PKKr I 241, etc. 
etc.\ ~  g. sg. panie 1397 Pozn nr 321, 1398 
BiblWarsz 1861 III 34, 1402 Kościan nr 184, 
1411 HubeZb 58, 1412 Kościan nr 471, 1414 
AKH  III 245, etc. etc.] paniej 1386 HubeZb 
61, 1398 BiblWarsz 1861 III 34, 1398 Pozn 
nr 383, 1399 StPPP VIII ur 8291, etc. etc.] 
pani 1410 Pozn nr 795, 1427 Kościan nr 1285; 
~  d. sg. pani 1438 Pyzdr nr 1181; paniej 1386 
HubeZb 61, 1387 Pozn nr 29, 1403 ib. nr 816, etc. 
etc. ] panie 1397 Pozn nr 329, 1420 Pyzdr nr 628,
1421 Kościan nr 865, etc. etc.] ~  ac. sg. panią
1390 Pozn nr 241, 1398 ib. nr 364, 1400 ib.
nr 423, etc. etc.] ~  v. sg. pani OrtOssol 99, 3, 
Naw 29, XV p. post. R XXII 59, XV ex. Zab 
215. 444, Rozm 146. 746. 747; ~  i. sg. panią 
Gn 183 b, 1400 HubeZb 77, 1403 Pozn
nr 722, etc. ; ~  n. pl. panie De mor te w. 481, 
Rozm 745. 746. 747. 752. 816; ~  g. pl. pań
1422 Kościan nr 949, Rozm 322. 736. 816; 
~  d. pl. paniam Sul 23, Rozm 507. 737. 746; 
~  ac. pl. panie OrtOssol 55, 2, Dział 62, De 
morte w. 277, XV p. post. PF III 289, Rozm 63. 
741; ~  v. pl. panie Słota w. 83. 110, M W  47a, 
ca 1500 JA X 382, Rozm 737; ~  i. pl. paniami 
1399 Pyzdr nr 110, Slota w. 85, Rozm 695.

Znaczenia: 1. 'kobieta, najczęściej zamężna, 
należąca do wyższych warstw społecznych (szlach
cianka) i posiadająca majątek, mulier, plerum- 
que mulier nupta, nobili loco nata et rem fami- 
liarem habens': Micolay ne ycradl wolu paney 
1386 HubeZb 61, sim. 1387 Pozn nr 29, 1417 
AKPr VIIIa 140; Jaco pani szastauila swe dobro 
i cupila trzeczo czanscz Kuropatnik 1389 Pozn 
nr 63, sim. 1391 HubeZb 63, 1395 PKKr I 241, 
1396 ib. 245, 1397 ib. 246, 1399 Kościan nr 130, 
1399 StPPP VIII nr 8289, 1410 Kościan nr 432, 
1416 Pyzdr nr 461. 462, 1418 AKPr VIIIa 144, 
1420 ib. 151; Dzedzina... nye bila paney 
oczcziszna 1399 StPPP VIII nr 8291, sim. 1401 
Pozn nr 495, 1409 Kościan nr 414, 1409 Pozn 
nr 790; Jaco wtenczasz Janowy kony ne po
brano, kędy ial na pane potrzebye 1402 Ko
ścian nr 184; To yidzelil Micolayew oczecz 
paneg 1403 Pozn nr 816; Iaco Stanisław... 
zapowedzal mlinarzewi paney dacz mari 1405 
ib. nr 764, sim. 1437 ib. nr 1581; Jaco Sta
szek kigem ne bith ot paney 1408 Kościan 
nr 365, sim. 1409 ib. nr 416, XV p. pr. Czrs 
s. LX; Climek pirzwey szbegl od panye, nisby 
od panye na Climka praua szandano 1414
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AKH  III 245, sim. 1418 MPKJ II 299; Jaco 
Maczek Pudliscowsky ne yesdzyl samoczwarth 
na Crayewicze, *payn dzedzyną, gwałtem y ne 
wyganyal gych ludzy 1422 Kościan nr 949; 
Yakom ya wszy0l Mycolaya a on wyesze drzewo 
z panyey zapustu 1424 Pyzdr ni 773, sim. 
1438 ib. nr 1159, 1444 ib. nr 1258; Thu są dali 
Janowy dzesyancz ran, panye dwye ranye y są 
panyą łupili, są s nye suknyą sgyąli 1427 Bibl- 
Warsz 1861 III 40; Yako pan Lascz yidzersal 
zemską dawnoscz trzy lata y pany drugye trzy 
lata..., szyedzancz na wdowyem stolczu 1438 
Pyzdr nr 1163; Yakom ya nye pobrał czinsow 
w Malochowye pany ib. nr 1181; Thedi kmyecze 
w they wszi, gdze dzeszanczina sdrapyona, 
sz thąnszs pąnnya (cum eadem) mayą bycz 
theszs klanczi Sul 4; O danyv panyaam rzecz- 
nykoom (pro rzecznykoow) Sul 23; Abi prze- 
bywanye panyaam (ut dominarum habitatio) 
prze krachkoscz przyrodzenya od sborow mąs- 
czyznnich... było rosdzelyono..., wstawiła 
mocz nasza ib. ; Vstawyamy..., aby thaka 
nyewyasta... przy wszisthkich... rzeczach... 
ostała, wyewszy ('wyjąwszy5) odzenye y konye 
małe..., yesz w równą cząscz panyey sz dzeczmy 
(dominae et pueris) szpascz mayą skutecz- 
nye Sul 75; A gdyby tesz nyektora pany (uxor 
alicuius nobilis)... dzesyączyną wstargla albo 
zdrapieszyla, tesz thym obyczayem ma bycz 
klatha Dział 4; Ale pany masza mayącza (si 
vero sit mulier maritata, Sul 36: alye bąndzely 
nyewyesta mązzatha)... dawnoscz ma myecz do 
dzessyączy lath ib. 25; ~  Jako mnye pany
stara swymy dzeczmy lystu nye vydala, który 
my byl Vrban ranczyl 1461 Zap Warsz nr 1121. 
sim. 1462 ib. nr 1151; ~  ~  grzecznościowo,
urbane: Ezem ymal s pano potkomorzino 
smowo, eze ymala W Z0CZ *penocze za Zirosla- 
wicze 1400 HubeZb 77; Jaco czsso na myą 
pany żałowała, abych sszeczy myal, czsso by 
kv nye przysłuchały, to my trzy sszeczy pany 
starosczyna Yradska pożyczyła 1423 Kościan 
nr 987; Jszye myal ze kszang vypyszacz trzy 
grzywny vyn, czszo byl ostał Dobrogost Sy- 
mancowsky paney starosczyney, ty gyest Chwa- 
lantha ze kszang wypysal, a Dobrogost... gych 
nye zaplaczyl panyey starosczyney 1427 Pozn 
nr 1274; ~  Falek wyssedl s prawem ossadziw 
ot paney Alleny a pani Helena wsala gemv 
sesczdzesant cop zitha moczo 1386 HubeZb 61; 
Jakosm przi tern bil, iz pani Helska V0czen- 
czovim ludzem czinila zaplaczene 1391 Pozn 
nr 279, sim. 1393 ib. nr 153, etc.; Czo poseł 
zaial Mczigneief scot pane Broszkę, to zaial 
na swe zastawę 1397 Pozn nr 321; Jacosmi przi

tern bili, kedi Msczignef rzeki pane Vbiscze..., 
isz cy bodze gorzecz wirch głowi ib. nr 329; 
Czso Dobeslaw pano Boguchno brał, to i0 
po walczę brał 1398 ib. nr 364, sim. 1403 ib. 
nr 551; Iaco Hynczka ne wsol paney J<a)g- 
neske w swoy rancze gwałtem 1400 ib. nr 488, 
sim. ib. nr 490, 1404 ib. nr 744; Yacosm sandzil 
Staszka Lubiczskego s pano *Streczko o *dwa- 
czescza krziwen 1405 ib. nr 770, sim. 1428 
Kościan nr 1366; Pan Dzetrzich ne sedl na 
pane Derscze loko 1411 HubeZb 58, sim. 1412 
Kościan nr 471, 1414 Pyzdr nr 387, 1415 Ko
ścian nr 543. 563, 1416 ib. nr 576. 627; O yesz 
poi Drobnina Micolay zalowal na pana Dobro- 
gosta y na pano Hanką 1415 Kościan nr 554, 
sim. 1418 ib. nr 675; Jako Miro<sław> Yilkonski 
ne pobrał vzitkow paney Benusszy 1416 ib. 
nr 577; Jako Przibislaw Pyotrowski ne zapowe- 
dal Syemanowy wkupu w zapuscze pane Agne- 
tis na Mancziczach ib. nr 602, sim. 1418 Pyzdr 
nr 557, 1420 Kościan nr 787, 1421 ib. nr 904, 
1422 ib. nr 951. 965; Ysze paney Luchne doszicz 
wczynono za yey wano 1416 Pyzdr nr 466, 
sim. 1427 Pozn nr 1264, etc.; Yakosm nye 
wynowath panye Margorzacze pyanczy a dwu- 
dzestu grzywen 1420 Pyzdr nr 628, sim. 1421 
Kościan nr 865, 1422 ib. nr 946, 1424 ib. nr 1088, 
1426 ib. nr 1165; Jacom ya paną Helska spo- 
wyedal 1424 Kościan nr 1096, sim. 1425 ib. 
nr 1130; Yako gdy biły posli ot panyey Jandrze- 
yewe do panye Anni..., tedi yusz bilo sluncze 
saslo 1424 Pyzdr nr 760; Jszem byl prawą 
*neymoczą nyemoczen... tedy, kyedy<m> miał 
rotha zawitha s panyą Byenyaszka 1432 Pozn 
nr 1546; Nye tam go wzal, gdze paney Febro- 
niey zastawyono 1435 ib. nr 1458; Yakom ja 
raczil za panyą Katerzina... Pyotrowy... sza 
sto grzywyen 1437 Pyzdr nr 1155; Ysz ta *pa- 
nya Hanka nye opchodzyla sza nyszodna 
sio [s] rzeczo 1450 RTH  III nr 293; ~  Ysze 
pany Jadwyga, <Trzciel)skyego pana Maczka 
zona, trzyma poi wschy Byenyna 1432 Pozn 
nr 1532, sim. 1437 ib. nr 1580, 1470 AGZ XV 
457; ~  Jako pany Hanka Chelkowska ne
przedala wenczey zapusta... yedno za dwe 
grziwne 1416 Kościan nr 597; Gdze starczy pa
ney Katherine Jurcowskey przysząngly, thu gest 
prawa graniczą 1428 ib. nr 1339; Jaco tedi, 
kyedim mai rok... s pana Helena Rośnowska, 
bilem prawą nyemocza... nyemoczen 1428 
Pozn nr 1512; Ysze pan Stanisław Schurkowsky 
szastawyl schubą... pane Margorzecze Syra- 
kowskye 1432 Kościan nr 1424; Jaco nam pa
nyey Dorothiey Lussowskey cobili vczinili 
scodi jaco grziwna 1443 Pozn nr 1625; ~  Pani
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Poluiczska Hanka ma postauicz zachoczczo 
przecziw Potraszoui 1399 Pozn nr 378; Czsso 
zalowal Robaczinsky na panyą Dlonska Yag- 
neska pro XX marcis dotalicii,... hoc penes 
ipsam non mansit 1423 Kościan nr 973; Jako 
pany Zacowska Elizabeth nye przechowała... 
pozescze 1428 ib. nr 1341; Yakom ya nossil 
pyenyadze do panyey Starogrodskye Marzgorza- 
thy hoth... Mikolay<a> Wyelewyeskyego 1429 
Pyzdr nr 995; ~  Voewoda vstal rog na pano 
Melinsko o 40 marcas 1390 Pozn nr 241, sim. 
1424 Kościan nr 1083. 1253, 1432 Pozn nr 1397; 
Jaco Jacub stawał trzi czloweki paney Ketlicz- 
skey y gey sinu podług prawa 1408 Kościan 
nr 364, sim. 1424 Pyzdr nr 983, 1427 Kościan 
nr 1303. 1310; Czso pani Sborowska wranczila 
swey rankomye przecziff Machnę..., to ge wy
prawiła podług yednaczskego skazana 1408 
Pozn nr 646, etc.; Yakosm ya panye Netrza- 
nowske nye pozywał o kaplo 1420 Pyzdr nr 639; 
Jaco Cunrad zayąl panyey Gylowey trzy man- 
dele... szwyny 1427 Kościan nr 1292; Jszem byl 
praua nyemocza nyemoczen... tedy, kedym mai 
swyath<k)y vodzicz... naprzecziw paney Hen- 
riczew<ej) 1434 Pozn nr 1440; Yako brath 
moy nye yal z mymy łudźmy do panye Gos- 
czeyewske 1436 Pyzdr nr 1061; ~  Esze pani 
Miloczina gey casznan... porambono yest 
na poltorasta drzewa w Rokitne 1397 StPPP 
VIII nr 5855; Tego łupu ne nesszono yest do 
paney do Micolayewey domu 1398 Pozn nr 383; 
Iaco Szczepan ne iachal na paney Janowey 
dzedzino 1409 Kościan nr 412, sim. 1419 Pyzdr 
nr 582, 1424 ib. nr 760; Jaco Derska ne dawała 
rokow pany Thomcowey staroscze o thy pye- 
nandze 1410 Pozn nr 795; Czszo gy {sc. Świę- 
tomira) wodl Micolay Curanowski przeciw 
paney Pradlewey, tho wodl za crziwo rzeczo 
1413 Kościan nr 481; Czsso dzatky panye 
Marcussewe ssekly y wsząly trawą, to czyniły... 
na swem 1420 ib. nr 810, sim. 1419 ib. nr 746; 
~  Jacosmy zadali praua oth Yana s Ricyuola 
v paney Janusschewey Gorzewskey 1430 Pozn 
nr 1347; ~  Ten czlouek... ne uiszedl s paney 
Jachniney domu 1411 Kościan nr 443; Iaco 
dzedzina Gnusyna gest paney Jadwiszyna ocz- 
czisna 1413 Pozn nr 892; Lyst wenny pane 
Oganczine 1415 Kościan nr 538; Jaco pan 
Sdunowsky lysta nye ma any mai pany Margo- 
rzaczinego 1427 ib. nr 1285; Ysem n[e]ye sedl 
w panyey dom Yaduiszin samotrzecz 1436 
Pyzdr nr 1106; ~  (grzecznościowo też o ko
bietach nieszlacheckiego stanu, urbane etiam 
de mulieribus humili loco natis): Hannus za
lowal na panyą Anną OrtMac 69, sim. Ort-

Ossol 55, 3; Pany Barbaro, maszly które doka- 
zanye, polosz ge! OrtOssol 99, 3; Tacz gesth 
pany Anna swyata, nad gynsze pany<e> blo- 
goslowyona M W  60b.

2. 'żona czyjaś, zwłaszcza żona kasztelana lub
innego dostojnika, coniunx alicuius, plerumąue 
castellani vel alterius viri nobilis : Tekdi gdi 
stała ossada pane bytgostkey hy Paskowa, tedi 
posiali comornika hy vosnego do paney hy 
do Paska 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Pan 
sandomirzski Crzesslaw y pani iego oth szesczi- 
naczcze lat s pokoyem dzedzina <dzierżą> 
1399 StPPP VIII nr 8870; Iacoszm pano ka- 
liszko spowedal... tunc temporis, ąuando magni 
termini Poznanie celebrati 1400 Pozn nr 423; 
Jaco Vichna, pani kaliszska, trzimala to nivo 
spocoyno 1406 Kościan nr 313; Ysze pany 
sryemska {leg. śremska) nye brała na Brzeszv 
XI marcas czinszy 1428 ib. nr 1344; Ysze pany 
posnanska poszadzila mya sza zadza Janowy 
o raną 1430 Pozn nr 1377, sim. ib. nr 1378; 
Jacom ya v paney poznanskey dwu plasczu 
nye wszal 1432 ib. nr 1380; ~  Tency to {sc.
ślachcic) svo {leg. z swą) pano szadnego dze- 
czothka ne mai gest bil Gn 183 b ; Iaco Potrek 
Nosilinski swo pano *sdrawil mediam marcam 
v mne 1403 Pozn nr 722; Yaco Sczedrzik yego 
{leg. i jego) pani s yey dzatky ne szachowali 
listów y polthorasta owecz 1406 ib. nr 827, 
sim. 1419 Pyzdr nr 616; Jaco Staszek Lubiczski 
ot swey paney czanscz penandzi zapłacił 1410 
Pozn nr 798; Pan choransze nye wsząl dwstu 
grzywyen wyana po *swyeg szenye any szha 
cthirzysta grzywyen kony, srzebra wsąl s tą 
paną swą 1434 AKPr VIII a 174; Czo ten czlo- 
wyek szwem dzyeczyom dal..., przeczyw themu 
nye może rzecz yego pany OrtMac 84; Tego 
moya pany gothoua podeprzecz szwyathky 1493 
PF IV 664.

3. 'kobieta posiadająca majątek, (bez względu 
na stan), władzę, władczyni, właścicielka, gospo
dyni, chlebodawczym, mulier, ąuae rem familia- 
rem, potestatem habet, domina, possestrix, hera 
(quo loco nata sit, nihil attinet) ' : Yako oczy 
poselkyney w rokv *poney (dominae, Pul: 
panyey) swogey, tako oczy nasze kv panv bogv 
FI 122, 3; Tedi ona {sc. Agar), wydzocz ze 
gest poczola, wzgardzy *swu panyo (despexit 
dominam suam) BZ  Gen 16, 4; Przed obliczym 
Saray, panyey mey (dominae meae), vczyekam 
ib. 16, 8; Wrocz syo ku swey panyey (ad domi
nam tuam) ib. 16, 9; Y a... wszdawam szwemu 
mazowy wszyczko... ale thako, ysz ya... chczą 
panya bycz, pokom żywa OrtMac 68, sim. 
OrtOssol 54, 4; ~  o Matce Boskiej, de B. Maria
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26 PANI PANICZ

Yirgine: *Pamecz chwalanc napirzwey poro- 
dzaczey, gl. matky, bozey y panyey (memoriam 
venerantes in primis gloriosae semper virginis 
Mariae genitricis dei) XV med. Msza V s. 260; 
O, iakiey czistoti wam bilo potrzeba ku god
nemu sluzenyu takiey panyey! M W  50a; Oba 
iesteszczie sinowie swiantey Mariey Jakubowey, 
syostry panyey naszey M W  51 b; Sdrowa bandz 
pany noschacza boga! Naw 29; Nye yestem 
tak dosthoyna przyrownacz szye k nyey, kv tak 
yyelyebney panyey ib. 83; Sdrowasz... Ma
ria, ... pany swyatha XV ex. Zab 215; Wszythczy 
wyelbyą Marią: Tha iesth królewna angel- 
szka, tha yest pany krzesczyyanska ca 1500 
SprTN W y  14; O myła pany Marya! Rozm 746, 
sim. ib. 747.

4. 'kobieta, mulier5: Iaco Moderski roczil 
Grzibowi za plascz za ct<y)rzi grziw<n>i y za 
sukno, *sczo bi so ne sromala medzi panami 1399 
Pyzdr nr 110; Tako panna yako pany ma to 
wedecz, czszo szo gany Słota w. 74; Ya wasz 
chwało, panny, pane, ysz przeth wami niczsz 
lepszego ne ib. w. 83, sim. ib. w. 110; Panami 
stogy weszele ib. w. 85; Ktocoly czszno matko 
ma, sz ney wszytko czescz otrzima..., tocz ma 
mocz kasda czsna pany ib. w. 96, sim. ib. w. 99; 
Gdy pan nyektori gwałt czynyl w dzedzynye, 
to gest o panye abo o panny (ąuando dominus 
yillae in ąuocumąue loco suam yilla<na)m 
oppresserit yiolenter),... tedy... wszystka 
wiesz... mogą wstacz Dział 62; Yeden czlo- 
wyek dal gyedney panyey szchowacz pyenyadze 
OrtMac 69, sim. OrtOssoł 55, 4. 56, 1. 56, 3. 
56, 4, etc.; Then szrzebrny korczak szlusza na 
they ymarley panyey blysza zenyszką thwarz 
OrtMac 86, sim. OrtOssoł 92, 3, sim. ib. 97, 4, 
etc.; Czo gest... ta gyerda, tho gest thy nye- 
wyesczkye rzeczy, czo szluszayą na panye 
y panny? OrtOssoł 55, 2; Bandzczie zdrowi na 
wieki w panye wi, slachethny panye,... Maria 
Jakobowa y Maria Salomowa M W  47a; 
Wszythky moya kosza skarżę, panye y tlvste 
nyevyasthy De morte w. 277; Panye, czo czy- 
sztoscz chovaya, yako sza v boga mayv? ib. 
w. 481; I s thwą mathką, czna pany! XV p. post. 
R XXII 59; Toc słysz, wszech przeslyczna pany, 
szecz memv szerczv czyaskoscz czyny XV ex. 
Zab 444; Panye y panny myeszkye filiae Jeru- 
salem ca 1500 JA X 382; Veronica, pany szwyą- 
tha ,... thwarz Cristovą myecz sządala ca 1500 
SprTNW  V 16; Iozeph... vbaczyvschy, ysch 
szye yvz przyblyza czass dzyevycze Marye, vy- 
schedl... vezvacz k temv baby albo panye (ob- 
stetrices) Rozm 63; O myła pany, nye myey 
takyego smatkv ib. 146; A naszlyadovala tesch

yego Ioanna... a Zvzanna y ynych pany vyelye 
barzo yyelebnych (et aliae multae Luc 8, 3) 
ib. 322; O tern, yako myły Iesus... poczyeszyl 
(pro polyeczyl) sva matką... svyątey Magda- 
lyenye, Marczye y ynem panyam ib. 507, sim. 
ib. 737. 746; O tern, yako dzyeyycza Marya 
posła z Betanyey z ynemy panyamy rozmayczye 
narzekayącz ib. 695; Thu szye pysche, yako 
dzyeyycza Marya prószyła svyątego Yana 
y ynych pan, aby s nyą schły do Ierusalem 
ib. 736, sim. ib. 816; Vy, panye moye, vstan- 
czye, przylączczye szye mnye! ib. 737; Tedy 
z yyelykym płaczem począla volacz na thy pa
nye, który s nyą były ib. 741; O tern, yako 
panye myesczky<e> czyeszyly dzyeyyczą Marya 
ib. 745, sim. ib. 746. 747. 752. 816; ~  Nvmmus 
yenales dominas, przekvpne panye, facit im- 
periales roszkazyyacze panye XV p. post. PF III 
289.

Paniać (?) 'władać, panować, rządzić, domi- 
nari, imperare, regere : Ienze panya (dominatur, 
FI: panuie) w moczi swoyey na wyeky Pul 65, 6; 
I panyacz będze (dominabitur, FI: panacz bodze) 
od morza asz do morza Puł 71, 8; Ty panyasz 
(dominaris, FI: panasz) moczi morza Puł 88, 10; 
Bog na nyebye yczynyl stolyecz swoy a krolew- 
stwo yego w zyemy będze panyacz (dominabi
tur, FI: bodze panowacz) Puł 102, 19; Pręt moczy 
twoyey w<y>puszczy gospodzyn ot Syon, pa
nyacz będzye (dominare, FI: panowacz bodze) 
nyeprzyaczyelyom Puł 109, 3. ~  Może błędne 
odpisy zamiast panać.

Panic cf. Panicz
(Panicz) Panic fo rm y: n. sg. panie 1405 

Pozn nr 778, Slota w. 52, 1422 Kościan nr 930, 
1423 Pyzdr nr 721, etc.; ~  g. sg. panica 1408 
Kościan nr 365, 1428 Pozn nr 1277; ~  d. sg. 
panicu 1418 Pyzdr nr 554; ~  ac. sg. panica 
1428 Kościan nr 1352, 1429 ib. nr 1405, 1432 
Pozn nr 1384, 1436 Pyzdr nr 1241; ~  v. sg. pa- 
nic(z)e XIV ex. Zab 315; ~  i. sg. panicem 1404 
Kościan nr 243, 1423 ib. nr 1017, 1423 Pozn 
nr 1137, etc.; paócem 1399 Kościan nr 128; 
~  g. du. panicu 1414 Kościan nr 513; ~  ac. 
du. panica 1413 Pozn nr 895; panicu 1404 
Przyb 9, 1434 Pozn nr 1441; ~  i. du. panicoma 
1398 Kościan nr 101, 1417 Pyzdr nr 485, 1424 
Kościan nr 1025; panicema 1437 Pozn nr 1482; 
^  n. pl. panicy XV p. post. R XXIV 374; ~  g. pl. 
panicow 1403 Pozn nr 729, 1413 ib. nr 693, 1427 
BibłWarsz 1861 III 40; panicew 1396 Pozn 
nr 199, 1407 Kościan nr 330, 1413 Pozn nr 695, 
1417 Kościan nr 635, 1419 Pozn nr 977; panie 
1421 Kościan nr 917; ~ d . p l .  panicom 1440 
Pyzdr nr 1187; ~  ac. pł. panice 1393 Pozn
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PANICZ PANICZ 27

nr 157, 1394 Kościan nr 8, 1426 Pozn nr 1219, 
1438 ib. nr 1624, 1440 Pyzdr nr 1187; ~  i. pi. 
panicy 1398 Pyzdr nr 65, 1405 Pozn nr 758, 
1407 Kościan nr 354, 1408 ib. nr 384, 1409 ib. 
nr 414, etc.; panicmi 1413 Pozn nr 893, 1420 
Kościan nr 753.

Z n a czen ia : 1. 'syn osoby nazywanej panem, 
młody szlachcic, też szlachcic w ogóle, iuvenis 
nobilis, filius eius, qui dominus pan appellaba- 
tur, etiam generaliter vir nobilis5: Scepan posiał 
na mo stirzi panicze 1393 Pozn nr 157; Jaczeg 
posiał na mo *dzezin0 dwa panicze y oszm- 
naszce qmot 1394 Kościan nr 8; Paniczef 
a kmo[ch]t 1396 Pozn nr 199; Kedi Budziwoy 
prziszedl zodacz prawa na slodzeya, tedi Mi- 
colay prziszedw sze dwemanaczema panyczoma 
a sze dwemadzeszthoma kmeczoma y dal mu 
policzek 1398 Kościan nr 101; Yacosm przi tern 
bil, yaco voszni s paniczi casal copecz rosucz 
1398 Pyzdr nr 65, sim. 1405 Pozn nr 758, 1407 
Kościan nr 354, 1408 ib. nr 384, 1409 ib. nr 414; 
Pechno prziyal dwoyan granyczo y *wfszol 
kmethowicza samoftor y sz panczem tako dob
rym yako sam y styrszmy (leg. z sztyrzmi) 
kmeczmy y obeschil go 1399 Kościan nr 128; 
Ach, panicze Bernacze, wesrzi na me vbostwo 
a pomoszi! XIV ex. Zab 315; Iacosmi przi tern 
bili, kedi Potrek gechal w pancinacze paniczów 
et w sescinacze podleszich na comendorowa dze- 
dzina gwałtem 1403 Pozn nr 729, sim. 1413 ib. 
nr 693, 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Czso Sobek 
Sandziwogewi s paniczem i sz dzewco soczeui- 
czo pobrał, to yest Sandziuogewa... dzelnicza 
1404 Kościan nr 243, sim. 1423 ib. nr 1017; 
Jarochna posiała swe ludzi: dwadzeszcza kmoth 
a dw (leg. dwu) paniczu 1404 Przyb 9; Panicz 
Swanszek Krzestcowski 1405 Pozn nr 778; 
Giwan ne iachal se dvemanaczcze paniczew 
i z oszmo kmoth na Szdzichnino dzedzino 1407 
Kościan nr 330, sim. 1413 Pozn nr 695, 1417 
Kościan nr 635, 1419 Pozn nr 977; Jaco Staszek 
kigem ne bith ot paney ani ot panicza brał 
pyenandzi za ti rani 1408 Kościan nr 365; Jaco 
Mikolay tego eona ne wisznal przet paniczi 
1409 Pozn nr 792, sim. 1424 Pyzdr nr 978, 1437 
Pozn nr 1487; Pan Paszek yechal w oszmidze- 
szanth podleyszich a we dwunascze paniczu 
moczo y gwałtem na Micolayewo... goszpodo 
y uczinil ten gwałt 1413 Kościan nr 501; Pan 
Wirzbantha... ial na pana łanową Bogunew- 
skego dzedziną moczą gwa[w]ltem w dzedzicz- 
stwo s paniczmi a we trzista podleysich 1413 
Pozn nr 893, sim. 1420 Kościan nr 753; Pan 
Tharchala jol tego winovaczcza.. czso mu za
bił dwa panicza 1413 Pozn nr 895; Jakom ne

poszlal dwu panyczu a oszmy kmoth na Szob- 
cowo dzedzino 1414 Kościan nr 513; Wawrzy- 
necz szedł se dwema panyczoma y szam trzeczy 
w Przeszprawow sapust 1417 Pyzdr nr 485, 
sim. 1424 Kościan nr 1025; Yakon (pro yakom) 
ia nye casala sedmy kmothowy[e]czom a ósmemu 
panyczu tknocz kolow sedmydzesanth... po gra- 
nyczy medzy copczy 1418 Pyzdr nr 554; Ne 
mosze bycz panicz taky, muszy gy w tern po- 
czczycz wszaky Słota w. 52; Jaco Syban... nye 
yal gwałtem sz ossmya panicz a s pyaczą- 
dzessand podleyssich na dzedzyną Sowiny 1421 
Kościan nr 917; S nym zadny panicz ne byl 1422 
ib. nr 930; Mycolay... ne sdzyl any *popral 
Mycolayewy s Gwasdowa [ya] ymena, yako 
oszm grzywen, po obeslanw (leg. obesłaniu) 
panyczem 1423 Pozn nr 1137, sim. 1436 ib. 
nr 1479; Yako panycz noszil list ot Yodrzeya 
do Bronisza 1423 Pyzdr nr 721; Computa michi 
nobiles al. panicze et cumulos! 1426 Pozn nr 1219, 
sim. 1438 ib. nr 1624; Jacom byl wtenczasz, 
kyegdym myal panycza słuchacz, tegdym byl 
prawa nyemocza nyemoczen 1428 ib. nr 1277; 
Jaschek... byezal szamoschosth na pana Bor
ków y na gego striya dom... y panicza vranil 
1429 Kościan nr 1405, sim. 1428 ib. nr 1352, 
1432 Pozn nr 1384, 1436 Pyzdr nr 1241; Johan
nes, tabernator..., peremptorie adducere debet 
duos nobiles al. panyczu..., qui debent iurare... 
erga nobilem Johannem 1434 Pozn nr 1441; 
Sze dwemą panyczema a szesczanacze kmyoth 
1437 ib. nr 1482; Yakom panu Vyanczenczewy 
nye myal czo dacz na panskye szkaszanye, 
kyedisz mą paniczi o konye obsilal 1437 Pyzdr 
nr 1136, sim. ib. nr 1153, 1444 ib. nr 1206; Yako 
w thi czassi pan Moszcicz nye rzeki szam przes 
sya y przesz panycze mnye <i> mym panyczom, 
abich szwe ludzy wszal, gdzyebich ye nalaszl 
1440 ib. nr 1187; Slachtha, panycz, tak *prawichz 
ma 1447 R XXII 55; Dzyrzgowsky panycz 1447 
R XXXIII 180; ~  panie nawyszy 'osoba zna
komita, aliąuis nobilis5: Primas dicitur primus 
in populo panycz navyschy ca 1500 Er z 62; 
~  'młodzieniec, iuvenis5: Ewangelista Jan swyą- 
thy, jen byl szawsze panycz czysthy, pannye 
czysthey poszlugowal, panycz panną sza mathką 
myal ca 1500 SprTNW  V 12.

2. panicy pl. tantum 'nazwa jednego z chórów 
anielskich, tzw. państwa, nomen chori angelorum, 
qui dominationes appellabatur’: Panyczy do- 
minaciones (in ipso, sc. Iesu Christo, condita 
sunt universa in caelis et in terra, visibilia et 
invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive 
principatus Col 1, 16) XV p. post. R XXIV 
374. ~  Może czytać panujący?
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28 PANICZEK PANNA

Paniczek 'młodzieniec szlacheckiego rodu, 
iuvenis nobili loco natus': Panyczek respondeat 
1447 R XXII 55; Pąnyczek domicellus ca 1500 
Erz 62.

Panieński, Pannieński fo r m y : n. sg. m. pa
nieński M  W 30b. 94a; ~  g. sg. f .  panieńskiej 
Dział 10; pannieńskiej Dział 46; ~  d. sg. f .  pa
nieńskiej OrtOssoł 55, 2; ~  ac. sg. f .  panieńską 
BZ  Judith 9, 2; pannieńską XV med. R XXV 
154; ~  /. sg. m. (w) panieńskiem 1466 R XXV 
135;/. panieńskie MJP 71 b; ~  n. pl. f. panień
skie XV med. SKJ V 256. 274.

Z n a czen ia : 1. fpozostający w związku z pan
nami, przynależny pannom, dziewicom, im wła
ściwy, ad yirgines pertinens, qui virginum est, 
yirginum proprius5: Biły nasylnyci... obnaziwszy 
byodro panyensko (denudaverunt femur virgi- 
nis) na poganbyenye i?Z Judith 9, 2; In utero 
dominicelle panyenszkem 1466 i? XXV 135; 
~  Quia virginitatis integritatem habuit pan- 
nenska czaloscz myala XV med. R XXV 154; 
Anna szwyąta... <swe ciało w) czistosczi pa- 
nyenszkye do czaszu *molzyenszkyego zacho
wała M W  71 b; O nadroszy kwyathku *pa- 
nyenssky czyszthosz<c)y, Maria mathko! XV 
ex. PF IV 750; ~  Koor szpowyednyczy
y wdowy y panyenszky czyebye oszoblywie 
chwały M W  94a; ~  (osoba) panieńska 'panna, 
dziewica, virgo*: Margareta... debet inter-
cedere... Stephanum ab omnibus personis, sicut 
ad quam pertinet, yidelicet mąsczynskye, pa- 
nyenskye y zenczynskye 1431 StPPP IX nr 389.

2. ' właściwy, charakterystyczny dla pań, tj. ko
biet, kobiecy, niewieści, ad mulieres pertinens, 
mułiebris5: Kv they tho gyeradzye, szlowye nye- 
wyeszczkym rzeczam, szlusza czynyone szlo- 
tho y szrebro, czo szlusza ku *panyeszkyey 
(iOrtOssoł 55, 2: panyenszkyey) kraszye OrtMac 
69; Dla krechcosczy panyenyskyey y tesz dze- 
wyczey obczowanye masskye ma bycz odda
lono (dominarum habitatio propter fragilitatem 
sexus... sit distincta, Sul 23: przebywanye pa- 
nyaam prze krachkoscz) Dział 10; Dla krech- 
kosczy *pannyeyskyey wdowa (viduis... propter 
fragilitatem sexus, Sul 54: prze krzechkoscz 
przyrodzenya wdowam) ma myecz dawnoscz 
za szescz lath ib. 46; ~  panieńska (twarz)
*niewiasta, kobieta, mulier5: Quia muliebres per
sonę, bo panyenskye abo nyewyeszcze, non 
astringebantur edicto cesaris ad talem professio- 
nem XV med. SKJ V 256; Sed ex quo mulieres, 
pan<ień)skye (?) abo zenskye twarzy, ad hoc 
edictum non tenebantur, quare Ioseph yirginem 
Mariam... secum in Bethleem adduxerat? ib. ; 
Nam licet alie mulieres, panyenske thwarzy,

sunt fecunde actamen omnes tales adquisita 
prole amiserunt yirginitatem ib. 274.

3. corruptum pro pański: Ten iest dom pa- 
nyenskj (domus domini) mocznye sprawiony 
M W  30b.

Panieństwo, Pannieństwo fo r m y : n. sg. pa
nieństwo XV med. SKJ V 258, XV e*. PF IV 
750; ~  g. sg. panieństwa XV med. SKJ V 263, 
BZ  Deut 22, 15. 17, Naw 156; pannieństwa XV 
med. R  XIX 79; ~  d. sg. panieństwu ca 1500 
PamLit XXVIII 305; ~  ac. sg. panieństwo Sul 
88, M W 62b\ ~  l. sg. (w) panieństwie BZ  Deut 
22, 20.

Z n a czen ia : 1. 'dziewictwo, czystość dzie
wicza, virginitas, integritas virginałis5: Gdi ktho... 
nyewyesczye... gwałt yczinilbi albo dzewcze 
dzyeviczstwo albo panyenstwo zgwalczil (quando 
aliquis... puellae yiolaret yirginitatem), cztirzi 
grziwni... dacz bandzye yynen Sul 88; Maria 
szyna povyla, pannyenszthya ne szthraczyla 
XV med. R XIX 79; In tuo, yirgo, conceptu, 
in tuo partu creuit pudor panyenstwo XV med. 
S K J Y  258; Propter yirginitatem et integritatem 
carnis eius dla panenstwa a prze czaloszcz ib. 
263; Poymo yo oczecz gey y macz, nyosoocz 
s nyo znamyona gey panyenstwa (signa yirgini- 
tatis eius) k starszim z myasta BZ  Deut 22, 15, 
sim. ib. 22, 17; A iestlibi prawda bila..., ze nye 
gest nalezona dzewka w panyenstwe (non est in 
puella inventa yirginitas), virzvcz0 yo ze drzvi 
domy otcza gego ib. 22, 20; W y,... szwyeczkye 
panny,... panyenystwo szwoie Zachowayczie! 
M W  62b; Sczycz nasz od szmyerczy... krew 
szwyatha..., kthorasz wzyal z Mariey panyen- 
sthwa Naw 156; [...] bo<s)thwo szwoye, czosz 
noszylo na szwyecze panyenszthwo thw<o>ye 
XV ex. PF IV 750; Dzyeyyczy Mariey nyepo- 
rvsz<one)my panyenstwv... b<ądź> yyeczna 
chwała ca 1500 PamLit XXVIII 305.

2. 'panieństwo, stan niezamężny dziewczyny, 
virginitas5: Et vixerat (sc. Anna) cum yiro suo 
annis septem a yirginitate sua oth *panyestwa 
(Luc 2, 36) XV med. SKJ V 262; A yirginitate 
sua od swego panyenstwa abo dzewstwa (Luc 
2, 36) ib. 263.

Panię 'członek znakomitego rodu, pan, qui no
bili genere natus est, dominus': W Rzymye 
gyedno panyą bilo, czosch bogv rado szluzilo, 
a myąl barszo wyelky dwór... Eyfamyan gyemv 
dzano, wyelkyenw themv panv Aleksy w. 11; 
A ono za nym (sc. Jesusem) y bogata panyątha 
chodzą Rozm 587.

Pankuch 'placek, płacenta : Pancuch artho- 
crea ca 1455 JA XIV 489; Pankuch ib.

Panna fo rm y: n. sg. panna Gn 176a, 1417
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Pyzdr nr 497, 1418 TPaw YII nr 706, Słota 
w. 74, etc. etc.; ~  g. sg. panny Gn la. Ib. 
12a. 178b. 180a, 1424 Msza III s. 53, etc.; 
~  d. sg. pannie Spow 3—6, 1424 Kościan 
nr 1074, 1432 ib. nr 1434, etc.; ~  ac. sg. pannę 
ca 1428 PF I 481, Sul 89, BZ  Lev 21, 13, etc.; 
~  v. sg. panno Gn ap. la , SaheReg 1. 5. 6. 8. 
9. 11. 15. 19, ca 1428 PF I 480. 481, etc. etc.; 
~  i. sg. panną Gn 176a, XV med. SKJ V 258, 
BZ Deut 22, 14. 17, M W  50a, Rozm 38; ~  n. pl. 
panny Rozm 12. 48; ~  g. pl. panien Sul 89, 
Dział 43, Rozm 26. 39; ~  d. pl. pannam Dział 
33, Rozm 15. 39; ~  ac. pl. panny Dział 62, 
Demorte w. 485, Rozm 52; ~  v. pl. panny Słota 
w. 70. 83. 110, M W  62b, ca 1500 JA X 382; 
~  i. pl. pannami Rozm 18. 40. 55. 146; ~  /. pl. 
(na) pannach 1413 Kościan nr 492.

Z n a czen ia : 1. fniezamężna dziewczyna z pań
skiego lub szlacheckiego rodu, młoda kobieta 
przed zamążpójściem, dziewica, puella innupta 
nobili genere nata, iuvenis innupta, v i r g o Jako 
Jarotha... yest... blisszy tich penandzi, <c>zszo 
gich Cusz, Gnevomir y Micolay dobiły na pan
nach Poluiczskich 1413 Kościan nr 492; Yako 
czso panna Dorotka poswala Bogussza, tho 
iest gyey yolo poswano 1417 Pyzdr nr 497, 
sim. 1418 TPaw VII nr 706, 1421 Czrs 245; 
Panny, na to szo trzymaycze, małe k0szy przed 
SZ0 kraycze Słota w. 70; Tako panna yako pany 
ma to wedzecz, czszo szo gany ib. w. 74; Ya 
wasz chwało panny, pane ib. w. 83, sim. ib. 
w. 110; Jaco ya ty conye mam swe {leg. z swe) 
oczczisny, ale nye s oczczysny tey panny 1425 
Kościan nr 1126; Panno mą namileyszą! ca 1428 
PF I 480, sim. ib. 481; Nedawno mą rzecz była 
pothkala, abich barzo craszno panno mylował 
ib. 481; Jakom doschycz wczynyl pannye Bar
barze, schestrze pana Maczkowey 1432 Kościan 
nr 1434, sim. 1424 ib. nr 1074; Jsze Maczey, 
stry rodzony Massi, panni s Posnana, nye wnosi 
pyaczinacze grziwen w dom matky Barthoscha 
1434 Pozn nr 1434; Panna Anna 1447 R XXII 
55; Panna prosztha ib., sim. ib., etc.; Marku- 
sowna panna 1447 R XXXIII 180; Gdi nyektora 
panna (aliąua domicella) mąszv bywa odda
wana {Dział 43: <g)dy kto panną wydawa za 
masz), poszak... pyenyądzmy gothowimy opra- 
wyony doszycz czyny Sul 52; Czlonky o wzyąn- 
czye gwałtem panyen i wdów... mayan trwacz 
Sul 89; Possag, gdi ktorąn panna gwałtem 
wesmąn ib.; Poydze dzewka Rebeca... nyosocz 
wyadro..., dzewka wyelmy śliczna, panna prze- 
krasna (virgo pulcherrima), moza nyeznala 
BZ Gen 24, 16, sim. ib. 24, 43; Panno (yirginem) 
poymye {sc. kapłan nawyższy) zono BZ Lev

21, 13, sim. BZ  Tob 6, 22; Nye nalaszlem gey 
panno (non inveni yirginem) BZ  Deut 22,
14, sim. ib. 22, 17, sim. Rozm 38; A iestly mosz 
naydze dzewko panno (puełlam yirginem)...
a ... spal s nyo,... bodze yo myecz za małżonko 
BZ Deut 22, 28; Pogardziła tobo y poklamala 
tobo panna dzewka Syon (sprevit te et subsan- 
navit te virgo filia Sion) BZ  IV Reg 19, 21; 
Wdowa y panna ma myecz rzecznyka Dział 10; 
Nyektorzy... czydzym szonam abo pannam 
gwałt yczinywszy (ąuidam... yirgines stuprant, 
mulieres polluunt yiolenter, Sul 43: dze- 
wycze dzewsthwa sbawyayą)..., gdy gym bądze 
dana wyna, chytrosczą... odbywayą ib. 33; 
O wydawanyy panyen ib. 43, sim. Rozm 26. 39; 
Aczlyby była panna wogewodzina (si filia pa- 
latini fuerit, Sul 57: bylalybi dzewka woye- 
wodza) Dział 53, sim. 1464 AGZ XV 433. 436; 
Gdy pan nyektori gwałt czynyl w dzedzynye, 
to gest o panye abo o panny (ąuando dominus... 
suam yilla<na)m oppresserit yiolenter, Sul 61: 
kędy pan... swoyą wyesznyanką... sgwalczy) 
Dział 62; Kaszdacz panna po łyczku rymyana 
1466 R XXV 137, sim. XV p. post. R XXV 198; 
Aszasz nye czytał..., yako panny mordoyano, 
szyeczono y byczovano De morte w. 485; Jusz 
wy, wszythky<e> szwyeczkye panny, byersczye 
przykład szwyathey {leg. z świętej) Anny! M W  
62 b; Panną domicella ca 1500 Er z 62; Ffilie 
Ierusalem, panye y panny myeszkye, nolite flere 
super me (Luc 23, 28) ca 1500 JA X 382; Ka- 
plany dzyeyyczą M arya... przysadzyly kv ynym 
pannam (locaverunt in yirginum collegio) Rozm
15, sim. ib. 39; Jako myeszyądz myedzy obloky, 
tako syyatla dzyeyyczą Marya myedzy ynnemy 
pannamy (sic luxit inter reliąuas yirgines haec 
una) ib. 18, sim. ib. 40. 55; Kyedysch dzye- 
yycza Marya... poslygoyala z gynymy pannamy 
v kosczyelye, przygodzylo szye ib. 18—19, sim. 
ib. 146; Dzyeyyczą Marya szyedzyala sama 
<w> svey loznyczy..., a yne panny (ceteraeąue 
yirgines) przed ylyczką pospolv *szyedzyely 
ib. 48; Dzyeyyczą Marya yezyawschy swą 
mąthka y ty panny (yirgines),... y *poyyedzyela 
ym ib. 52; Panna-m była v domv oycza mego 
ib. 527; ~  o Matce Boskiej: Isczy szo nothsza 
nasz sbauiczel gest bil narodzyl s krolefniy ne- 
beske a s dzeuicze panniy Marie Gn la , sim. 
ib. Ib. 12a; Gestcy on {sc. Jozef) byl s panno 
Mario posetl bil do tego tho mastha szydof- 
skego Gn 176a; Yszecz panna Maria gest ona 
svego szinka miłego porodzycz bila mała ib.; 
My tego szamy... ne moszemy dokonacz... 
pres pomocy panny Marie Gn 178 b ; Tenci {sc. 
Kryst) szo gest byl f lone v swe miły matuchny
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30 PANNA PANOSZA

panny Marie prze ge cystoth0 polosyl Gn 180a; 
Mocz0 tich to bosich slof sv0ty Gan gestcy 
sZ0 on bil... szynem *panne Marie vcinil Gn 
181 a; Przesz thwe, panno, posdrowyenye racz 
nam dacz y yproszycz... dar ducha szwyanthego 
otrzymanye Gn ap. la ;  Ya, grzessny czlovyek, 
spovyadam sya bogv *wssechmogocemv, pan- 
nye Mariey..., svyatemu Pyetrv Spow 3—6; 
O myloszcziwa, o dobrothlywa, o szlothka panno 
(SaheReg 2, 18: dzewieża, la. 10: dzewicze, 14.
16. 17: dzewyczo, 5. 15: d<zie)uycze panno, 
6: dzewyczo panno) Maria SaheReg 1. 8. 9.
11. 19, sim. XV med. KatOssol nr 278; Ucząst- 
noscz mayocz y pamyocz czczącz... slawotney 
panni dzewicze (gloriosae semper yirginis Ma- 
riae, Msza VIII: dzewycze, IV : dzewiczy) Mariey 
1424 Msza III s. 53, sim. VI. VII; Peperit (sc. 
Maria) virgo manens panną ostanącz XV med. 
SKJ V 258; O, iakiesczie to towarzistwo myeli 
roszkoszne z oną panno laskawo! M W  50a; Bog 
Anną schwąthą poczyeschyl a smutek od nyey 
oddalyl, gdy z Yoachymem począla, czudną 
panną porodzyla XV ex. PF V 103; A czemu 
nam smutek, gdi ta panna wyesele? ca 1500 
R XIX 74; Cwathek byaly gestcy lilia, a tey 
pannje dzena Ma (pro dzeya Ma<ryja» ib.; 
Czysta panna, gwyasda morska, yczyecha iest 
krzesczyanyska ca 1500 SprTNW Y  9; Laszkava 
panno M aria,... napoy nasz vodą gorzkosczy! 
ib. 10; Morska *dwyasdo, panno czysta, prósz 
za namy Jesu Crista! ib.; Kwythnącza panno 
Maria, yasznyesza nysly lylya! ib.; ~  'kobie
ta zamężna, pani, mulier nupta, domina : lako 
gest wiszedl Iakonyas kroi a panna (rex et do
mina), a komornyci BZ  Jer 29, 2; Potym vro- 
czywschy szyą... karmyly to dzyeczyąthko..., 
nye tako yako ynne panny czynyy (non ut solent 
homines), yze schykaya ynych opczych mam, 
alye swe dzyeczatko svymy pyrszyamy kar- 
myla (sc. Anna) Rozm 12.

2. fpręgierz, palus ignominiosus' : Mediasti- 
nus..., genus tormenti in medio civitatis, panna 
al. prang[n]erz 1457 PF V 15.

Pannieński cf. Panieński
Pannieństwo cf. Panieństwo
Panoski fzwiązany z panoszą, ad virum na

biłem, qui panosza yocabatur, pertinens5 (?):  
Subambulus panosky panoscha, satrapa idem 
ca 1500 Er z 62; ^  Może identyczne z pano- 
szka ?

Panostwo 1. frycerstwo, ludzie należący do 
rycerskiego stanu, szlachta, eąuites, homines 
eąuestri loco nati, nobilitas': Genze prziczinyw 
wyocey panostwa y posiał ge ku swyotemu Bla- 
szeyy Błaż 319; Acz który ryczerz... sczedlby,

mayącz syny y dzewky, tedy bracza swe syostry 
mayą za masz wydacz... A aczby braczya stry- 
geczna gymyenye otrzymacz chczely, tedy pa- 
nosstwo... dzedzyczstwo ma oschaczowacz (mi- 
lites... hereditates taxabunt, Sul 72: slachczi- 
czy... dzedziny... oszaczvyą) Dział 66.

2. 'klejnoty, ozdoby noszone przez przyna
leżnych do uprzywilejowanej warstwy, ornamenta 
a hominibus nobili loco natis portata : In illa 
die, scilicet antę consumacionem seculi..., aufe- 
ret dominus ornamenta calceamentorum..., 
lunellas... et torąues panostwo (Is 3, 19) XV 
med. R  XXII 322.

Panosza f o r m y : n. sg. panosza Słota w. 76, 
1424 HerbSier 390, ca 1428 PF I 496, etc.; 
~  d. sg. panoszy 1498 SKJ III 335; ~  ac. sg. 
panoszę 1393 Pozn nr 183, 1397 ib. nr 354, 1398 
StPPP VIII nr 7381, 1400 HubeSąd 30, etc.; 
~  i. sg. panoszą 1446 TymWol 81; ~  n. pl. 
panosze XV p. pr. R XVI 328. 344, Błaż 319, 
XV med. SKJ V 260, etc.; ~  g. pl. panosz 
Aleksy w. 14, BZ  Gen 30, 43. II Par 9, 4; 
~  d. pl. panoszam BZ  II Par 35, 23; ~  ac. pl. 
panosze BZ  Tob 9, 6; ~  i. pl. panoszami BZ  
Neh 4, 22, Pul Moys 22; panoszy 1397 Leksz I 
nr 2424.

Z n a czen ie : fniższy szlachcic, najczęściej nie 
posiadający herbu ani też dziedzictwa, i w zwią
zku z tym zależny od możniejszej szlachty, 
sługa, pachołek, vir nobilis ordinis inferioris, ple- 
rumąue insigni et re hereditaria carens, et ea de 
causa domi alicuius viri nobilis habitans, famulus, 
servus5: Jako Passzek gyal na mo dzedzino 
szamoczwart gwałtem y szabil mi panoszo 1393 
Pozn nr 183, sim. 1416 Czrs 88; Przesdrew... 
fecit accionem... super Swanthoslaum..., super 
quod in suam hereditatem... equitavit cum 
octo domicellis tam bonis sicud est solus et cum 
octo eciam dominicellis vlg. panozi 1397 
Leksz I nr 2424; Czo mi pobrał cone a wosz 
Nalek a Sdech, kedi mi panosza zabili, ti bili 
tako dobre, iaco stirzi grziwni 1397 Pozn nr 354, 
sim. 1398 StPPP VIII nr 7381, sim. 1400 Hube
Sąd 30; Lecz riczerz albo panosza czczy *szen- 
sko twarz Słota w. 76; Johannes, interrogatus 
per iudicem... de clenodio, quo esset, dicebat 
ipse se de nullo (sc. esse), sed sum pauper cliens 
al. wbogy panosza 1424 HerbSier 390; Jakom 
ya s brathem nye wszal Michałowa yelena przed 
gego panosza sylan 1446 TymWol 81; Wsta- 
wyami, aby ryczerz kazdi alybo prosty pa- 
nooszaa (quilibet miles aut simplex, Dział 8: 
kaszdy riczerz albo prosti slachczycz) pod pewną 
podnyeszoną chorangwyą na gey stanye staal, 
yszbi... vmyaal myestcze wząncz pewne kv
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obronye szwey chorąngwye Sul 21, sim. ib. 7; 
~  Panossa cliens 1437 Wisi nr 228 s. 86; Pa
noszą clientem 1441 PF V 67; Assecla... dici- 
tur ab asseąuendo et est humilis, uel est idem 
ąuod domesticus uel familiaris proprie panosza 
1444 RozPaul 27 v; Panosze clientes XV p. pr. 
R XVI 344; Potem z yvtra rycyerze y panosze 
*poon przigely Błaż 319; Si ergo rex es,... vbi 
est thronus tuus, vbi aula regia, vbi familia 
ryczerze, panosche? XV med. SKJ V 260; 
A myąl barszo wyelky dwór, prócz panosz 
trzisztha riczerzow Aleksy w. 14; ~  A myal
gest (sc. Jakob) stad wyele, dzewek, panosz 
(servos), wyelblodow doszycz y wolow BZ  Gen 
30, 43; Gdisz yzrzala modroscz Salomonowo 
y dom,... y przebitki gego panosz (habitacula 
servorum), y vrzodi sluszebnykow gego..., prze 
wyelyke dziwowanye nye myala w sobye daley 
ducha BZ  II Par 9, 4; A tu gest ranyon (sc. 
Jozjasz) barzo od strzelczow y rzeki swim pa- 
noszam (pueris suis): Wiwyedzcye myo z boia 
ib. 35, 23; Geden iako drugy s svimy panoszamy 
(unusąuisąue cum puero suo) ostań poszrzod 
Ierusalem BZ  Neh 4, 22; Ale ia a bracya moy 
a strozovye y panosze moy (pueri mei), gisz 
biły za mno, nye swlaczaly swego odzenya any 
syo obnażały, geno ku obmiczv ib. 4, 23, sim. 
ib. 5, 10. 16; Tedi Raphael, poiow s sobo cztirzi 
panosze (ąuattuor ex servis) Raguelowi a dwa 
*wyelblodi, y brał syo do Rages BZ  Tob 9, 6; 
Moczny panoscha anxipeta ca 1500 Er z 62; 
Pąnoschą verna ib.; ~  'rycerz, jeździec, eques': 
Pyrzwy panosza primas ca 1428 PF I 496; Huic 
fringunt ąuirites, panosze, robuste cuspidis 
hastas XV p. pr. R XVI 328; Wszedł yest yez- 
deczky farao z woźmy y z panoszamy (cum 
curribus et eąuitibus Ex 15, 19, FI: s woszmy 
y s gesczy) Pul Moys 22; Pąnoschą satrapa 
ca 1500 Er z 62; Subambulus panosky panoscha, 
satrapa idem ib.; ~  wyjątkowo 'szlachcic, vir 
nobilis5: Vysnawamy..., ysze przysel *gesi przyed 
nasz slavethny panossą Mychal Vytanowsky 
1498 SKJ III 335; Vysznal..., ze przedal szvyw 
polowyczu (leg. swą połowicę) v Vythanowycz... 
slavetnyemu panosszy Sbygnyevowy ib.; A przy 
thym *szu były naszy... slavethny panoszye 
Jan..., Mychal... a ... Pyotr ib.

Panoszka 1. 'sługa, pachołek, minister, servus’: 
Panoszka 1447 R XXII 55, sim. ib.; Vernaculus 
panoska aut sługa (war. lub.: panoską, numąuid 
servus est Israel aut vernaculus? Jer 2,14) 1471 
MPKJ V 97.

2. panoszki pi. tantum, bot. 'krzyżownica, 
Polygala comosa Schkź: Panoszky cauda ser- 
pentina 1460 Rost nr 3440; Panoszky draco-

nella ca 1465 ib. nr 4302; Panosky cauda ser- 
pentina ib. nr 4303; Panoski cauda draconis 
1472 ib. nr 1708.

Panować fo rm y: praes. ind. 2. sg. panujesz 
M W  80a; 3. sg. panuje FI 65, 6, Pul 58, 15, 
Rozm 47; 2. pl. panujecie 1471 MPKJ V 75;
3. pl. panują XV med. GIWroc 71 r, BZ  Neh 9, 37, 
1471 MPKJ V 77; ^  imper. 3. sg. panuj Pul 
118, 133; 2. pl. panujcie BZ Gen 1, 28; ~  part. 
praes. act. adv. panując Rozm 558; adi. n. sg. m. 
panujący XV p. post. P F Y  6; d. sg.f. panującej 
BZ Jer 13, 18; v. sg. m. panujący BZ  Ex 34, 6; 
n. pl. m. panujący XV med. R XXIV 359; ~  inf. 
panować Sul 76, BZ  Tob 4, 14, OrtMac 82; 
~  fut. 2. sg. m. panować będziesz BZ  Gen 4, 7; 

/ . będziesz panować Rozm 41; 3. sg. m. będzie 
panować XV med. SKJ V 254, BZ  Gen 3, 16; 
będzie panował Pul 9, 27; panować będzie 
FI 58, 15. 109, 3, FI i Pul 9, 32, Pul 21, 31; 
neutr. będzie panować FI 102, 19; 3. pl. m. będą 
panować FI i Pul 18, 14, XV med. GIWroc 71 r; 
panować będą FI i Pul 48, 15; ~  praet. 2. sg. m. 
panowałeś 1471 MPKJ V 61; 3. sg. m. panował 
Gn gl. 101 b, 1471 MPKJ V 109, XV p. post. 
AKH  VI 445, De nativ w. 2; 3. pl. m. panowali 
są FI 105, 39; panowali Pul 105, 39; neutr. 
panowały Rozm 157; ~  condit. 3. sg. m. (-)by 
panował BZ  Gen 1, 26, De morte w. 122.

Znaczenia: 1. fposiadać władzę, władać, rzą
dzić, potestatem habere, dominare, regere : a. ab- 
solute: Iensze panuie (Pul: panya) we czcy (do- 
minatur in yirtute) swoiey na weki FI 65, 6; 
Panyyoczy panye bosze (dominator domine 
deus) myloszerny! BZ  Ex 34, 6; Rzecy kro- 
lyowy a panyiocey (regi et dominatrici): Po- 
korzcye syo! BZ  Jer 13, 18; Dal gyemv (sc. Ada
mowi) mocz nath szyyerzathy, by panoval yako 
szyyathy De morte w. 122; Kto yest yyąthschy 
ye cznotach myedzy vamy,... ten ma pyrvey 
smyerna służbą yczynycz, nyepyssno panyyącz 
Rozm 558; ~  b. komuś, czemuś: Nacloni se
y padnę, gdy panowacz bodze ybogim (cum 
dominatus fuerit pauperum) FI 9, 32, sim. Pul; 
Acz mne ne bod o panowacz (si mei non fuerint 
dominati), tegdi przez zakała bodo FI 18, 14, 
sim. Pul; I panowacz bodo gym sprawni (do- 
minabuntur eorum iusti) FI 48, 15, sim. Pul; 
I wzwedzo, isz bog panowacz bodze (Pul: pa- 
nuye) Iacobowi (deus dominabitur lacob) 
y conczom zeme FI 58, 15; Gospodzyn na ne- 
byv oprawyl stolecz swoy a krolewstwo yego 
wszem bodze panowacz (omnibus dominabitur, 
Pul: będze panyacz) FI 102, 19; Y poddał ge 
w rocze poganom, y panowały so (Pul: pano
wały) gym (dominati sunt eorum), gysz nena-
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wydzely gich FI 105, 39; Chody mogę spraw 
podług molwy twogye y ne *panvye (Pul: nye 
panuy) mne (non dominetur mei) wszelka 
krzywda FI 118, 133; Reges gencium dominan
t o  eorum, *bado panowacz wam, et qui po- 
testatem habent benefici vocantur, gl. benefici 
*vrzodniczy panugo nad suem ludem (Luc 22, 
25) XV med. GIWroc 71 r; Vczinmi czlowyeka..., 
abi panował ribam morskym (et praesit piscibus 
maris) a ptakom... y wszemu stworzenyu BZ 
Gen 1, 26; Roszczczye... a panuyczye ribam 
(dominamini piscibus)... y wszemu stworzenyu, 
gesz to szo rucha na szemy ib. 1, 28; Zali mało 
iest tobye, ze gesz nas wiwyodl z zemye, yasz 
to mlekem a myodem plinye, abi zabił nasz na 
pvsci, jedno prze to, ab<y) panował nam (nisi 
et dominatus fueris nostri)? BZ  Num 16, 13; 
A szwemu oyczv y maczyerzy dom dal y za- 
pyszal a to tako, ysz on themu wszemu ma 
sz pełna panowacz poko on zyw Ort Mac 82; 
Uypusczą ya rózga Syon Anna swyątha, wyeli- 
kyey moczy, kthorey owocz szwyathu wszyth- 
kyemu bądzye pamyączy (pro panuyączy ?) 
M W  87b; Wszem nyeprzyaczyelyom swym bę- 
dzye panował (inimicorum... dominabitur, FI: 
bodze panacz) Puł 9, 27; Bo bozee iest kro- 
lewstwo a on panowacz będze (FI: panacz 
bodze) pogaynstwu (dominabitur gentium) Puł 
21, 31; Avgustus kyedy krolowal, wszythkyemv 
szwyathu panoval De nativ w. 2; Vesel szye 
(sc. Maryja), yze bądzyesch panovacz wschem 
korom anyelskyem (dominaberis choris ange- 
lorum) Rozm 41; ^  c. wpośrod kogoś: Prot
moczy twoyey wypusczy gospodzyn z Siyon, 
panowacz bodze (Puł: panyacz będzye) wpo- 
szrod neprzyyaczelow twych (dominare in me- 
dio inimicorum tuorum) FI 109, 3; ~  d. nad 
kimś, czymś: Pod moczo moszko bodzesz a on 
bodze nad tobo panowacz (dominabitur tui) 
BZ  Gen 3, 16; Ti nad nym (sc. grzechem) pa
nowacz bodzesz (dominaberis illius) ib. 4, 7; 
A gey (sc. ziemie) vzitki plodzo syo krolyom, 
geszesz nad namy postawyl prze nasze grzechi 
a panuio nad naszimy sziwoti (corporibus no- 
stris dominantur) y nad naszim dobitkem BZ 
Neh 9, 37; ~  e. na czymś: K thobye, myły
panye, podnyoslem oczi moie, kthory panuyesz 
na nyebye (qui habitas in caelis Psal 122, 1) 
M W  80a; ~  f. w kimś, czymś: Asz do smyerczy 
swey w gymyenyv swem dzedzinnem ktorem- 
kole ma panowacz y myaszkacz (dominari et 
manere yalebit) Sul 16; Pisze nye przepusczay 
nygdi w twem smislu... panowacz (superbiam 
numquam in tuo sensu... dominari permittas) 
BZ  Tob 4, 14; Gdy grzech panował wasz (leg.

w was), cum enim servi essetis peccati (Rom 
6, 20), proszny<ś)czye były sprawyedlywoscy 
XV p. post. AKH  VI 445; Yvsz krolyye y pa- 
nvye v palaczoch nyebyeskych Rozm 47; Tako 
to czvoro przyrodzenye albo elementa nygdy 
nye panoyaly v myłem panye (non erant domi- 
nantes in Iesu corpusculo), alye szą yemv słu
żyły ib. 157; ~  g. bez polskiego kontekstu: Per 
illum regnaui<t> panoual Gn gl. 101 b; Ut presit 
panoval XV med. R XXV 153; Ex te enim 
egredietur dominator, ysz bądze panowacz, 
Israel (Mich 5, 2) XV med. SKJ V 254; Pano- 
walesch obtinebas (in fortitudine bracchii tui 
possidebas terram et potentissimus obtinebas 
eam Job 22, 8) 1471 MPKJ V 61; Panąyeczie 
(war. lub.: panugeczye) continetis multitudines 
(praebete aures vos, qui continetis multitudines 
Sap 6, 3) ib. 75; Panągyą (leg. panują) presunt 
(war. lub.: dovfa pres<u)mit; semper enim 
praesumit saeva, perturbata conscientia Sap 
17, 10) ib. 77; Panoyal imperauit (qui imperavit 
super regnum Chaldaeorum Dan 9, 1) ib. 109; 
Panuyączy dominator XV p. post. PF V 6; 
Pan<u>yvczy imperiali ca 1500 JA X  379.

2. pl. tantum panujący 'nazwa jednego z chó
rów anielskich, tzw. państwa, nomen cuiusdam 
chori angelorum, qui dominationes appellaba- 
tur’: Panuyączy dominaciones (in ipso, sc. Iesu 
Christo, condita sunt uniyersa in caelis et in 
terra, yisibilia et inyisibilia, sive throni, sive 
dominationes, sive principatus Col 1, 16) XV 
med. R  XXIV 359.

Cf. Panać, Paniać, Wspanić
Panowanie fwładza nad czymś, potestas a li

cu ius rei5: Takesz tesz mowymy o kasdem targy 
yczynyonem sz synem, abi nye bil vaszen, gdisz 
gest w oczczowey moczy, <przeto nie ma mocy) 
abo panowanya ktorey rzeczy (non habet 
alicuius dominium rei), any podanya ktorego 
gymyenya Sul 45.

Panowski 'pański, należący się panu, qui do
mini est, qui domino debetuF: Panowsky obrog 
dierium ca 1455 JA XIV 489. ~  Cf. Panoski.

Panow(y) fo rm y: n. sg. m. panów BZ  Ex 
12, 41. 35, 2; / .  panowa FI 137, 6; ~  g. sg. m. 
panowa FI 105, 25, 1419 TPaw VII nr 956, 
Sul 26;/. panowej Sul 48, BZ  Ex 17, 1; ~  d. sg. 
neutr. panowu FI 121, 4; ~  ac. sg. m. panów 
FI 121, 1; / .  panowę czy panową Sul 8, XV 
med. R  XXII 244, Dział 62; neutr. panowo 
FI 112, 1. 117, 10. 134, 1; -  /. sg. m. (w) pa- 
nowem FI 134, 2, OrtMac 39; f .  panowie 1412 
JA VI 214; panowej 1428 Pozn nr 1311; neutr. 
panowem FI 123, 8; ~  n. pl. panowy FI 121, 
4; ~  ac. pl. f .  panowy Pul 70, 17; neutr. pa-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PANOWY PAŃSKI 33

nowa FI 117, 17; ^  v. pl. m. panowi FI 133, 
1; ~  /. p l  f .  (na) panowych FI 137, 6.

Z n a czen ie : 'pozostający w związku z osobą, 
którą nazywano panem, będący jego własnością, 
pański, #<7 dominum pertinens, qui domini est': 
Na panowe dżedzine 1412 VI 214; Czsom 
stauil v panowa włodarza, tom kupił za swe 
penandze 1419 TPaw VII nr 956; Jacom nye 
wząl cztirz grziwen przed rokem v thkaczew 
s Posnanyą po panowey smerczy, pąną Thom- 
cowey 1428 Pozn nr 1311; Woźni z lystem po- 
zewnym,... kgdi kv pozywanyy przigedze, za 
wyną panową (pro culpa domini) wyesznyczow 
clopothacz nye ma Sul 8; Thymsze obyczayeem 
chczemi bicz pozew, gdze przes dowynyenya 
alybo dlvga panova (sine delicto domini) bylibi 
kmyecze gego... wynowaczy a dowynyeny 
Sul 26; Gdiby ktho dąp porąbyl w gymyenyv 
drygego przes panowey wolye (domino in- 
vito),... vyną... themv zaplaczycz (.sc. ma), 
w czygem gymyenyy yicząl byl Sul 48; Nalyezyo- 
no falserza sz *wfalszywemy pyenyadzmy, czo 
ye kowal w panowem (OrtOssol 36,3: w Marczy- 
nowye) domu OrtMac 39; Tesz, gdyby kmyecze 
o panową winą (ob culpam sui domini, Sul 61: 
o vyną pana) cząsto dzeczskowany, mogą zbie- 
szecz od takyego pana Dział 62; ~  (w odnie
sieniu do boga, de deo) : Ne yslyszely so glossa 
panowa (vocem domini, Pul: gospodnowa) 
FI 105, 25; Chwalcze dzeczy gospodna, chwaly- 
cze ymo panowo (nomen domini, Pul: boże) 
FI 112, 1, sim. ib. 117, 10. 134, 1; Ne vmr0, 
alle szyw bodo y prawycz bodo dzala panowa 
(opera domini, Pul: boża) FI 117, 17; W dom 
panów (in domum domini, Pul: boży) poydzymy 
FI 121, 1; Bo tamo S0 wstopily postaczy, po- 
staczy panouy (tribus domini, Pul: gospod- 
nowy), swadecztwo Ysz<r)aheyl na zyawyenye 
ymaw (pro ymenw) panowv (nomini domini, 
Pul: bożemu) FI 121, 4; Pomocz nasza w ymenv 
panowem (in nomine domini, Pul: bozem) 
FI 123, 8; Owa nyne blogoslawcze panv wszyt- 
czy slvghy panowy (servi domini, Pul: słudzy 
gospodnowy) FI 133, 1; Gysz stoycze w domw 
panowem (in domo domini, Pul: bozem) FI 
134, 2; Bycho (pro Bodo) pały (leg. piali 'śpie
wali5) na drogach panowych (in viis domini, 
Pul: bożych), bo welyka gest słowa (pro sława) 
twoya panowa (gloria domini, Pul: boża) FI 
137, 6; Kto wlezye na górą panową (in mon- 
tem domini Psal 23, 3)? XV med. R XXII 244; 
Wiszedl gest tegosz dnya wsziczyek sboor pa
nów (exercitus domini) z szemye egipskyey BZ 
Ex 12, 41; Tedi szło gest wszitko mnosztwo sy
nów israhelskich s puszczey Syn po swich prze-

bitczech podle rzeczy panowey (iuxta sermonem 
domini) ib. 17, 1; Szyodmy dzyen bodzye wam 
szwyoty, sobota, a pokoy gest panów (reąuies 
domini) ib. 35, 2; Wnydę w moczy panowy (in 
potentias domini, FI: gospodnowi) Pul 70, 17.

Panów cf. Panowy
Panrów cf. Pandrów
Panwica 'metalowe płaskie naczynie, tu chyba 

naczynie na popiół, vas ferreum, planum, hoc 
loco probabiliter vas cinerarium : Panvycze lebe- 
tes (faciesąue in usus eius, sc. altaris, lebetes 
ad suscipiendos cineres Ex 27, 3) 1471 MPKJ V
18.

Panwiczka 'metalowe płaskie naczynie w kształ
cie kociołka, tu chyba kociołek w kadzielnicy, 
vas ferreum, planum, specie parvi aeni, hoc loco 
probabiliter parvum aenum in turibulo : Bacilla 
panwyczky aut ze[s]lasne lopathy (ponentąue 
cum eo omnia vasa, ąuibus in ministerio eius 
utuntur, id est ignium receptacula, fuscinulas 
ac tridentes, uncinos et batilla Num 4, 14) 
MPKJ V 24.

Pański fo rm y: n. sg. m. pański 1399 StPPP 
VIII nr 8927, 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; 
/ .  pańska 1466 R XXII 16; ^  g. sg. m. pań
skiego OrtMac 141, OrtOssol 104, 1; / .  pań
skiej 1401 BiblWarsz 1857 II 796, 1481 Zap- 
Warsz nr 1536; neutr. pańskiego 1411 Pozn 
nr 833, 1412 Kościan nr 469, 1416 KsMaz I 
nr 2663, Sul 9; ~  d. sg. m. pańskiemu BZ Is 
49, 7, 1471 M PK JY  95; neutr. pańskiemu 1417 
Pyzdr nr 504, 1420 TPaw VII nr 1992, 1423 
Kościan nr 1002, 1426 ib. nr 1269; ~  ac. sg. m. 
pański 1399 TPaw IV nr 534, OrtMac 55, Ort
Ossol 46, 2; / .  pańską 1399 TPaw IV nr 534, 
1420 ArchTerCrac CXCV 126, 5, 1420 Kościan 
nr 770, Sul 18, OrtMac 143, Dział 34. 64, 1471 
Czrs s. LXXXV; neutr. pańskie 1393 Pozn 
nr 163, 1402 Pozn nr 546, 1409 HubeZb 50, 
1412 AKH  III 188, etc. etc.; ~  i. sg. f .  pańską 
1399 Pyzdr nr 114, 1430 Czrs s. LXXXI; 
~  /. sg. f .  (po) pańskiej 1440 ZapWarsz nr 430, 
OrtMac 144; neutr. pańskiem 1428 ZapWarsz 
nr 2848, 1435 Pozn nr 1458; ~  n. pl. m. pań
skie OrtMac 54, OrtOssol 46, 1; ~  g. p l f .  pań
skich XV med. PamLit XXVIII 308; — d. pl. m. 
pańskim Sul 50, Dział 51; ~  i. pl. m. pańskimi 
OrtMac 54, OrtOssol 46, 1.

Znaczenia: 1. 'mający związek z osobą, 
którą nazywano panem, ad virum, qui pan, i. e. 
dominus, vocabatur, pertinens5: a. *będący
własnością pana, należący do pana, qui domini 
est, ad dominum pertinens5: Jaco dom ne byl 
pansky, ale gy kupyl u swego namyastka 1399 
StPPP VIII nr 8927; Sic ego tibi exire non
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mandavi de domo tua et agro vlg. kupney, sed 
de domo et agris vlg. panskey 1401 BiblWarsz 
1857 II 796; Yacom ya mym bydłem ne popasł 
panskego szyta 1416 KsMaz I nr 2663; Agrum 
domicilium al. panszka rolya 1420 ArchTerCrac 
CXCV 126, 5, sim. 1420 Kościan nr 770; P[y]an- 
szka rolya 1422 ArchTerCrac CXCV 130 a, 
30; Czom nyewod wzal, tom wzal na panskem 
jezerze 1435 Pozn nr 1458; ~  Jako *Grzegosz 
ne szondal prau<a> v Hanky na panske 1393 
Pozn nr 163.

b. 'należący się panu, przysługujący panu, 
składany na rzecz pana, qui domino debetur, qui 
domino datur5: Thesz panszkye czynsze, czo ye 
zaszyedzyal, mogą gydz w szaplatha za thą rolą 
OrtMac 54, sim. OrtOssoł 46, 1; Gdy szye 
sthanye zaplatha sz thymy panszkymy czyn- 
szmy,... thedy może sz nya pan yczynycz y nye- 
chacz, czo chcze OrtMac 54, sim. OrtOssoł 
46, 1; Ktho ma komorą kvpna, czo ya kvpyl 
albo czo mu dana y placzy sz nyey panszky 
czynsz OrtMac 55, sim. OrtOssoł 46, 2.

c. 'dokonany przez pana, wywodzący się od 
pana, którego pan był źródłem, przyczyną, 
sprawcą,, qui a domino factus est, cuius auctor 
dominus est' : łan soltis ne visedl pred pańsko 
criwdo ani mu crzi<w)di vczinil 1399 Pyzdr 
nr 114; Jacom ya nye sal po vprawenyv panskem 
gindze, geno thv gdzem pirwey zaorał 1428 
ZapWarsz nr 2848, sim. ib.; Jaco ya o tha 
crzywda oth pana wstał, esze my rathay pańską 
kassną casal *szchcz 1430 Czrs s. LXXXI; 
Jacom ya nye smlocil szitha po zapowedzi pan
skey siło 1440 ZapWarsz nr 430, sim. ib.; Ho 
nyestanya panskego (domini) skaranye woźni 
dwyema woloma pana począndza Sul 9; Szol- 
thyszstwa nye mozze ktho kupycz mymo pań
ską wolyą (praeter domini yillae voluntatem) 
Sul 18; Jękom ja nye ssilal lyudzi na mlocenye 
zhitha gumpna Mancimyrovego nad nalezenye 
panyskye 1456 ZapWarsz nr 1051; Gdyby nye 
przyszedł any foldrowal szwego stoyaczego 
gymyenya w rok y w dzyen, boyacz szye w szą- 
dzye panszkyego gnyewa OrtMac 141, sim. Ort- 
Ossol 104, 1; Gesthlyby kto byl szlugą czyyego 
albo oblupyl telko o panszką wyną, thaky 
sprawnye ma doszycz yczynycz obyema Ort
Mac 143, sim. Dział 34. 64; Szluga w potrze- 
bysznye panszkyey bythy czyny... szam o szyą 
y o szwe rany OrtMac 144; Ystawą tą ma bycz 
dzerszano, ysz o wyna albo rakogemstwo pany
skye « p ro ) poena militis aut fideiussoria cau- 
tione, Sul 70: prze vyną panową) kmyecz nye 
ma bycz czadzan Dział 64; Pro verbis dat verba 
canis: Me ditat herilis, gł. domini mei pańska,

gracia 1466 R XXII 16; Jakom ya Mycolaya 
*minarczika przesz zapovyecz pańską nye cho
wał w mlynye chyliczskym 1471 Czrs s. LXXXV.

d. ' taki jak posiadany przez pana, jaki przy
stoi panu, talis, ąuałem dominus habet, qui do- 
minum decet' : Mihi fideiussit Andreas pańsko 
tunicam y pański currum opravoni 1399 TPaw IV 
nr 534; Iaco mo Sczedrzik wranczil we dwa 
eona wosz za odzene panske sza gego so<s)tro 
1402 Pozn nr 546.

e. pańska parsona 'osoba szlachetnego rodu, 
może książę, nobili genere natus, fortasse dux : 
Yeko slyachethni Paweł... w kszyązeczey zyemy 
nye gyesth zdraczcza any zadni zloczincza, any 
skascza panyskyey y zadney parsoni 1481 Zap
Warsz nr 1536.

f. 'związany z osobą kasztelana, kasztelański, 
ad castellanum pertinens': Sandzam castellan- 
skym alybo panyskim (iudicibus castellanorum) 
po poi grzywny kaszdemv... dacz y doszycz 
yczynycz ma Sul 50; Sadzam panyskym (iudices 
vero castellanorum, Sul 56: sząndzam castella- 
now), acz syą wywiodą o naganyenye, kocz 
abo torlop barany przepadnye Dział 51.

g. *związany z panami, tj. osobami zasiadają
cymi w sądzie ziemskim, wiecowym, ad eos9 qui 
iudicio terrestri assident, pertinens':  pańskie ska
zanie ' wyrok wydany przez sąd ziemski, sententia 
a iudicio terrestri dicta : Jacom bil posłem od 
Micolaya do Yana, by dal kone na panske ska- 
szane 1409 HubeZb 50, sim. 1412 AKH  III 188, 
1413 Pyzdr nr 381, 1415 AKH  III 249, 1415 
Kościan nr 537, 1419 Pozn nr 1044, 1419 Pyzdr 
nr 602, 1420 Kościan nr 796. 824, etc.; Yakom 
ne ranczil postawicz kony we dw {leg. dwu) ne- 
dzelu yako sex marce, ale yako prawo naydze 
do panskego skazana 1411 Pozn nr 833; List 
Jostow ot pana sandze visedl podług żałoby 
y podług panszkego skazana 1412 Kościan nr 469; 
Swyanthomyr nye ranczyl kony v pana Yanu- 
ssza pod pyanczyo grzywen na postawyene ale 
cu panskemu skazanu 1417 Pyzdr nr 504, sim. 
1420 TPaw VII nr 1992, 1423 Kościan nr 1002, 
1426 ib. nr 1269; Dominus Cristinus dixit: Do
mini, ego remitto me na panske szkaszane 
a chcza czirzpecz, czso panowe szkasza 1418 
TPaw VII nr 97; Jaco po wiraczenu tych swyny, 
ktorem dal na panske skazanye, tychemu {leg. 
tych-em mu) ne pusczil proszno 1428 Pozn 
nr 1298, sim. 1429 ib. 1331, 1430 ib. nr 1346, 
1434 ib. nr 1572, 1436 ib. nr 1479, 1437 Pyzdr 
nr 1117.

h. pańska wina 'kara na rzecz rady miejskiej, 
pecunia, quae a multato senatui urbano soheba- 
tur5: Si quis fratrum fuerit inobediens aut non
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obediens in arduis rebus dominorum consulum, 
luit penam dominorum al. p[y]anska wina 1499 
AcPosn II 382.

2. *pozostający w związku z panem bogiem, ad 
deum pertinens5: Pokoy panyszky (pax domini) 
bądź szawszgy sz wamy 1413—4 Msza I s. 263, 
sim. VIII; Item sedens secus pedes domini 
*sedzocz podług panskych nog XV med. Pam- 
Lit XXVIII 308; Tocz mowy pan wikvpycyel 
israhelski... kv slvdze panskemv (MPKJ V 95: 
*banskyemv, ad servum dominorum) BZ Is 49, 7, 
sim. 1471 MPKJ V 95.

C f Panieński
Państwo fo r m y : n. sg. państwo FI i Pul 144, 

13, 1406 PF V 35, XV in. JA XXVII 267, etc.; 
~  g. sg. państwa FI i Pul 102, 22, Gn gl. 154a, 
ca 1428 PF 1482, etc.; ~  d. sg. państwu Sul 6. 41, 
XV p. pr. R XLVII 358, etc.; ~  ac. sg. pań
stwo XV p. pr. R XLVII 358, BZ  I Par 18, 3, 
OrtMac 133, etc.; ~  i. sg. państwem ca 1428 
PF I 481, Sul 75, BZ  Gen 27, 37, OrtOssol 51,2, 
1471 MPKJ V 57; -  /. sg. (w) państwie Sul 
16; ~ p a ń s t w a  1471 M PKJY  129; ~ g .p / . 
państw Dział 63; ~  /. pl. państwami 1471 
MPKJ V 47; ~  /. pl. (w) państwach *SW 8.

Z n a czen ia : 1. *władza, panowanie, upraw
nienia związane z posiadaniem dóbr, potestas, 
dominatio, iura, ąuae possessoribus praediorum 
sunF: Krolewstwo twoge krolewstwo wszech 
weków a państwo (dominatio) twoge we wsze 
pokolene y w pokolene i7/ 144, 13, s/m. Pul; 
Principis Romanę milicie rzimskego państwa 
Gn gl. 154a; Mili bosze, bod (/eg. bądź) tobe 
państwo 1406 PF V 35; Zastawyamy dzedzini 
nassze... ze wszytkimi yszytky... y pansthwem 
wszytkim, ac dominio,... nycz *wszeyo sobye 
prawa albo państwa, iuris sev dominii, osta- 
wayoncz ca 1428 PF I 481-2; My, Kazymyrz,... 
kroi polski,... bacząncz, ysz podług czassow 
starosczi w zemyach państw (leg. państwu) na- 
schemv (dominio nostro, Dział 6: w ziemyach 
królestwa naszego) poddanich yyelye rzeczy 
w szandzech nyeyanostayne... zkazani by- 
wayą,... ymislylysmi... wipleecz nyeyanostay- 
noscz Sul 6; Syroczsthwu dzeczy poth pany- 
sthwem naszim (nostrorum subditorum) dora- 
dzicz laskawye ządayącz Sul 75; Państwu do
minio XV p. pr. R XLVII 358; Quomodo eius 
dominium, państwo, sibi... obtineret ib.; Pa
nem twim gegosm ostawyl y wszitko twoyo 
braczyo pod gego państwem (omnes fratres 
eius servituti illius subiugavi) BZ  Gen 27, 37; 
Geden człek... wszdal szwey zenye polowyczą 
wszego szwego gymyenya... a thako, ysz on 
szobye tego wszego gymyenya wymowyl...

panszthwo, poko on zyw, czynycz y nyechacz, 
czo by on chczyal OrtMac 133, sim. OrtOssol 
96, 4; Myasta albo targy, albo wszy, czo leszą 
pod waszym prawem, tho gest pod waszym po- 
szluszenstwem albo państwem, czy mogą do 
wasz po prawo chodzycz OrtOssol 51, 2; Pod 
państwem sub dicione (cunctae, quae sub dicione 
eius sunt, norunt provinciae Esth 4, 11) 1471 
MPKJ V 57; Wszdy yusz lath przeszło yyelye, 
gdy pozyyam swego panszthwa De morte w. 325; 
Panossą Mychal Vytanowsky... yysznal..., ze 
przedal *szvyw polowyczu v Vythanowycz... 
panosszy Sbygnyeyowy... y wsdal gyemv.. 
ny[sz]cz szobye nye ostayyayacz... thym pan- 
stw[y]em pravym..., gyakosz szyam Mychal... 
myal 1498 SKJ III 335; Ten ps<falm> powyada, 
yze Xpus chwalyoczym szye krolewstwo a payn- 
stwo nyebyeske nade wszytky daye Pul 102 arg.; 
Pansthwo dominium XV p. post. PF V 6; 
Quando autem aliąua terra rebellare yolebat 
Romano... imperio, panysthwv, statim arte 
dyabolica ydolum illius terre ydolo Romanorum 
posteriora yertebat XV p. post. R  XXV 181; 
Kroi yyelyky s czystey dzyeyycze, yen ma pany- 
stwo (dominatum) na nyebye y na zyemy, 
y v morzy Rozm 70; Które yest pravo, które 
ma bycz v tey smyerczy, aby odkypyl czlovyeka 
od panystwa dyablego (daemonis a sorte) ? 
ib. 167; A lud yest v nym (sc. mieście) mądry,... 
a tobye dam v nyem dzyerzecz państwo (prin- 
cipatum) wschytko *sa mną ib. 228; ~  'osoba 
lub urząd sprawujący władzę, zwłaszcza kaszte
lan, homo vel magistratus potestatem exercens, 
imprimis castellanus': Gdze wąnthpyenye gest 
o mązzoboystwye, iako gdi nye wyedzecz ktho 
zabyl, państwo nye ma kogo gabacz Sul 13; 
Vstawyamy, aby kmyecz zabiyącz kmyecza za 
wyną mąszoboystwa castellany, to gest panystw 
(castellaniae, Dział 30: panv, ktoremy przy- 
slusza), w ktorem mąszoboystwo yczynil,... 
cztyrzi grziwni... zaplaczil Sul 41; Slvsche vsta- 
wycz, aby prawa nyektorych panystw (aliąuo- 
rum castellanorum), kthorych zaplata tylko na 
pothwarzy zalyeszy, owszeyky ge sskazycz 
Dział 63.

2. fterytorium, ziemia, podległe władzy króla, 
księcia, kasztelana, pana feudalnego, regiones 
imperio regis, ducis, castellani, viri nobili subiec- 
tae : Thakesz (sc. pan) sandomirsky y gynschi 
w swich państwach na myesczoch yidanich a nye 
gyndze sandzicz mayą Sul 8; Porambyw damb 
czvcz, wyną gemv oszm grosszow zaplaczy, 
w czygem paynstwye (in cuius dominio) gest 
porambyoon Sul 16; Gwałt slyachczyankam 
przes zemyany gynschego panystwa Sul 90;
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36 PAŃSTWO PAPIN

Tegosz czasu pobył Dauid krolya Adadezera 
Sobskego, włoscy Emach, gdi bil yigechal, abi 
roszirzil swe państwo (imperium suum) az do 
rzeki Eufraten BZ  I Par 18, 3; Postawił gy 
panem domu swego y kszyę<d)zein wszego 
paynstwa swego (possessionis suae, FI: wszego 
bydła) Pul 104, 20; Myal (sc. królik) w temsze 
krolewstwye nyektore paynstwo, yako hodie 
starowstwo albo woyewocztwo XV ex. M PKJII 
318; A yako vslyschal (sc. Piłat) y poznał, yz 
yest z Herodovey moczy y z yego panystva,... 
nye chczyal sądzycz tego, który svym vrodze- 
nym... nye przysluschal k yego państw Rozm 
796; ~  W kazdem *myestze państwa yego (in
omni loco dominationis eius) błogosław dusza 
moya gospodna FI 102, 22, sim. Pul; Bogosla- 
vyon bog moy, yen dzyerzy panystwo nye- 
byeszkye (qui caeli principatum... tenes) Rozm 
10; A thakosz vschytko stvorzenye przysluscha 
ku yego panystw ib. 781.

3. 'dobra, majątek, może też posiadacze ma
jątku, bona, praedium, fortasse etiam possessores 
praediorum : Mogaly wylyegancy albo besz- 
prawny ludze dacz albo przedacz szwe gymye- 
nye gynnemu panszthwu, czyly nye mogą? Ort- 
Mac 29, sim. OrtOssol 30, 4, sim. ib. 12, 1; 
Daley, gdy państwu (OrtMac 30: panszthwo) 
przymarlo gymyenye a ony by o tern nye wye- 
dzyely, zamylczely państwu (OrtMac 30: za- 
mylczy-ly szye panszthwo) w rok y dzyen, czyly 
nye moze-ly szyą zamylczecz, czyly czo gest 
prawo prawe OrtOssol 31,2; Sandzą albo pań
stwo na szwem przymarlem gymyenyv nye mogą 
szye zamylczecz, doyad tho gymyenye nye gest 
wszdano przed prawem ib., sim. OrtMac 30; 
~  wolne państwo, państwo wolne 'dobra, ma

jątek nadany na prawie lennym, praedium, quod 
feudum vocatuF: Ffoedus wolne państwo uel 
wolne dobre XV in. JA XXVII 267; Idem feodus 
państwo wolne, id e<s)t dominium, et feodus 
eciam dicitur wolne dobre 1444 AKPr II s. XIV.

4. państwa 'nazwa jednego z chórów aniel
skich, tzw. państwa, dominationes5: Państwa 
dominaciones (in ipso, sc. Iesu Christo, condita 
sunt universa in caelis et in terra, yisibilia et 
invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive 
principatus, sive potestates Col 1, 16) 1471 
MPKJ V 129; ~  w mylnym przekładzie: Pan- 
stwamy dominacionibus (et consecraverunt filios 
suos... per ignem et divinationibus inserviebant 
et auguriis IV Reg 17, 17) 1471 MPKJ V 47.

Papieski fo rm y: n. sg. m. papieski ca 1455 
JA XIV 495; /. papieska Dział 5; ~  g. sg. m. 
papieskiego Sul 5 ;f. papieskiej Sul 5; ~  ac. sg. 
neutr. papieskie 1402 Maik 119; ~ g . p l .  m.

papieskich 1402 Maik 119, XV c*. MPKJ W 140.
Znaczenie: 'związany z papieżem, pocho

dzący od papieża, ad papam pertinens, papai is’: 
Ya chiczi (fchcę5) thu otpoveczecz podle *moch 
listów papeskych, aczesz mi thi *moczon san- 
dczicz o me prawo pape<s>ke 1402 Maik 119; 
Papeskey imperatorie ca 1428 PF I 490; Alye 
gdze skazanye stolcza papyeszkego (sententia 
sedis apostolicae, Dział 5: kląthwa papyesska) 
bi bilo, gemvsz mi... obelszenya dacz nye mo- 
zemi, chczemi, abi forma przekazanya... pyl- 
nye chowana... ny wstawyenye nasze... o nye- 
chowanyy... interdicta papyeszkey kazni (de 
interdicto) ma bycz przeczywno Sul 5; Litera 
publica papyesky lysth zapyeczathowany ca 1455 
JA XIV 495; Bullarum lystow papyesskich za- 
pyeczantanych XV ex. MPKJ V 140.

Papiestwo 'okres rządów papieża, okres spra
wowania władzy przez papieża, tempus, quo papa 
munere fungituF: Then lysth, bulla y reguła dana 
w Reathe *pyątythnaczczie kaland... latha na
szego papyeszthwa wthorego (pontificatus nostri 
anno secundo) 1484 Reg 724.

Papież fo rm y: n. sg. papież Gn 14a, Aleksy 
w. 51. 209, De mor te w. 402, etc.; ~  g. sg. pa
pieża XV p. post. Msza VIII s. 51, 1454 Wisi 
nr 385; ~  ac. sg. papieża Aleksy w. 52, XV ex. 
MacDod 139; ~  i. sg. papieżem Gn 177 b, 1424 
Msza III s. 51, sim. V—VII. IX. XII.

Znaczenie: 'biskup rzymski, głowa kościoła 
katolickiego, episcopus Romanus, caput ecclesiae 
catholicae’: Ten tho papesz Innocencius, nasz 
[o]oczecz swothy,... nasz dzysza naucza Gn 14a; 
Sv0ty Potr malcy gest on bycz po bodze pirsyim 
pralathem, tocz gest papeszem Gn 177b; Po
spólstwo ... sprawyacz raaczysz... pospołu 
s sługo twym, papyeszem (Msza VIII: papye- 
sza) naszym (una cum famulo tuo papa no- 
stro) 1424 Msza III s. 51, sim. V—VII. IX. XII; 
In die sancti Gregory *papyaszcha 1454 Wisi 
nr 385; A wyacz mv czeszarz dzewka dal a pa- 
pyesz gy sz nyą oddal Aleksy w. 51; A wthen- 
czasz papyesza myąno, Innocencius mv dząno 
ib. w. 52; Wyacz thv papyesz sz kardynały... szły 
sza k nyemv sz chorąkwamy ib. w. 209; Stoycz 
sza mało papyesz y nalysszy szebrak takyesz 
De morte w. 402; Nykolay, papyez y byskup 
1484 Reg 704; Dzekan... yal papyezą zandacz, 
by mu odpusthy raczył dacz XV ex. MacDod 
139; Ny ma dobycz myecza papyez Rozm 639; 
O tern movy papyesz Lev ib. 642, sim. ib. 768.

Papin 'rodzaj potrawy czy też placka z mąki 
jęczmiennej, genus ąuoddam cibi vel placentae 
e farina hordeacea factae': Papin panis ordea- 
ceus 1472 Rost nr 1520.
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PAPRAĆ PARA 37

Paprać się fgrzebać pazurami w ziemi, scal- 
terrarn unguibus3: Galline yerrunt vlg. 

paprzą szą, cibum ąuando sibi ąuerunt 1466 
R XXII 16; Papracz szyą ruspari XV ex. PF 
V 27.

Paproć bot. a. fAspidium filix mas Sw.3: Pa- 
procz filix minor 1437 itojt nr 2606; Paprocz 
pes accipitris ib. nr 2633; Paprocz filix 1460 
ib. nr 3558, sim. ca 1465 ib. nr 3909, 1493 ib. 
nr 2378, ca 1500 ib. nr 5447, ca 1500 Erz 62; 
Paprocz filex ca 1460 Rost nr 3298, sim. ca 1500 
ib. nr 2049; Paproczy filex 1464 ib. nr 4809; 
Paprocz ffila ca 1465 ib. nr 3918; Paprocz filix 
maior 1472 ib. nr 595; Paprocz flexulus 1475 
ib. nr 3070; Mirica, que eciam tramarica dici- 
tur, boroyyczą vel pąprocz, filix idem ca 1500 
Erz 62; ~  b. *Polypodium rnlgare L .3: Paprocz 
palpedium 1478 Rost nr 2127.

Paprotka bot. 'Polypodium vulgare L.3: Pa
protka lilix ąuercina, pollipodium 1437 Rost 
nr 2609, sim. ib. nr 2747; Paprothka fiiix petri- 
nus 1460 ib. nr 3559; Paprothka polipodium 
ib. nr 3694, sim. ca 1465 ib. nr 4025. 4529, 1472 
ib. nr 597, 1478 ib. nr 2257, 1484 ib. nr 6230, 
1493 ib. nr 2333. 10930, XV p. post. R LIII 68, 
ca 1500 Rost nr 7243; Paprothca 1475 Rost 
nr 3008; Paprothka filex 1475 ib. nr 3177; Saxi- 
fraga est triplex, sc. herba fragarum vlg. po- 
zemky, alia paprothka, tercia admodum pim- 
pinelle XV ex. R LIII 69; Paprothka nepeta 
ca 1500 Rost nr 5510; ~  paprotka słodka:
Paprothka slothka calamentum 1484 Rost 
nr 5932; ~  paprotka polna słodka: Paprothka 
polna slothka polipodium 1484 Rost nr 6232.

Paprzyca epoprzeczka żelazna, służąca do pod
noszenia lub obniżania górnego kamienia w mły
nie i w żarnach, ferreum tignum transversum ad 
lapidem molarem vel lapidem molae manuariae 
elemndum et demittendum destinatum : Paprzy
cza *trilirigilus 1425 PF V 33; Ristrum... est 
rima yel foramen, per quod transyt farina in 
molendino ylg. paprzycza 1457 PFRp V 15; At- 
tinencia vero ferrea minora... ipse David... 
reformare debet, ferramenta vero maiora al. 
wrzeczew, paprzycza, czopi de communitate 
1462 AGZ IV 178; Paprzycze, wrzeczona et ce- 
tera necessaria correquisita ad ipsum molendi- 
num errectum 1466 ZapRpŁomż 2, 438; Tu... 
destruxisti molendinum,... ferrum eiusdem mo- 
lendini ylg. wrzeczyona et paprzycze, lapides 
molares hic defecisti, quo yoluisti 1481 AGZ 
XVIII 218; Est iam lapis circa dictum molen
dinum, tantum paprzycza non est et wrzeczono, 
in qua deberet stare lapis 1499 ZapRpWysz 5, 
35; ~  w opisie herbu: De cleynodio et procla-

macione Cusszaba, iq clipeo deferentes lapidem 
molarem ylg. zarnow z paprziczo (yar. AKPr 
VIIIa 111: z parczyczo) 1411 AK R  III 128; 
Proclamacionem sui generis Ybiczna sive Ku- 
szaba ac clenodium sive signum lapidem mola
rem cum instrumento paprzicza ylg. dieto de- 
signare XV med. AKPr I 25.

Papuga zool. 'Psittacus erithacus L .3: Pa- 
p<uga) psitacus 1471 R XXIII 283; Papuga 
psitacus 1472 Rost nr 1378, sim. XV p. post. 
PF V 30.

Fapuży 'dotyczący papugi, ad psittacum per- 
tinens3: Regimen papagalli vig. papusche XV 
Monlur V 127.

1. Par f odłóg zorany pod oziminę jakiś czas 
wcześniej przed siewem, aby ziemia parowała, 
ag er ąuiescens, qui frumento hi ber no serendo ma
turę aratus est, ut terra vaporaret3: Iaco kedi 
Jandrzich przedal Ozepowi dzedzino a ne wimo- 
wil parów, czso ge Ozep oszal w osziminach 
1401 Pozn nr 516; Ctorim ya par zaorał, tego 
Paweł y mnye ne wiprawal 1412 KsMaz I 
nr 1814; Dobko debet habere agrum totum ad 
estiualia, exceptis pari 1419 TPaw VII nr 840; 
Colaczek myal yziwacz role pary, assby żyto 
syąl 1424 Kościan nr 1105, sim. ib. nr 1106.

2. Par cf. 2. Para
1. Para 1. 'opar, wyziew, vapor3: Para wapor 

ca 1420 WokTryd nr 339, sim. ca 1450 PF IV 
577; Kogokole para szaleczala oth thego szwya- 
thego czala, ktoryle chorobą myal, nathemyescz 
szdrow ostał Aleksy w. 215; Sapor para, wonya 
(war. kał.: prawa wonya; vapor est enim virtu- 
tis dei et emanatio quaedam est claritatis omni- 
potentis dei sincera Sap 7, 25) MPKJ V 75; 
Nam onmis homo est, qui yapor, poth albo 
para, modicum aparens XV p. post. R XXV 175.

2. 'dech, oddech, tchnienie, spiritus’: Fauci- 
bus, gl. ore, exuberat, gl. exit, grauis anhelitus 
dvch, para XV med. R XXIII 270; Spiraculum, 
id est anhelitus etc., spiramen idem parą vel 
dech ca 1500 Erz 62.

2. Para, Par 'dwie takie same lub podobne 
jednostki, duo idem vel similes3: Ego Petrus ob- 
ligo me sibi (sc. Andree) solucionem facere..., 
yidelicet vnum tharling pannorum coltryskych, 
in quo fieri debent XL-ta media stamina et quod- 
libet paria uel stamen integrum debet percipere 
a me per XII florenos Vngaricales ylg. par 
*puolstuczkow... Ego Petrus... promitto... 
Andree... secundum tharling staminorum ylg. 
*puolstuczkow coltryskych dare... sine omni 
dilacione..., yidelicet quod par *puolstuczkuow 
per XII florenos Vngaricales 1447 Monlur III 
156; Aby thesz dały obyatha...: parą szyno-
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38 PARA PARKAN

garlycz (par turturum Luc 2, 24) abo dvogye 
goląbyanth EwZam 294; Portiones al. pari 1500 
Sąd II 348.

Paradyż 'niebo, raj, caelum, paradisus’ : Cum 
decrevisset dominus tollere Helyam per turbinem 
in paradysum, gl. per turbinem przez powetrze 
do paradyza (IV Reg 2, 1) XV med. GIWroc 
134v.

Paradyżowy paradyżowe drzewo bot. 'Aąuila- 
ria A gal locha Roxb/ :  Pradrzowe (pru paradizo- 
we) drzewo aloa, lignum aloes 1472 Rost nr 90.

Paralityk 'cierpiący na paraliż, apoplexia 
ajfectus*: Tacy dobre S0 pres onogo nemoch- 
nego paralitica trvdno nemoco urażonego zna- 
monuio Kśw br 31.

Paraliż 'utrata ruchów ciała, bezwład, nieru
chomość, amissio motuum corporis, torpor mem- 
b r o r u m Paralysz ca 1455 XIV 491; Paraliż 
paralysis 1472 Rost nr 707, sim. 1461—7 Serm 
197v; ~  paraliżem zabić, zarazić 'unierucho
mić i pozbawić władzy nad członkami ciała, 
ałicui motum corporis adimere atąue impotentem 
membrorum reddere5: Homincus *paralyszen za- 
bythi XV in. JA XXVII 267; Iacet paraliticus 
d[y]nami slamany, paralyszem zabyty (Mat 8, 6) 
ca 1450 P F IV 568; Paraliżem zabite {war. lub.: 
onyeslamane) paraliticos (obtulerunt ei omnes 
małe habentes... et paralyticos et curavit eos 
Mat 4, 24) 1471 MPKJ V 118; Y przynyesly 
wschytky przeden mlde... y paralysem zabyty 
(Mat 4, 24) Rozm 263, sim. ib. 292. 749; 
~  Vzdravyasch paralyzem zarażone (curas 
paralyticos) Rozm 226, sim. ib. 217; Przy- 
stąpyl k nyemv centurio proschącz..., aby vzdro- 
vyl syna yego paralyzem zarażonego (puerum 
eius paralyticum) ib. 286, sim. ib. 292; Gospod- 
nye, dzyeczyątko moye lyezy v domv paralyzem 
Zarażone (paralyticus Mat 8, 6) ib. 286; Spv- 
sczyly loże..., na ktoremze on lezal paralyzem 
zarażony (paralyticus Marc 2,4) ib. 292; Tedy 
rzeki onemv paralyzem zarazonenw (paralytico 
Mat 9, 6) ib. 293.

Parch, też pl. tantum Parchy 'choroba skóry, 
zwykle na głowie, powodująca wypadanie włosów, 
łuszczenie się, też świerzb, łupież, morbus cutis, 
qui płerumąue caput imadit et defluvium capillo- 
rum efficit, scabies, fur fur es': Parch scabiem 
1461—7 Serm 197 v; Parchi scabies 1472 Rost 
nr 963; Parchi morfea XV p. post. PF V 7; 
Quarum cutis melli admixtus, valet contra allo- 
piciam, gl. alopacia, parchy, id est fluxum ca- 
pillorum XV ex. GIWp 78; Glabella est scabies 
vel nuditas capitis parch ca 1500 Er z 62; Sca
bies, id est asperitas cutis, quasi sąuamies skrob, 
pąrch ib.; Parch scabies ib.

Parchanista cf. Barchanista
Parchannik cf. Barchannik
Parchawica bot. 'purchawka, Lycoperdon Bo- 

vista L j : Parcha wieża cukiesthar 1460 Rost 
nr 3495.

Parchawiec bot. 'purchawka, Lycoperdon Bo- 
yista Lć: *Parchauicz vessa łupina 1472 Rost 
nr 461.

Parchawka bot. 'purchawka, Lycoperdon Bo- 
yista L Parchawka pomum terre 1437 Rost 
nr 2535; Parchawka vessa łupina 1472 ib. nr 462.

Parchinista cf. Barchanista
Parchowaty 'mający parchy, wyłysiały z po

wodu parchów, qui scabie laborat, qui scabie cał- 
yus factus est': Quia puer fit leprosus, secundo 
scabiosus parchowaty XV p. post. GIDom 44; 
Parchowathy glaberiosus XV p. post. PF V 6.

Parciany 'lniany, płócienny, lineus, e lino con- 
fectus5: Parczane odzenye linea vestimenta Ort- 
Cel 7, sim. OrtLel 234, sim. XV ex. Zab 526; 
lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgorze- 
cze... trzech poduschk: dwye *parczyenich 
a jena postawczowa po trzy lokczye 1468 
AKPr VIIIa 55; Jakom ya nye pobrał... szath 
sukyenych y parczanych 1479 ZapWarsz nr 1465.

Parcica cf. Paprzyca
Pard zool. ' lampart, Felis pardus’: Pardus est 

animal velocissimum diuersi coloris pard ca 1500 
Erz 62.

Pardus zool. ' lampart, Felis pardus’ : Moszely 
mvrzyn przemyenycz scoro swo abo pardus 
(pardus), to szwyerzo, przemyeny syercz swo? 
BZ  Jer 13, 23.

Pardwa zool. 'pardwa górska, Lagopus mutus 
Leachć: Pardwa atago 1472 Rost nr 1024.

Pargamień cf. Pergamin
Pargamin c f  Pergamin
Parkan, Perkan 'ogrodzenie z kołów i desek, 

budowane często przed murem, umacniane ziemią, 
saepes e palis et axibus, saepe antę murum ex- 
structa et humo firmata : Regina mandavit labo- 
rare parkany circum castrum 1444 AGZ XI 250, 
sim. ib.; Reformatura parkany circum castrum 
incipiendo a cubiculo reginali 1445 ib. 258, sim. 
1448 ib. 335; Fascenia blancovanye, parcan ca 
1455 JA XIV 493; Ogroda aut percan {war. lub.: 
ogrod a aut parkan) maceria (maceria lapidum 
destructa erat Prov 24, 31) 1471 MPKJ V 69; 
Percan {war. lub.: parcan) antemurale (urbs 
fortitudinis nostrae Sion, salvator ponetur in 
ea murus et antemurale Is 26, 1) ib. 91; Parkan 
antemurale (luxitque antemurale et murus pari- 
ter dissipatus est Thren 2, 8) ib. 102; Sczany 
parkany {war. lub.: sczany parkanye) macerie 
(ipse enim est pax nostra, qui fecit utraque unum,
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et medium parietem maceriae solvens Eph 2, 14) 
ib. 129; Caspar... rupturam modernam muri 
in antemurali al. w parkanye civitatis nostre... 
restaurare... debebit 1472 AcPosn II 22; Pro 
non duccione roborum ad castrum et non in- 
stauracione parkany 1472 AGZ XVII 79, sim. 
ib.; Pro instauracione castri et non construccione 
parkany morę aliarum yillarum regalium ib. 82, 
sim. 1473 ib. 95, 1474 ib. 103; Antemurale al. 
parkan 1472 WarschPozn I 49; Antemurale al. 
parkan circa castrum Leopoliense superius aedi- 
ficabamus 1478 AGZ IX 117; Intromissionem 
dare debet in molendinum civile, quod est post 
parkan 1485 AGZ XVII 218.

Parkani 'związany z parkanem, tworzący par
kan, ad saepem pertinens, saepem efficiens’: 
Sczany parkanye (war. kal.: sczany parkany) 
macerie (ipse enim est pax nostra, qui fecit 
utraque unum, et medium parietem maceriae 
solvens Eph 2, 14) MPKJ V 129.

Parny *parujący, wydzielający opary, vapo- 
rans : Incipiendo a luto dieto parne, agri per 
medium usque ad Rudka granicies 1437 AGZ 
XIII 40.

Parobcze ( ?) ' sługa, famulus, servus9: Urbanus 
postulabat fideiussoriam per istum famulum 
paropcze 1393 TPaw III nr 2973. ~  Może należy 
poprawić na parobczek ?

Parobczek cf. Parobcze
Parobczy 1. edotyczący parobka, tj. sługi, ad 

famulum pertinens’: Pro precio famuli ylg. sza 
mytho paropcze 1432 TymWol 74.

2. 'dotyczący parobka, tj. młodzieńca, syna, ad 
famulum iuvenem, filium pertinens’: Rownyly 
dzyal maya wszyacz dzyedzynne dzyeczy bądź 
zenczyszna, bądź mazczyszna, gymyenya gyego 
oczcza albo maczyerze sz parobczymy, szlowye 
gyey bratha dzyeczmy? Ort Mac 94, sim. Ort- 
Os sol 70, 3.

Parobek fo rm y: n. sg. parobek 1420 Pyzdr 
nr 622, 1420 TPaw VII nr 1539, Sul 50, etc.; 
~  g . sg. parobka 1406 KsMaz I nr 673, 1414 
Pyzdr nr 426, 1424 KsMaz II nr 72, 1428 Zap- 
Warsz nr 327. 2817, etc. etc.; ~  d. sg. parobku 
1399 StPPP VIII nr 8758, 1401 HubeZb 116, 
1420 Kościan nr 825, 1420 Pyzdr nr 624, 1426 
TymWol 46, etc.; parobkowi OrtMac 38, 1458 
TymWol 74; ~  ac. sg. parobka 1395 Leksz II 
nr 464, 1401 HubeSąd 52, 1405 Kościan nr 276, 
1406 KsMaz I nr 759, etc.; ~  i. sg. parobkiem 
1443 Zap Warsz nr 730; ~  /. sg. (o) parobku 
OrtMac 94; ~  i. du. parobkoma Sul 30; ~  n. pl. 
parobcy 1398 Kościan nr 47, 1402 Pozn nr 541, 
1424 Pyzdr nr 1010, 1438 Pozn nr 1600, etc.; 
~  g . pl. parobków OrtOssol 36, 1—2, Ort

Mac 38; ~  d. pl. parobkom 1402 KsMaz I 
nr 259, 1418 Kościan nr 673, 1418 Pyzdr nr 538, 
1427 Zap Warsz nr 2736, Sul 75; ~  ac. pl. pa- 
robki 1394 Kościan nr 16, 1420 Pyzdr nr 660, 
1423 StPPP II nr 1903, 1435 MMAe XVII 300, 
1489 StPPP II nr 4349, Rozm 81; -  i. pl. pa- 
robki 1441 StPPP II nr 2898.

Z n a czen ia : 1. 'sługa, służący, famulus, ser- 
vus': Isz Jan *czaozal <w> swem *szdzirzanu 
*Budziwowich parobki 1394 Kościan nr 16; 
Jaco Meczko sial do Kathusze, bi mv parobka 
roczila na prawo 1395 Leksz II nr 464; Isz moy 
parobczy *sayaoly Symonowy kone 1398 Ko
ścian nr 47, sim. 1402 Pozn nr 541; Jaco Mico- 
lay przibyezaw na gozpoda dal parobku Ja- 
schowu rana 1399 StPPP VIII nr 8758, sim. 
1401 HubeZb 116; Hysse Michał wsanl swego 
parobka 1401 HubeSąd 52; Iaco moy szi- 
nowi<e> Woyczechow<ym> paropcom ne ot- 
yoli zayocza szilo 1402 KsMaz I nr 259, 1427 
Zap Warsz nr 2736; Jaco Bartlomey mego pa- 
ropca Jacuba ranił 1405 Kościan nr 276, sim. 
1493 ZapWarsz nr 1736; Yacom ya ne przyol 
Olbrzikowa parobka 1406 KsMaz I nr 673, 
sim. 1414 Pyzdr nr 426; Iacom ya ne ślubował 
Falislawowi dw copu rszi za paropka zaplaczicz 
1406 KsMaz I nr 759; Yakosm ne robił na 
pana *Thomislaowem drzewa anym parobcom 
casal 1418 Pyzdr nr 538, sim. 1418 Kościan 
nr 673; Czso Philippow parobek wsczyangnol 
lud, ten lud robił na Czeszewye 1420 Pyzdr 
nr 622, sim. 1420 TPaw VII nr 1539; Yakom 
ya nye kasala swemu parobku wszyancz polu- 
grzywnya v Vawrzyncza 1420 Pyzdr nr 624, 
sim. 1420 Kościan nr 825, 1426 TymWol 46; 
Yako Stanisław byeszal na Sandzywogewo 
*plosu y ranił mu paro[m]bky 1420 Pyzdr 
nr 660; Isze czszo wsząli mogy parobczy lyudzy 
panyey Santhky, to wszoli, any (fa oni’) ram- 
bili w mem prawem zapuszczę 1424 ib. nr 1010; 
Micolay... wzanl paropka yemu yednalego 
gwałtem 1425 AKPr VIIIa 165; Jaco mnye Mi
colay ne chczal yczinicz prawa s rządnym pa- 
ropkem, czsom gy gyal v nego we wsy 1443 
ZapWarsz nr 730; Wstawyami, abi... o pyrzwe 
nyestanye slvzebnyk se dwyema paropkoma 
(ministerialis cum duobus famulis, Dział 17: 
se dwiema pocholkoma) sąndzego do wszi przy- 
stąmpyw Sul 30; Tesz parobek (famulus, 
Dział 42: sługa), gysz rzeczon po polskv go- 
lomanka..., yen... vcziny którą skodą..., pan 
gego zany ma doszycz vczynycz Sul 50; Ianus- 
sius ministerialis dedit auctoritatem Syenkoni, 
parobku memu, et iste eam citavit 1452 AGZ 
XIX 487; Nye vidas panv parobka (servum)
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40 PAROBEK PARSZEWKO

gego, ktorisz k tobye vczecze BZ  Deut 23, 15; 
Syano wszyatho na yedney lacze, a tho dano 
wyną yednemu czlowyekowy a yego parob
kowy (OrtOssol 36, 1: o tho wynowano... pa- 
ropka) y yego rathayowy OrtMac 38; Gdy then 
obwynyony czlowyek poddał szye na wyszna- 
nye szwych parobków y rathaya..., yvsz on byl 
przewyczyązon ib., sim. OrtOssol 36, 1—2; 
Yako parobczy wyprzągaly, moy kony wyrwał 
szye v poganyacza OrtMac 143, sim. OrtOssol 
105, 1; Jakom ya paropkowy memv... nye 
kazała zaoracz ogroda Swyąnskowy 1458 Tym- 
Wol 74; Dum Lawsky meum familiarem al. pa
robka mihi de suo iure dedit 1460 ib. 46; *Akom 
ya Andrzeyoyj, parobkv pana Marczinovemv..., 
nye sasthapyl drogy 1493 ZapWarsz nr 1737; 
Myely teze dzywka służebna a trzy parobky 
(servos), którzy sluzyly Iozephovy a dzyevyczy 
Marie Rozm 81; Parobek (servus) rzecze 
k nyemv ib. 128; ~  *robotnik pracujący w żupie 
solnej na rzecz księcia lub osoby czy instytucji 
przez niego uprawnionej, operarius, qui in salina 
principi vel eis, ąuibus a principe ius effodiendi 
datum est, salem effodit': Johannes... duos la- 
boratores fossatores seu sectores moncium salis 
in Weliczca suos vlg. parobky dictos,... pro 
XL marcis mediorum grossorum Janussio... 
stigario in totum vendidit 1423 StPPP II 
nr 1903; Laboratorum famulorum sallicidarum 
al. otroki vel parobki... in fodinis Wieliciensibus 
laborancium... et laborum ad eosdem perti- 
nencium... assignaret 1435 MMAe XVII 300; 
Cum... familiaribus al. s parobky in monte salis 
ibidem laboriosis 1441 StPPP II nr 2898; Pe
trus... recognouit, quia famulos al. paropky in 
montibus zuppe Bochnensis... vendidit 1489 
ib. nr 4349.

2. 'młodzieniec, młody mężczyzna, iurenis': 
Syroczsthwu dzeczy... doradzicz laskawye zą- 
dayącz,... gysz lath ... nye mayącz othpowye- 
dzecz w prawye na rzecz nye mogą..., o latha 
gim było obeszrzano, yako tho parobkom (ma- 
ribus) do pyączinaczcze a dzewkam do dwu- 
naczcze lath wlicznye, aby w then tho czasz nye 
powinny biły *othpowyedzacz Sul 75; O gyed- 
nym parobky, czo poyal zoną za oyczowa zy- 
wotha OrtMac 94; Poyal yeden parobek zoną 
za oczczowa zywotha ib., sim. OrtOssol 70, 3.

(Parochia) Parochija 'najniższa jednostka admi
nistracji kościelnej, osiedle, w którym znajduje 
się kościół parafialny, ecclesiae pars minima, de- 
canatu inferior, vicus ubi ecclesia parochialis est’: 
Sandza ma przykazacz przes woźnego v paro- 
chye alybo v hossadi (circa parochiam)... trzi- 
krocz zawolacz Sul 9; Aczby kapłana... gdze-

koleby żaby to..., tedy ta parrochia (ecclesia 
vel ecclesiae, Sul 4: cirkew albo cirekyi) ma 
bycz zaklyątą Dział 4; Na dzedzynye, o która 
syą dzege, abo w parrochy (circa parochiam, 
Sul 29: przy ossadze), kv ktorey ta dzedzyna 
przyslvcha, bądze trzemy raźmy przez woź
nego... kv odpowiedzenyy przypozwań ib. 17; 
Gdyby nyektorzy bili w gednem powiecze abo 
pod gedną parrochia (eiusdem parochie, Sul 33: 
*theyzye osady alybo powyathv) a geden dru- 
gego chczalby... wyzwacz przed sad ib. 21; 
Vstawiamy, aby ten, ktori zastawy..., przed na
szym sądzą... abo w parrochy (in parochia, 
Sul 36: w oszadze) tey dzedzini... yswyathczyl, 
ysz tą dzedzyną... gest zastawyona ib. 25; Vsta- 
wiamy, aczby kto o zlodzeystwo... byl namo- 
wion, a gdyby ten, który namowy y ten namó
wiony bylibi w gedney dzedzynye abo pod gedną 
parrochią (in parochia, Sul 53: w geney wszy 
abo ozadze)..., badze myecz dawnoscz namo- 
wyony mymo geden rok ib. 45; W posth yyelky 
mayą chodzyczi na yvtrznyą... do kossyczola 
w onych to parrochyach, gdzyez myeszkayą (in 
ąuarum parochiis habitant) 1484 Reg 715; 
~  'parafianie, parochiales':  Duch, Krzyz, Lucia, 
po Popelczy srzoda pyrwa, kaszda parochia 
svche dny wyedzecz yma XV p. pr. JA XIV 506. 

Parochija cf. Parochia 
Parochijny cf. Parochinny 
Parochinny (?) ' dotyczący parochii, parafialny, 

ad parochiam pertinens, parochialis': Vstawyamy, 
abi z gymyenya tich to wmyerayączich... kye- 
lych..., gen bi daan czirekvi parochynney (dan- 
dus ecclesiae parochiali, Dział 29: do czyrekwie, 
do ktorey przysłuchał) sprawyon bil Sul 40. 
~  Może błędna lekcja zamiast parochyyny 
tj. parochijny.

Parowa 'dolina, vallis': Ab his betis recte ad 
yallum nuncupatum parowa (1245) KodWP I 
210.

(Parsknąć) Parsnąć parsnąć (śmiechem) ' wy
buchnąć (śmiechem), cachinnum to ller e ': Cui 
ąuidem tantis doloribus decumbenti corws risu 
sparsus, gl. difusus, dilatatus parsznal, euentu 
1436 R XXIII 278.

Parskość 'powietrze zadymione, zaduch, aer 
crassus': In hac stubella est mensa parwa et 
tria scampna et fornax ex albis cum duobus 
orificys al. czelusczy, ita quod propter magnum 
fumum fit parskosch 1494 Podoi 12.

Parsnąć cf. Parsknąć
Parsona c f  Persona
Parsuna c f  Persona
Parszewka cf. Parszewko
Parszewko (?) ' wypryski na skórze, szor
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stkość, łuszczenie się skóry, ulcera in cute coorta, 
scabritia, sąuamatio cutis': Parschewko compa- 
ratur scabiei 1461—7 Serm250r. ~  Może błąd 
zam. parschewka.

Parszywica bot. 'chaber driakiewnik, Cen
taur ea scabiosa L / :  Parschiuicza scabiosa 1472 
Rost nr 897.

Partacz 1. fprzerabiający stare obuwie, odzie
nie, qui e yeteribus calceamentis, yestibus nova 
conficif: Partacz pyctaciarius 1425 PF V 33; 
Pictaciarius dicitur ille, qui consuit de yeteribus 
siue coriis, siue pannis vlg. partącz 1450 
RpKapKr; Parthacz pictaciarius 1463 PF V 12; 
Partacz pictacialis XV p. post. ib. 10.

2. 'folusznik, fullo*: Partacz fulgo 1437 Wisi 
nr 228 s. 86, sim. ca 1455 JA XIV 494; Partacz 
fullo 1471 R XXIII 283.

Partejka ‘oszust, fraudatoF: Tu es parteyka 
1453 ZapRpGrój 2, 167v.

! Particzi ' ?': Sculteto... addidi vnum angu- 
lum vlg. canth maniter (pro inaniter), qui vo- 
catur particzi, tantum pro foracione apum 1421 
MMAe XVII 190.

Partowy 'lniany, płócienny, lineus, e lino eon- 
fectus5: Czyczibor nye dal Byernathowy tkanky 
chowacz partowey yako szescznaczcze kop 1445 
PF VIII 18.

Parzelina 'odłóg zorany pod oziminę jakiś 
czas wcześniej przed siewem, aby ziemia parowała, 
ager ąuiescens, qui frumento hiberno serendo ma
turę aratus est, ut terra yaporareF: Pro se ex- 
cepit medietatem agrorum coaratorum al. *pa- 
relyn et medietatem pratorum ad curiam spec- 
tancium 1475 AGZ XV 176.

Parzenina 'odłóg zorany pod oziminę jakiś czas 
wcześniej przed siewem, aby ziemia parowała, 
ager quiescens, qui frumento hiberno serendo ma
turę aratus est, ut terra yaporareF: Tu super- 
equitasti yiolenter... nad przedsyolne dworzys- 
cze... et ibi exarasti terram eorum vlg. parze- 
nyna et vgori 1455 AGZ XIV 465.

Parzenować ' orać pod oziminę jakiś czas wcze
śniej przed siewem, aby ziemia parowała, fru
mento hiberno serendo agrum maturę arare, ut 
terra yaporeP: Dum venerit tempus arandi 
a Wyschnyow al. *parenowacz, extunc debent 
incipere 1486 AGZ XIX 202.

Parznia 'urządzenie do warzenia piwa, instru- 
mentum ad cereyisiam coąuendani’: Monarchium 
instrumentum est braxandi vlg. parznya 1442 
RozRacz 146 v; Parsna monarchium XV p. post. 
PF V 7.

Parzyć 'oblewać wrzątkiem, aqua feryentis- 
sima spargere : Omnes doctores suis argumentis 
ita repressisset a se, sicut canes calido lavacro

de coquinis pelluntur al. vlg. tako ony rzeczy 
parzył od syebye, yako pssy z kuchnyey parzą 
varem 1499 MMAe XVIII nr 622. — Cf. Wy
parzyć, Naparzać.

Parzydło bot. 'rzepik pospolity, Agrimonia 
eupatoria L .': Parzydło herasinum 1472 Rost 
nr 1862.

Pas fo rm y: n. sg. pas 1394 MMAe XV 179, 
1437 Wisi nr 228 s. 85, 1493 PF IV 663, ca 1500 
Erz 62; ~  g. sg. pasa 1391 Pozn nr 91, 1411 
Pyzdr nr 321, 1414 KsMaz I nr 2338, etc.\ 
~  ac. sg. pas 1397 Pyzdr nr 39, 1408 Czrs 17. 18, 
1423 Pozn nr 1144, etc.\ ~  i. sg. pasem BZ 
Lev 8, 8. 13, 1479 ZapWarsz nr 1219; ~  /. sg. 
(na) pasie BZ  Deut 23, 13; ~  g. pl. pasów 1427 
Kościan nr 1311, 1435 Pozn nr 1553; ~  ac. pl. 
pasy Aleksy w. 18.

Znaczenia: 1. 'długi a wąski kawał tka
niny, skóry czy sznur, często ozdobny, przewią
zywany nad biodrami, zwykle na wierzchu ubra
nia, longum, angustum segmentum textilis, pel- 
lis, funis, saepe ornamentis instructus, super fe- 
mora, plerumąue summa yeste cinctus’: Iaco 
D[r]zirszek ne obeczal paszssa za dwadzescze 
grzifwen 1391 Pozn nr 91; Jaco Czostochna ne 
mała Katharzini o pas zbiwacz lati 1397 Pyzdr 
nr 39; Kedi Bogufal Dorotchcze ten pasz dal 
1408 Czrs 18, sim. ib. 17; Isz po[r]zicz<y)l... 
Barthskemu passza Olbracht 1411 Pyzdr nr 321; 
Jaco Wawrzinczewy... ne dano pasza dla vi- 
prawy s mą szostrą 1421 Kościan nr 1206; Jsze 
*Jandrey Studzieniczsky ne ranił dwema ranoma 
Jandrzeya any mu wlosil pasza na ssyyą 1421 
Pozn nr 1081; Kegdy Dobrogosth... posiał trzy 
grzyyni grossy My<ko>layewy... sza paszy wsal 
e (leg. je) a passą mu ne wroczyl 1423 ib. nr 1144; 
Any sch nych łupu brał żadnego, panczerzew, 
paschow, szuken, any o zadnem lupye vedzal 
1427 Kościan nr 1311; Pas balteus 1437 Wisł 
nr 228 s. 85; *Cchowal gye na wyelebnosczy 
y na kraszę, ymyąl koszdy szwe szlothe paszy 
Aleksy w. 18; Gdisz ge bil omyl, *oblegl byskupa 
we gzlo lnyane y opassye gy passem (balteo), 
a obleczye w suknyoo modroo, a s wyrzchu na- 
plecznik poloszy, genze zwyozaw passem (cin- 
gulo) przyrzodzy ku napyrsznyku BZ Lev 8, 8, 
sim. ib. 8, 13; Bodzesz myecz vichod przed 
Stani, k nyemvsz przidzesz prze przirodzono 
przigodo nosczocz kolek na passze (in balteo) 
BZ Deut 23, 13; Jakom ya nye wzyanl gwał
tem... Maczyeyowy suknyey, kapthura, passa, 
burschi 1462 Czrs s. XLI;Zonam pelliceam pasch 
skórzany albo skory (leg. z skory; habebat ves- 
timentum de pilis camelorum et zonam pelli
ceam circa lumbos suos Mat 3, 4) 1471 MPKJ V
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117, sim. EwZam 298; Item pasz: za szyedm 
szlothych 1493 PFTV 663; Pasz cingulus ca 1500 
Er z 62; ~  Yako Czader ne ucrathl *Stani-
slaoui passa s tobol0 1414 KsMaz I nr 2338; 
Które *pynandze y passz Hyndrzichowy vcra- 
dzono, thych on yszithku ne yma 1435 Zap- 
Warsz nr 507; Jakom ya schamowthor... nye 
szyanl z nog Janowich... nogawicz y kalyethy 
s paschem, s pyenyandzmy gothowymi jako zlo- 
dzyey 1479 ib. nr 1219; ~  Jze Barthosz... nye 
wszal... arnaszu wogennego, mieczew, *vozew, 
passow, szamostralow... y karczmi ne posobyl 
1435 Pozn nr 1553; Lanczska {pro lanczyska ?) 
y passza arcum et baltheum 1461—7 Serm 112r; 
Yako mi myecza... nye szastawyl any pasza 
s cordem 1469 ZapWarsz nr 1320; ~  spodni, 
wspodni, gacny pas 'opaska na biodra wkładana 
pod ubranie, fascia sub veste femora cingens': 
Ruszkoni sutori ad consuendum lumbale do
mino regi dictum spodny passz 1394 MMAe XV 
179; Wspodny pasch lumbale (vade et posside 
tibi lumbare lineum et pones illud super lumbos 
tuos Jer 13, 1) 1471 MPKJ V 99; Gączny pąsz 
lumbale ca 1500 Erz 62; ~  fbursa testiculorum : 
Piga est bursa testiculorum gaczny pasz ca 1500 
Erz 62.

2. 'długi, wąski kawałek skóry, służący do
łączenia, spinania, podtrzymywania, przymoco
wywania czegoś, rzemień, longum, angustum 
segmentum pełlis ad aliąuid coniungendum, susti- 
nendum, alligandum, lorum : Sutores Ruthini- 
cales... consuebant ocreas, calceos et solularia 
cum consucione... et desuper cum consucione... 
tamen absąue apposicione corrigii... et ocreis 
sine cingulo al. besz pasza 1465 AGZ XIX 
446; ~  podpaszny, podpierśny pas 'część
uprzęży, rzemień przechodzący pod piersiami koń
skimi, podpiersie, pars frenorum, łorum sub pec- 
toribus eąuorum ductum : Antela pothpaszny 
pasz v konyą vel pothpyerszny pasz ca 1500 
Erz 62.

3. *część ciała, miejsce wokół tułowia nad 
biodrami, pars corporis, łocus circum truncum 
corporis super femora situs5: Gdi wlodika za- 
byye slyachczycza,... pokoran ma yczinycz, 
chusti alysz do passa (usque ad cingulum) opu- 
sczyw a nago syąn yczinyw,... ma prosycz 
Sul 93; Et ibi fuerunt multi homines nigri 
diuersimode ardentes, alii ad cingula, po pasz, 
alii ad os po vsta XV ex. Zab 536; Varkocz 
yey syyathy gloyy yyszyal aze na pass (usąue 
super cingulum) Rozm 22; Yako myły Iesus 
pokorno stal przed syoymy apostolmy, prze- 
paszayschy lnyanym przesczyradlem po pass 
ib. 533; Yego rące y pyerszy, y zyyot byl nag

asz do pasza ib.; Yze Pylath pokazał ym my- 
lego Iesusa tako ybyczoyanego y vmaczonego, 
nago az po pass a koroną tarnovą na glovye 
mayączego ib. 837.

4. dubium: Post festum autem beati Iohan- 
nis Samson omnes proyentus prefatos potens 
erit recipere, excepta ąuarta parte Marone vy- 
szyny pasz..., quos Samson sibi extradere debet 
continue usque ad spacium unius anni iuxta 
hanc arendam 1466 AGZ XII 313.

Pasać 1. 'otaczać, okręcać pasem, opasywać, 
zona cingere’: Bodz yemv yako odzene, gym se 
odzewa a yako wyrzbcza, yosz se weszdghy 
[se] pasze (sicut zona, qua semper praecingitur) 
FI 108, 18, sim. Pul; Cinctus, byl paszan, et 
Hispano auro per aspera multa XV p. pr. 
R XVI 329.

2. 'nadawać godność rycerza, pasować na ry
cerza, eąuestri dignitate aliąuem ornare5: Ysczy 
ryczerze ten tho obyczag mago, gdisci ge paszo, 
tedycz vocz ony swe stare odzene svim slugam 
dago Gn 173b.

C f Pasany, Odpasany, Opasać, Podpasać, 
Przepasać, Odpasować, Opasować

Pasany 'mężny (tytuł szlachcica), fortis ( ti- 
tulus yirorum nobilium f : Passani strennuus 1437 
Wisł nr 228 s. 89; Gdzesz tam biły passany 
i slyachathny przerzeczoney zyemye panowye 
(strenui et nobiles terrae eiusdem) Sul 85; Mi, 
łan ,... pospołu s passchanimi pani i slyachath- 
nimi (praesentibus strenuis nobilibusque do- 
minis)..., ystawyami Sul 95; Strenuus passany, 
maszny XV p. post. GIDom 92.

(Pascha) Paska 'rodzaj ciasta, potrawa utarta 
z sera na mleku, maśle i jajach, spożywana głów
nie na święta wielkanocne, genus ąuoddam crusti, 
cibus e caseo, lacte, butyro et ovis factus, qui 
plerumąue Pascha sumebatuF: Laganum, magna 
torta, id est paska ca 1420 WokTryd nr 345. 
~  Wyraz niepewny.

Paschowy 'związany z Paschą, tj. Wielkanocą, 
wielkanocny, paschalis5: Tego dnia pascho- 
wego... wyslawiaymy pana tego XV ex. R XIX 
92.

Pasczrzewie cf. Pastrzewie
Pasek 1. *długi a wąski kawałek tkaniny lub 

skóry, przewiązywany nad biodrami, zwykle na 
wierzchu ubrania, angustum, longum segmentum 
textilis vel pellis, super femora, plerumąue summa 
veste cinctus5: Pro sona za gedwabnye pasky (et 
erit... pro zona funiculus Is 3, 24) XV med. 
R XXII 322.

2. 'długi, wąski kawałek skóry, służący do 
łączenia, podtrzymywania, przymocowania czegoś, 
rzemień, longum, angustum segmentum pellis ad
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aliąuid coniungendum, sustinendum, alligandum, 
lorum5: Item pro eo, quia tu sibi Iohanni re- 
cepisti gladium cum attinenciis gladii, videlicet 
noszny s (pro i ?) passek myeczoui 1466 AGZ 
XIII 509.

Pasieczni cf. Pasiecznia
Pasiecznia fłąka wykarczowana w lesie, pra- 

tum silva excisa factum : Porcionem prati [...] 
ibidem, paszecznya vlg. dicti 1427 Monlur 
V 78. ~  Może to przymiotnik piaseczni a. pa
sieczni.

Pasiecznik bot. ' Corydalis tuberosa D. C.': 
Passecznik aristologia rotunda 1472 Rost nr 664.

Pasieka fo r m y : n. sg. pasieka 1394 TPaw III 
nr 3229. 3242, 1426 PF V 15, 1437 Wisi nr 228 
s. 89, etc.; ~  g. sg. pasieki 1419 MMAe VIII 
453, XV p. pr. R XXII 344; -  d. sg. pasiece 
BZ  IV Reg 23, 4; ^  ac. sg. pasiekę BZ  IV 
Reg 23, 6. 15; ~  g. pl. pasiek BZ  IV Reg 21, 3; 
~  ac. pl. pasieki 1403 StPPP II nr 1020, BZ IV 
Reg 23, 14; ~  i. pl. pasiekami ca 1428 PF I 481, 
1447 AGZ XII 158, 1460 PF V 38, 1462 AGZ 
XII 279.

Z n a czen ia : 1. ' las, zagajnik, siha, lucus': 
Sicut dominus Bolesta nunąuam cum patre suo 
pro silua dicta paseca fecit diuisionem ad hoc 
tempus 1394 TPaw III nr 3229; Paszeka sarepta 
1426 PF V 15, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 89; 
Zastawyamy dzedzini nassze... ze wszytkimi 
górami, padoli, pagorky, gaymi, paszekami, 
sareptis, medzami y grany czarni ca 1428 PF I 
481, sim. 1460 P F \  38; Extunc se o<bligat>... 
Stanislao dare intro<missionem in bona) ipsius 
Coniusky s paszecamy 1447 AGZ XII 158; 
Descendentes de saltu vlg. s paseky XV p. pr. 
R XXII 344; Ihnath... Alberto... centum mar- 
cas racione servicii... donavit super villa sua 
Vhernyky... cum omni iure, dacionibus, obven- 
cionibus..., mortaliciis s odvmarszcz<y)snami, 
paszekamy, mellificiis dzenyamy 1462 AGZ XII
279.

2. w Biblii 'gaj święty, w którym oddawano 
cześć bóstwom pogańskim, lucus sacer, ubi deos 
gentiles \enerabantur': Takesz pasyeka (lucus) 
ta ostała w Samary BZ IV Reg 13, 6, sim. 1471 
MPKJ V 46; Wzwyodl (sc. Manasses) ołtarze 
Baalowi a nadzalal pasyek (fecit lucos), iako bil 
yczinyl Achab BZ  IV Reg 21, 3; Przikazal 
kroi... kapłanom..., abi wimyotaly s koscyola 
boszego wszitki ssodi, gesz vczinyoni bili 
Baalowy a pasyece (in luco, var.: luco), a wszel
kim gwyazdam nyebyeskim ib. 23, 4; Kazał 
(sc. kroi) winyescz pasyeko (lucum) precz 
z domv boszego s Jerusalem do dołu Cedron 
a tam [gy] io spalyl ib. 23, 6, sim. ib. 23, 15;

Złamał sochi a posyekal pasyeki (lucos) ib. 23,
14.

3. 'może łąka leśna (w ogrodzeniu?), for- 
tasse pratum (saepe cinctum?f: Milentha idip- 
sum pratum cum indaginibus, quae *paschycze 
nuncupantur, iure hereditario et perpetuo pos- 
sidebat (1318) 1643 DokMp I 28; Pro vno pro- 
ticulo al. klin indaginis al. passeky seu pascuis 
1419 MMAe VIII 453; ~  Pro iniuriis in libro 
terminorum contentis, yidelicet pro quinque 
apificiis et mellificiis, pro lazy seu passeky 1403 
StPPP II nr 1020.

4. 'miejsce, gdzie się hoduje pszczoły, locus, 
ubi apes educantur': Super yastitatibus dictis 
Lomasa ad fluvium Ladawe et alveario pa- 
szyeka in districtu Camenecensi 1448 Matr I 
nr 51.

5. może nomen proprium: Pro insula ylg. pa- 
sseca circa fortalicium et curiam in Pesscouice 
1394 TPaw III nr 3242; Habet ibi plebania 
praefata sylvam notabilem cum pratis et ripa 
fluvii Vislae, dicta pasieka in una parte Vislae, 
iuxta metas villae Byelany DILB II 10.

Pasieko wy 1. 'związany z pasieką, tj. lasem, 
karczowiskiem, ad silvam excisam pert mens': 
Ager..., qui dicitur paschiecova góra cum eis 
decimabit sive censuabit 1326 KodWP II 405.

2. fzwiązany z pasieką, tj. gajem świętym, ad 
lucum sacrum pertinens': Y postawyl modło 
pasyekowo (idolum luci), iosz bil yczinyl w ko- 
scyele boszem BZ IV Reg 21, 7.

Pasienie eumożliwianie bydłu, owcom, świ
niom itp. nakarmienia się na pastwisku, łące, 
polu lub w lesie, wypędzanie ich tam i pilnowanie, 
pascere (sensu subst.f: O paszyenyy swyerze- 
pycz oth swąthego Woczyecha Sul 59; O pa- 
syenyy dobytka (de pascentibus iumentis) Dział 
58; O pasyenyy swyny (de pascentibus... scro- 
fis) w czvdzem liesie ib.

Pasierb, Pasierzb, Pasirb, Pasirzb fo rm y:  
n. sg. pasirzb 1391 TPaw IV nr 4029, 1432 Mon
lur VI 67, 1440 AGZ XII 75; pasirb 1397 
AcCas 415, 1416 Przem I nr 782, ca 1420 Wok- 
Tryd nr 490, 1435 Pozn nr 1653, etc. ; pasierb 
ca 1500 Erz 62; ~  g. sg. pasirba 1456 AGZ XIV 
487. 490; ~  d. sg. pasirzbowi 1430 KsNWarsz I 
nr 111; pasirbowi 1487 AGZ XIX 367; ~  ac. sg. 
pasirzba 1440 AGZ XII 77, 1457 AGZ XV 5; 
pasirba 1439 AGZ XIII 77, 1446 AcPosn I 
117; — i. sg. pasirbem 1401 SKJ III 194, 1450 
AcPosn I 155; ~  n. pl. pasirbowie OrtOssol 
85, 3; pasierbowie Ort Mac 115; ~  g. pl. pa- 
sirbow OrtOssol 84, 4; ~  d. pl. pasirzbom 1439 
AGZ XII 71; pasirbom OrtOssol 42, 2; ~  ac. pl. 
pasirby 1448 AGZ XIV 267—8; -  i. pl. pa-
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sirby 1400 Pyzdr nr 133,1448 AGZ XIV 268,1499 
AGZ XIX 454; pasierzby 1484 KsNWarsz I 
nr 989.

Z n a c ze n ie : 'syn męża albo żony z poprzed
niego małżeństwa, filius mariti vel uxoris e su
per iore matrimonio natus5: Johannes Cresko- 
vius, pasirzb 1391 TPaw IV nr 4029; Item pa- 
schirb proscribitur racione, quod imum saccum 
brasei vendit 1397 AcCas 415, sim. 1448 AGZ 
XIV 268; Iaco Jacob ne bil *dzelczo medzi 
Walpurgo a medzi gey pasirbi 1400 Pyzdr 
nr 133; Jacosm prawye nye obyansowal sye... 
placzicz ksandzu probosczowy s swim pasirbem 
401 SKJ III 194; Quod Claudus Paulus suum 
prevignum vlg. passirb in omnibus rebus satis- 
fecit in diyisione 1416 Przem I nr 782, sim. 1439 
AGZ XIII 79, 1455 AGZ XIV 438; Pasirb pri- 
yignus ca 1420 WokTryd nr 490, sim. ca 1455 
JA XIV 490, ca 1460 MPKJ II 379; Pychna re- 
cognoyit suo ylg. pasirzbowi Micolai XXIIII-or 
grossos 1430 KsNWarsz I nr 111; Priuignus 
suus al. pasirzp 1432 Monlur VI 67, sim. 1440 
AGZ XII 75; Quartus Sandiwogius de Płacz
ków, Baranków paschyrb 1435 Pozn nr 1653, 
sim. 1439 AGZ XI 152. 156, 1445 AGZ XIV 
158. 164, 1468 StPPP IX nr 678; Priyignis al. 
passyrzbom 1439 AGZ XII 71, sim. ib.; Zun 
Chobyeczski evasit iure Bartossium, Curdaco- 
nis passyrba, pro equo 1439 AGZ XIII 77, sim. 
1446 AcPosn I 117; Hylyana... recognoyit..., 
quomodo disorciavit et dimissit Iwaschkonem 
ylg. pasyrzba suum a fratribus ipsius et a filiis 
predicte Hylyane 1440 AGZ XII 77; Andreas... 
inculpavit nobiles Raphaelem et Nicolaum, suos 
preyignos al. passirbi, quomodo sibi starent ad 
mortem 1448 AGZ XIV 267—8; Andreas... 
questionaliter agitabat al. pyekal sye cum... 
Raphaele et Nicolao, prevignis suis al. s pa- 
syrbi, pro equis duobus ib. 268, sim. 1499 AGZ 
XIX 454; Recognoyerunt se arbitrasse inter par- 
tes, yidelicet... Petrum Scholtis, pistorem,... 
et elementem priyignum al. paszyrbem suum 
1449 AcPosn I 155; Thedy dzyeczy, szlowye yey 
paszyerbowye (OrtOssol 85, 3: paszyrbowye), 
blysszy szą szamy szwą rąką przyszyadz Ort- 
Mac 115; O thych trzech cząsczach tako mo- 
wyą, czo mogym paszyrbom (OrtMac 48: pa- 
szyerbyątham) szluchayą OrtOssol 42, 2; Ta 
poszlednya zona prawylą v paszyrbow szwe 
wyano y czascz oczczyszny gey dzyeczaczy 
ib. 84, 4; A quo... Albertus... reposuit primum 
terminum... pro recepcione yiolenta duorum 
kmethonum..., yidelicet Boynkonis et Mathie, 
passyrba eius 1456 AGZ XIV 487, sim. ib. 490; 
Receperunt... preyignum eius al. paszirzba

1457 AGZ XV 5; Materia Johannis Obyadlo 
cum suis prefignis al. paszyerzby 1484 KsN
Warsz I nr 989; Paulus... recognoyit, quia... 
Iohanni, consobrino ylg. paszyrbovy suo, to- 
tam suam sortem... donavit 1487 AGZ XIX 
367; Paszyerb preyignus ca 1500 Erz 62; *Pa- 
szyrby priyignus ca 1500 R XLVII 355.

(Pasierbica) Pasirbica, Pasirzbica fo r m y : 
n. sg. pasirzbica 1421 Czrs 245; pasirbica 1404 
KsZPozn nr 2039, ca 1455 JA XIV 490, 1469 
KsNWarsz I nr 703; ~  g. sg. pasirzbice 1429 
KsNWarsz I nr 136; ~  d. sg. pasirzbicy 1399 
StPPP II nr 453; pasirbicy 1427 Monlur III 2, 
1443 Przem I nr 3264; ~  ac. sg. pasirbicę 1449 
StPPP II nr 3373, 1472 AGZ XII 404; — d. pi. 
pasirbicom 1446 Monlur III 134; ~  ac. pi. pa
sirzbice 1421 Czrs 240; ^  i. pl. pasirbicami 1449 
StPPP IX nr 458, 1484 KsNWarsz I nr 980.

Z n a c ze n ie : 'córka męża albo żony z po
przedniego małżeństwa, filia mariti vel uxoris 
e superiore matrimonio nata : Rosslaus...
XX marcas dotis Femce, passirzbicy sue,... 
obligauit se soluturum 1399 StPPP II nr 453; 
Heydanus... obligayit se... statuere suam pri- 
yignam dictam paszirbicza in primis terminis 
minoribus 1404 KsZPozn nr 2039; Lassoczina... 
constituit... Nicolaum... in suum procurato- 
rem erga ipsius pasirzbicze in omnibus causis 
motis 1421 Czrs 240; Elizabeth, ipsius passzirz- 
bicza, sibi fecit satisfaccionem ib. 245; Raphael 
Suchopotek fecit satis vxori Petri Tłusto, pa- 
szirbiczi swey 1427 Monlur III 2; Jacobus... 
persolvit sue preyigne al. paszyrzbicze debita 
1429 KsNWarsz I nr 136; lohannes... est con- 
cordatus cum vxore, Barthossii pasyrbycze 1443 
Przem I nr 3219; Iacobus pictor satisfecit sue 
yxoris filie al. pasyrbiczy pro omnibus rebus 
ib. nr 3264; Bernhardus... suis priuignis vlg. 
paschirbyczom... satisfecit 1446 Monlur III 134; 
Recepistis sibi priuignam yirginem Elizabeth 
al. passirbycza 1449 StPPP II nr 3373; Dominus 
abbas... contra seultetum Nicolaum cum suis 
paszyrbyczami... terminum habet 1449 StPPP 
IX nr 458, sim. 1484 KsNWarsz I nr 980; Pa- 
syrbycza ca 1455 JA XIV 490; Materia Phio- 
lowey cum paszyrbycza Alyszabeth 1469 KsN
Warsz I nr 703, sim. ib.; Qui homo furatus est 
al. yycradl pasirbicza svoyą dictam Chalymka 
1472 AGZ XII 404.

Pasierbię, Pasirbię, Pasirzbię fo r m y : n. pl. 
pasirbięta 1412 AKH  III 200; pasierbięta Ort
Mac 114; ~  d. pl. pasirzbiętom 1489 Wolff- 
Miejsc 69; pasierbiętam OrtMac 48; ~  ac. pl. 
pasirzbięta 1398 StPPP VIII nr 7140; — i. pl. 
pasirbięty 1424 Pozn nr 1179.
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Z n a czen ie : ?dziecko męża albo żony z po
przedniego małżeństwa, progenies mariti vel uxo- 
ris e superiore matrimonio nata5: Sandco... 
fideiussor pro ... pueris Dobconis..., passirz- 
banta... Sandconis 1398 StPPP VIII nr 7140; 
Domini iudicio presidentes reseruauerunt do- 
minam Angnethem et pueros suos vlg. passyrz- 
banthi 1411 AKH  III 171; Ipsius privigni vlg. 
paszirbantha soluant alteram medietatem dieto 
Iudeo 1412 ib. 200; Pany Helska s paszyrbathy 
1424 Pozn nr 1179; Ysz on przesz mey volyey 
wczyagnal w then dom..., czo mogym paszyer- 
byątham (OrtOssol 42, 2: paszyrbom) szlusza 
OrtMac 48; Thy tho paszyerbyątha (OrtOssol 
84, 4: paszyrbowo, pro paszyrbowe) przeczyw 
themu rzekły ib. 114; Ipsius prevignis al. pa- 
ssyrzbyanthom 1489 WolffMiejsc 69.

Pasierzb cf. Pasierb 
Pasirb cf. Pasierb 
Pasirbica cf. Pasierbica 
Pasirbię cf. Pasierbię 
Pasirzb c f  Pasierb 
Pasirzbica cf. Pasierbica 
Pasirzbię c f  Pasierbię 
Pasirzyt cf. Pasiżyt
Pasiżyt, Pasirzyt 'człowiek żyjący cudzym ko

sztem, darmozjad, qui alieno sumptu vivit, para- 
situs’: Pasiszit parasitus ca 1420 WokTryd nr 50; 
Passyrzit parasitus 1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. 
XV p. pr. R XVI 343; Paszyrzytovy pasitestro 
XV p. pr. R XVI 343; Parassitus... est histrio 
uel lecator vlg. dudlo, paszyrzyth 1444 RozPaul 
191 v; Scurra, id est leccator, proprie qui sequi- 
tur curiam gratia cibi blaszno, pąszyrzyth ca 
1500 Erz 63. ~  Cf. Pasożyt.

Paska cf. Pascha
Paskudzić ' cudzołożyć, moechari': Nye ban- 

dzesz paskudzyl non mechaberis XV med. Zab 
523. ~  Cf. Spaskudzić.
|f Pasmo fpewna ilość włókien albo nici podłuż
nie ułożonych, długością do siebie przylegających, 
ąuidam numerus fibrarum vel filorum in longi- 
tudinem collocatorum : Linum lyen, pasmo, 
vlokno, paczessi, kyta 1472 Rost nr 314. 

Pasmiig cf. Pasmuk
Pasmuk czy też Pasmug f wąski pas ziemi albo 

łąki, zwłaszcza między polami łub lasami, rodzaj 
miedzy, angusta pars terrae imprimis inter agros 
et silvas sita, limes ąuidam agrorum : Insignia 
fecerunt... a granicia... per signa signata al. 
pasmukem procedendo ad syluam, videlicet do 
langu (1442) MMAe XVII 400.

Pasorzyt cf. Pasożyt
(Pasożyt) Pasorzyt fczłowiek żyjący cudzym 

kosztem, darmozjad, qui alieno sumptu vivit, pa

rasitus': Colax... fuit quidam lecator a *quuo 
quilibet parassitus potest dici vlg. paszorzyth 
1444 RozPaul 55 r. ~  Cf. Pasiżyt.

Pasternaciec (?) bot. 'Sium angustifolium L ż : 
Pasthernaczecz panis palustris 1460 Rost nr 3672. 
~  Może należy czytać pasternaczek ?

Pasternaczek bot. 1. 'Sium angustifolium L ż : 
Pasternaczek pastinata ranina ca 1465 Rost 
nr 4492; Pasternaczek baucia agrestis 1472 
ib. nr 926.

2. polny pasternaczek fmarchew zwyczajna, 
Daucus carota L. sihestris5: Polny pasternaczek 
pentafilon 1493 Rost nr 2359.

Cf. Pasternaciec
Pasternak bot. 1. fpasternak zwyczajny, Pas- 

tinaca sativa L ż : Pro rapulis et pasternak 1412 
MMAe XV 395, sim. 1418 AKH  XI 408; Paster
nak baucia 1419 Rost nr 5297, sim. ca 1500 
ib. nr 5375; Baucia, pastinaca pasternak 1437 
ib. nr 2497, sim. ib. nr 2573, ca 1465 ib. nr 3805. 
3815; Pasternak pastinaca 1464 ib. nr 4881, 
sim. 1493 ib. nr 10974; Pasternak pestinata 
ca 1465 ib. nr 4030; Pasternak pastinata ib. 
nr 4491, sim. 1475 ib. nr 3104. 3232; Jakom ya 
nye wszyanl Maczegewi gwalthem proszuczow 
s plothi anym go vschkodzil wzithczech {leg. 
w użytcech), w[a] pasternakv y w yaczmeny 
1470 ZapWarsz nr 3004; Pasternak daucus do- 
mesticus 1472 Rost nr 915; Isze Zmichna... nye 
wynossyla... yzythkow z ogroda Thomczinego, 
tho yest capusthy, pasthernaky i drugych vzyth- 
kow 1475 TymProc 237; Pasternak pastinatum 
1478 Rost nr 2142; Pasternak pastinaca do- 
mestica 1484 ib. nr 6260, sim. ca 1500 ib. nr 7267; 
Pasternak pastinopa XV p. post. R LIII 68; 
Pipenella est nomen herbe pąsternak ca 1500 
Erz 63; ^  Pasternak domowy pastinaca do-
mestica 1484 Rost nr 6261; ~  Pasternak
ogrodny 1493 Rost nr 2360.

2. pasternak leśny, polny, świerzepiemarchew 
zwyczajna, Daucus carota L. s ih e s t r i s Paster
nak lyesni pastinaca silvestris 1484 Rost nr 6258; 
~  Polny pasternak carieta ca 1500 Rost nr 5418; 
~  Pasternak swerzepi baucia agrestis 1472 
Rost nr 919.

3. wodny pasternak 'Sium angustifolium L ż : 
Vodny pasternak baucia agrestis 1472 Rost 
nr 925.

Pasterski, Pastyrski 1. fnależący do pasterzy, 
ad pastores pertinens’: Porob pastersky magale 
ca 1428 PF I 485.

2. 'związany z duszpasterzem, biskupem, ad 
episcopum pertinens': Milicie secularis, obser- 
yancie regularis, sollicitudinis pastoralis <to- 
warz>istwa swyeczskyego, <zak>onv mny-
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szke<go, ro)botowanya <pas>tirskyego <alb)o 
byssku<pi)ego 1461—7 Serm 322 v.

Pasterz, Pastyrz fo r m y : n. sg. pastyrz Sul 45, 
i?ZI Reg 21, 7, Dział 36, e/c.; ~  g. sg. pastyrza 
BZ  Num 27, 17. III Reg 22, 17. Judith 11, 15; 
~  d. sg. pastyrzowi Sul 45, Dział 36, Rozm 
618; ~  ac. sg. pastyrza Sul 15. 45, Dział 36; 
pasterza Rozm 580; ^  v. sg. pastyrzu XV ex. 
GIWp 29, XV e*. R XXV 243; — /. sg. pasty- 
rzem Rozm 426; ~  n. pł. pastyrze Gn 176b, 
BZ  Nah 3, 18, 1471 MPKJ V 100, EwZam 292, 
Rozm 68; pastyrzowie EwZam 293, De nativ 
w. 57. 73. 79; ~  g. pl. pastyrzow BZ  Gen 4, 20, 
EwZam 293; ~  d. pl. pastyrzom Gn 2b, De 
nativ w. 62; ^  ac. pł. pastyrze De nativ w. 69; 
~  v. pł. pastyrzowie De nativ w. 63; ~  i. pl. 
pastyrzmi BZ Gen 13, 7. 8.

Z n a czen ie : ' ten kto pilnuje pasącego się 
bydła, owiec, świń itp., qui pecus, oves, sues 
pascentes custodif: Sfvecz veszele pastirzom 
szocz ge ony (sc. święci anjeli) biły pouedzely 
Gn 2b; Te tho gysthe noczy pastiirze szocz ony 
były svog dobitek pasły Gn 176b, sim. Rozm 68; 
Acz pastyrza wynvyą (si pastor inculpetur) 
o nyekthore bidlą, yszbi ge straczyl Sul 15; 
Mymo tho na wyesznego pastyrza (de yillano- 
rum pastore) polozyl Ydzyk (sc. skargę) Sul 45, 
sim. Dział 36; Alye pastyrzs myenyl szą tą tho 
owczą pospolv s drygymy do wszy przypądzicz 
Sul 45, sim. Dział 36; M y... skazalysmi pasty- 
rzowi przyszącz (pastorem decreyimus iurare), 
yako owczą do wszy przypądzyl Sul 45, sim. 
Dział 36; Ada yrodzyla Yabaela, genze bil 
oczyecz przebiwayoczym w stanyech a takye 
pastirzow (pater... pastorum) BZ  Gen 4, 20; 
Przeto szo stała swada myedzi pastyrzmy (inter 
pastores gregum) Abramowymy a Lothowimy 
ib. 13, 7, sim. ib. 13, 8; Abi nye bil lvd bozi 
iako owcza przes pastirza (absąue pastore) BZ 
Num 27, 17, sim. ib. III Reg 22, 17. Judith 11, 
15; Tedi bil tu geden mosz..., gemu gymio bilo 
Doek Ydumski, moczni pastirz Saulow, gen 
pasł muli Saulowy (potentissimus pastorum 
Saul) BZ  I Reg 21, 7; Dr<ze>maly pastirze 
twogy (pastores tui) BZ  Nah 3, 18, sim. 1471 
MPKJ V 100, EwZam 292; Wszysczy, chthorzy 
szlyszely, dzyvovaly szyą są i o thych, chtore 
poyyedzyany były od pastyrzow (a pastoribus 
Luc 2, 18) do nych EwZam 293; Wroczyly szya 
są pastyrzoyye (pastores Luc 2, 20) ib., sim. De 
nativ w. 57. 73. 79; Qwyatek polny szyą naro- 
dzyl, czyynem pastyrzom szyą wszyawyl De 
nativ w. 62; Pastyrzoyye, szyą wyeszyelczye a do 
Bethlee<m> byegaycze ib. w. 63; Słuch then 
pastyrze yczyeszyl ib. w. 69; Vderzą pasterza

(percutiam pastorem Mat 26, 31) a yschytky 
szye ovcze rozbyeza moyey *cztrody Rozm 
580; ~  Pastyrzu dobry, szpravyedlyve zacho- 
way, grzeschne uszprawyedlyw! XV ex. R XXV 
243, sim. XV ex. GIWp 29; Czczyenye o tern, 
yze myły Iesus mynyl szye dobrym pastyrzem, 
ysch swa dvschą chczyal dacz za szve owcze. 
Tedy rzeki daley myły Iesus...: Yam dobry 
pastyrz (pastor bonus). Dobry pastyrz (bonus 
pastor) da svoye duschą za sve ovcze... Yam 
pastyrz dobry (pastor bonus Jo 10, 11. 14) a po- 
znayą mye ovcze, a ya ye tez poznam Rozm 
426; Przyschedlesz kv rozlączenyy przyasny 
thvemv mystrzovy y thvemv mylemy pasty- 
rzovy krzyvdą czynycz? ib. 618.

(Pasterzowy) Pastyrzowy 'związany z paste
rzem, dotyczący pasterza, ad pastorem pertinens’: 
Na wyesznego pastyrza polozyl Ydzyk, ysz 
owczą do czrzody wpądzoną a strzezenyv 
pastyrzovemv (custodiae pastoris) poleczoną 
sze czrzody nye myal zaszą they tho owcze 
Sul 45.

Pastewnik fo r m y : n. sg. pastewnik 1398 
AKPr VIIIa 78, 1454 AGZ XI 398, 1475 AGZ 
XVIII 109, etc.; ~  g. sg. pastewnika 1400 SKJ 
III 190, 1402 HubeSąd 150, 1479 AGZ XIX 37, 
1489 AGZ XVIII 279; ~  ac. sg. pastewnik 
1401 HubeZb 99, 1418 TPaw VII nr 615, etc.; 
~  i. sg. pastewnikiem 1471 AGZ XVIII 25, 
1476 AGZ XV 483, 1479 AGZ XIX 37, etc.; 
~  l. sg. (na) pastewniku 1429 ArchCastrCrac 
III 703; ~  n. pl. pastewniki 1398 HubeSąd 151, 
1425 ArchCastrBiec II* 178, 4, 1437 AGZ XIII 
40; ~  g. pl. pastewnikow 1400 SKJ III 192; 
~  ac. pl. pastewniki 1397 StPPP VIII 
nr CCXXIX 88, 1447 StPPP II nr 3296; -  i. pl. 
pastewniki (1441) 1527 DokMp II 382.

Z n a c ze n ie : *miejsce porośnięte trawą, zwykle 
ogrodzone, na którym pasą się zwierzęta domowe, 
pastwisko, campus gramineus, plerumąue saepe 
cinctus, ubi animalia domestica pascuntur, pas
tw : Pro pastewniki in Przemanczani 1397 
StPPP VIII nr CCXXIX 88; Fassi sunt, quod 
pabularium vlg. pastewnik... nullus habet... 
in ipso facere culturas, sed utraąue villa et vil- 
lani habent in ipso pascere 1398 AKPr VIIIa 78; 
Idem... non habet nocere sibi et suis hominibus 
in pabulaciis vlg. pastewniki 1398 HubeSąd 151; 
Esz mego pastewnika posspolnego prziorano 
xandzu opathowi 1400 SKJ III 190; Jako pra- 
wye pastewnykow..., rzekanczich pogrodzecz, 
ysziwaly yego namasthcowye posspolicze y liyv- 
dze ib. 192; Eze nisz dawnoscz wysla Jan Go- 
ryno pozwał o pastewnik 1401 HubeZb 99; 
Justo judicio ac approbacione testium libera
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pascua al. pastę wnika... acąuisierunt 1402 
HubeSąd 150; Krzeslaus... debet sepire al. 
grodzicz pastewnik 1418 TPaw VII nr 615; 
Pastewnyky 1425 ArchCastrBiec II 178, 4; In 
communibus pascuis vlg. na pospolithem pa- 
sthewniku 1429 ArchCastrCrac III 703; Pascua 
duo al. pastewniki recipiendo poprzek dwora 
1437 AGZ XIII 40; Cum pascuis al. s pastew
nyky y sz wygonem (1441) 1527 DokMp II 382; 
Prata omnia per medium et pascua al. *pastaw- 
niki per medium, et incipiendo ab eadem semita 
Hynathonis ulterius super mericam przymyerki 
*pastawniki omnia per medium 1447 AGZ XIII 
236; Nicolaus Trestka... euasit Nicolaum Con- 
wam... pro non deposicione sepium in Siro- 
slauicze, quas fecerat circumsepiendo pastew- 
niky et diuertere vice uersa in pascua communia 
1447 StPPP II nr 3296; Ortum pascuarum al. 
pastewnyk 1454 AGZ XI 398; Cum tota curia 
et totis pratis, agris et pascuis al. s pastewny- 
kyem 1471 AGZ XVIII 25, sim. 1479 AGZ XIX 
37; Una cum mediamine al. z ostrowem... et 
in quo gramietum al. pastewnyk fuit, obligavit 
1475 AGZ XVIII 109; Quia tu in obligacionem 
inscripsisti ei curiam cum gramineto al. sz pa- 
stewnykyem in <Mar>thynow 1476 AGZ XV 
483; Antiquum graminetum al. pastewnyk 1477 
AGZ XVIII 142; Olschina al. pastewnyk 1479 
TymProc 223; Accidit... Stanislao... pascua 
al. pastewnyk per medium 1482 StPPP IX 
nr 929, sim. 1486 AGZ XIX 202, 1500 AGZ XVI 
301; Que prata vlg. pasthevnyka ipse Iohannes 
a sua empcione [...] 1489 AGZ XVIII 279, sim. 
1479 AGZ XIX 37; Debent pascarium al. pa- 
sthewnyk dictum Syboth penes San... inter 
se dividere 1490 AGZ XVIII 283; Una cum 
pabulatorio al. pastewnykyem 1491 AGZ XVI 
234; Obligat... totam suam sortem... cum 
curia, exaracionibus..., pascuis et toto pascario 
al. s paszthewnykyem 1494 AGZ XVIII 358; 
Cum aliis pratis, que tendunt a Krzemyenna 
usque ad curiam Dednya et cum pascubulo 
al. pasztewnyk 1497 AGZ XVI 277.

(Pastrzewie) Pasczrzewie 'niemowlę, infans': 
Pusio... dicitur esse parws puer vlg. pascrze- 
wye 1444 CornPaul 305 v.

Pastuch fo r m y : n. sg. pastuch 1453 AGZ 
XIV 386; ~  g. sg. pastucha 1370 AcCas 18; 
~  d. sg. pastuchowi XV p. post. Kałużn 285; 
~  ac. sg. pastucha Rozm 114; ~ n . pl. pastuszy 
Rozm 68. 114; pastuchowie BZ  Gen 29, 3; 
~  g. pl. pastuchów FI i Pul Ez 3.

Znaczenia: 1. 'ten kto pilnuje pasącego się 
bydła, owiec, świń itp., qui pecus, oves, sues 
pascentes custodif: Distributa pastori:... Do

pastucha marcas II 1370 AcCas 18; Pokolene 
mogę otyoto gest... ode mne yakoby przebytek 
pastvchow (quasi tabernaculum pastorum Is 
38, 12) FI Ez 3, sim. Pul; Ab homine ipsius 
Anco Layecz, pastuch de Hranyow 1453 AGZ 
XIV 386; Myely so obiczay ony to pastucho- 
wye, gdisz syo wszitky owce sesli, tedi kamyen 
odwalyly y napawały owce BZ  Gen 29, 3; 
Vkradna-ly mv ge, szlowie pastvchowy, za- 
placzi ge temv, czyge było (Ex 22, 12) XV 
p. post. Kalużn 285; Tey noczy pastuschy (pasto- 
res) pasącz a strzegącz svych czrod czvly Rozm 
68; Pastuschy na granyczach zyemye israelskey 
yednego począstnego pastucha vstavyly krolyem 
(pastores quoque quemdam proceri corporis, 
cum pastor esset in finibus Israel, regem sibi 
statuerant) ib. 114.

2. corruptum pro pastwa: Yam drzvy, przez 
mye vnydzyely kto, zbavyon bądzye, a ynydzye 
y yynydzye, y naydą pastucha (per me, si quis 
introierit, salyabitur et ingredietur et pascua 
inveniet Jo 10, 9) Rozm 426.

Pastucha 'ten kto pilnuje pasącego się bydła, 
owiec, świń itp., qui pecus, oves, sues pascentes 
custodiP: Kyedy ludze Opatowy... byezely gwał
tem w dzedzyną Malechowo panye Hanky, 
yąly yey pastuchą y wsdzely mv powross na 
sszyą, y powyedly gy z dzedzyny 1422 Kościan 
nr 951; Angyol paszthucham obyayyl XV med. 
R XIX 79; Obligatus... pastucham dare panes 
ad nutriendum 1453 AGZ XII 227; Potem gest 
bil Abel pastucha owczy (pastor ovium), 
a Kaym oraczem BZ  Gen 4, 2; Tedi Iacob 
rzece ku pastucham (ad pastores) ib. 29, 4; 
Pastucha skota armentarius (armentarius ego 
sum Am 7, 14) 1471 MPKJ V 113; On ye (sc. 
ludzi) rozłączy, yako rozłączy pastucha ovcze 
od koslow (sicut pastor segregat oves ab haedis 
Mat 25, 32) Rozm 491.

Pasturz fo rm y: n. sg. pasturz 1407 Czrs 7; 
^  g. a. ac. sg. pasturza 1480 ZapRpŁomż 2, 
622; ~  i. sg. pasturzem 1410 Czrs 33, 1419 
ib. 218, 1423 ZapWarsz nr 81, 1435 ib. nr 658; 
^  n. pl. pasturze MPKJ V 100; ~  g. pl. pastu- 
rzow 1477 ZapRpŁomż 3, 683.

Znaczenie: 'ten kto pilnuje pasącego się 
bydła, owiec, świń itp., qui pecus, oves, sues 
pascentes custodiP: Jaco Pawłów pasturz... 
swine w moy las wegnał szilo moczo y pasł moy 
*szolocz 1407 Czrs 7; Jacom ya ne popasła 
Adamowy pod pasturzem prosa 1410 ib. 33, 
sim. 1419 ib. 218, 1435 ZapWarsz nr 658; 
O kthore lanki na *mj Jacusz zalowal, tichem 
mu ne popasł pod pasturzem 1423 ZapWarsz 
nr 81; Pasturze (war. kal.: pastirze) minan-
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tes greges (Jer 31, 24) MPKJ V 100; Do 
yego pasturzow 1477 ZapRpŁomż 3, 683; Yego 
pasturza 1480 ib. 2, 622.

Pasturzek 'dziecko pilnujące pasącego się 
bydła, owiec, świń itp., puer, qui pecus, oves, iST/es 
pascentes custodif: In signum hujus humilitatis 
filii regum, si dimiterentur, luderent, conyersa- 
rentur obczowalybi pasturzkyem albo szeb- 
<ra)cząthom XY p. post. PF I 202.

Pastuszka 'dziecko pilnujące pasącego się 
bydła, owiec, itp., puer, qui pecus, oves,
sues pascentes custodif: Pastu[e]schkam szo 
angel zyawyl a gim nowyni powedzal 1442 
R XIX 77; Item % grossi pastuscze 1493 
WarschPozn I 363.

Pastwa fo r m y : n. sg. pastwa 1400 StPPP 
YIII nr CCCXLV 70, ca 1420 WokTryd nr 351; 
~  g- sg- pastwy FI i Pul 22, 1. 73, 1. 78, 14. 
94, 8. 99, 4, 1410 KsMaz I nr 1535, etc.; ~  ac. sg. 
pastwę 1418 Kościan nr 709, XV in. R XXIV 63, 
1424 Kościan nr 1060, etc.; ~  i. sg. pastwą 1411 
Kościan nr 445; ~  /. sg. (na) pastwie 1421 Pozn 
nr 1092, 1424 TymProc 223, 1446 ZapWarsz 
nr 789, BZ  I Par 17, 7, ca 1475 SprTNPozn III 
43, 1493—504 RocznHist XV 218; -  n. pl. 
pastwy (1461) XVI ex. PF I 211, 1496 KozierRp- 
InscrCost 85; ~  ac. pl. pastwy 1427 Kościan 
nr 1278, 1493 ZapWarsz nr 1743; ~  i. pl. pa
stwami (1407) 1549 AG Z  VII 51, ca 1428 PF I 
481, 1460 PF V 38; -  /. pl. (na) pastwach BZ  I 
Reg 16, 19.

Z n a czen ia : 1. fmiejsce porośnięte trawą, na 
którym pasą się zwierzęta domowe, pastwisko, 
campus gramineus, ubi animalia domestica pas- 
cuntur, pastw : Pro agro et pasthwa et II men- 
sure auene 1400 StPPP VIII nr CCCXLV 70; 
Gospodzin... na mescze pastwi (in loco pas- 
cuae) tamo me postavil FI 22, 1, sim. Pul; Roz- 
gnewalo se roserdze twoie na owce pastwi 
twoiey (super oves pascuae tuae) FI 73, 1, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 78, 14. 94, 8. 99, 4. M W  108b; 
Cum agris, pratis,... rubetis, virgis bartium, 
s pastwąmy et cum fluviis (1407) 1549 AGZ VII 
51; Yaco Stanisław sbyl mogę cone s moyey 
pasthwy 1410 KsMaz I nr 1535; Yzem bil 
poszlem do Bucownicze ot Pyanowsky<ch> 
y zapowedzalem pastwą na Pyanowiczech po
dług prawa 1418 Kościan nr 709, sim. 1424 ib. 
nr 1060; Cszo nam pan Janus zayąl dobitek, 
to zayąl na prawey pastwę, ale ne na szathkno- 
nich lankach 1421 Pozn nr 1092; Jacom po
szlem bil ot pana Przibislawa do włodarza 
w Sneczech, zapowed [z]ayącz dzedziny Sze- 
cowa y pastwy kmeczem Sznath {leg. z Śniat) 
1427 Kościan nr 1278; Zastawyamy dzedzini

nassze... ze wszitkimi wodami y tesze lokami, 
pastwami, pascuis, pusczhami, bory ca 1428 
PF I 481; Jacom ya ne zayal bydła na pospol- 
ney pasthphe Sbroszcowy 1446 ZapWarsz 
nr 789, sim. ib.; Skodą yczynyączy panv, gego 
pastwą popasł (cuius pascua depasta sunt), 
dosycz yczynycz ma bycz przypądzon Sul 59; 
Nye gest godzyna gnacz stad do chlewów, ale 
napogycz owce y gnacz ge lepak na pastwo (ad 
pastum) BZ  Gen 29, 7; Poszły ku mnye sina 
swego, Dauida, gysz gest na pastwach (in pas
cuis) BZ  I Reg 16, 19; lam cyo wzol, gdisz na 
pastwye (in pascuis) za stadem chodził BZ  I 
Par 17, 7; Inigere oth pasthwy stado na myescz- 
cze yegnacz albo na stanye ca 1455 JA XIV 
492; Pasthwamy pascuis 1460 P F Y  38; Kaszdy 
ma drogą gnacz swynye na pastwą. <G)dyby 
k to ... swe swynye chczalby gnacz przez gymye- 
nye pana gynszego na pastwą do swego lyasa 
Dział 59; Pascua al. pasthwi (1461) XVI ex. 
PF I 211; Pastwy (war. lub.: pasny) pascuales 
(erat autem cibus Salomonis... decem boyes 
pingues et yiginti boves pascuales, et centum 
arietes III Reg 4, 23) 1471 MPKJ V 42; In 
communi pascatione vlg. na ploney pastwę 
ca 1475 SprTNPozn III 43; Ysch my Jacub 
myal zapyshacz... pasthwy pospolythe y dwgye 
nyvy podlvk posw 1493 ZapWarsz nr 1743; 
Pascua sterilia al. płonne pasthyy 1496 Kozier- 
RpInscrCost 85; Debent habere pascua benivola 
super pascuis sterilibus al. na plonney pasthyye 
super yilia et hereditate Glowczyno 1493—504 
RocznHist XV 218; ~  Yze Xps zborowy swemu 
pastwę gotuye wyekuyo y zaszczycza swoye my- 
losznyky od szmerczy wyeczne Pul 22 arg.; 
~  fo le  po zebraniu plonów, ściernisko, ager 
demessus et stipulis horrenś*: Jako mne Jassek 
zagąl kobily sa<mowtor> na proszney pastwę 
1424 TymProc 223; Bernardus non debet dene- 
gare pascua vana, proszney pastwi, Johanni... 
et ipsius kmethonibus ib. 235.

2. 'pasza, pokarm zwierząt domowych, pa- 
bulum, cibus animalium domesticorum : Qui in- 
digebatur, tenebatur eam (sc. asinam) illo die 
ad locum illum reducere et pabulum, pastwo, 
sibi dare XV in. R XXIV 63; Carma pabulum, 
obrog diarium, pastwa pascua ca 1420 Wok
Tryd nr 351.

3. 'pasienie, pilnowanie pasącego się bydła, 
pascere (sensu subst.), custodiapascentispecoris': 
Isz ti owcze ne szmarli Janowim chowanim slim 
ani yego sio pastwo 1411 Kościan nr 445; Jaco 
my ty kmecze z Wlawya nye robili dla pastwy, 
yacom ya wsczangnąl 1425 ib. nr 1134; Thako 
ma przyszancz, komy poleczono w strozą, szlo-
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wie w pastwą, yako nye wyszagnal raky swey 
na tho bydło (Ex 22,11) XV p. post. Kałużn 285.

4. fprawo wypasu, ius pascendi : Jako ya mam 
pastwo, kedibi vgori bili *pospulv, egdi ya 
mam v cebye pastfą wyeczne 1430 ZapWarsz 
nr 355; Subiudex et successores debent habere 
pascualia al. *paszthwe *wolnyą in parte Iohan- 
nis... tam in silvis et campis, et in borris 1487 
AGZ XV 569.

Cf. Pastuch
Pastwić 'karmić, żywić, alere, pascere : Pway 

w gospodna a czin dobroto, a przebiway na 
zemi y pastwon bodzesz (pasceris) w bogacz- 
stwech iego FI 36, 3, sim. Pul. ~  Cf. Spastwić.

Pastwisko fo r m y : n. sg. pastwisko 1472 
Rost nr 1870, 1494 AGZ XIX 104; -  ac. sg. 
pastwisko 1404 KsZPozn nr 2003, 1418 TPaw 
VII nr 615, XV RocznHist II 45; ~  i. pl. pastwi- 
ski 1498 SKJ III 335; pastwiskami 1498 S K J lll  
335; ~  /. pl. (w) pastwiskach 1437 Pyzdr 
nr 1109. 1110.

Z n a czen ie : 'miejsce porośnięte trawą, na 
którym pasą się zwierzęta domowe, campus gra- 
mineus, ubi animalia domestica pascuntuF: Al- 
bertus... astitit peremptorio termino super Ni- 
colaum... pro pabulo vlg. o pastwi<s>co 1404 
KsZPozn nr 2003; Krzeslaus... debet sepire al. 
grodzicz pastwisco sswe 1418 TPaw VII nr 615; 
Yako czosz pan Lucas... tim podnyeszenim 
vodi... gemu scodi nye uczinil v ogrodzyech, 
v stodołach, v lankach y w pasthwyskach 1437 
Pyzdr nr 1110, sim. ib. nr 1109; Pastwysko cata- 
bulum 1472 Rost nr 1870; Pasthwyszko sub 
gayo 1494 AGZ XIX 104; Y wsdal gyemv przed 
namy s robotamy, lukamy, pastwysky, pastwy- 
skamy, łaszy 1498 SKJ III 335; ~  In quem
locum missi fuerant equi predicti ad pabulan- 
dum al. na pastvisko XV RocznHist II 45.

Pastwiszcze 'pastwisko, żerowisko, pascua : 
Gdze gest bidlenye lwowe a pastwyscze lwyot 
lwowich (pascua catulorum leonum)? BZ  Nah 
2, 11.

Pastyrski cf. Pasterski
Pastyrz c f  Pasterz
Pastyrzowy cf. Pasterzowy
Paswoz cf. Powoź
Pasza *miejsce porośnięte trawą, na którym 

pasą się zwierzęta domowe, pastwisko, campus 
gramineus, ubi animalia domestica pascuntur, 
pastw : Quod super pascua al. na pasza equi- 
taverunt 1497 StPPP VII 51.

Paszczeka c f  Paszczęka
(Paszczęka) Paszczeka fo r m y : n. sg. pa

szczeka XV ex. Zab 536, ca 1500 Er z 63; ^  i. sg. 
paszczeką XV p. pr. R XVI 349; ~  ac. p l

paszczeki 1466 R XXII 11; ~  /. pl. paszcze- 
kami 1466 R XXII 14, XV p. post. GIDom 76.

Z n a czen ie : fotwór gębowy zwierząt, zwłasz
cza drapieżnych, pysk, paszcza, os animalium, 
plerumąue animalium rapacium, fauces, rictus': 
Pasczeką ore XV p. pr. R XVI 349; Quis enim 
oblatrancium catulorum potest fauces obstruere, 
gl. ora claudere pasczeky zatulicz 1466 R XXII 
11; Idrus hiante gula, gl. aperto ore, rosdzya- 
wanymy pasczekamy, cepit obire lacum ib. 14; 
lam caput meum ore, paszczekamy, suo con- 
clusit (sc. draco) XV p. post. GIDom 76; Os 
suum (sc. draconis) pasczeka XV ex. Zab 536; 
Rictus est ferarum oris aperitio vel clamor 
auium pasczeką ca 1500 Er z 63.

Pasznia fo le  uprawne, rola, ager, qui colituF: 
Addimus... plebano... montem altum al. Zo- 
rawia góra cum agro al. z pasznią (1451) Kod- 
Wil I 230; Incorporamus... plebano... agrum 
al. pasznią ib. 231; Predium ac agrum al. pa
sznia (1452) ib. 240; Donamus... aliam ma- 
nipularem decimam de omni grano tritici et 
siliginis et cuiuslibet annonae de pasznia no- 
stra Czerniczko (1457) ib. 253; Campum al. pa- 
schnya (1494) ib. 485, sim. ib. 487. ~  Białoru- 
tenizm.

1. Paść fo r m y : praes. ind. 2. sg. padniesz 
BZ  Deut 28, 25. Judith 6, 4; 3. sg. padnie 
FI 44, 7. 139, 11, FI i Pul 9, 32, Sul 90, BZ 
Gen 17, 17, etc.; 1. pl. padniemy BZ  I Reg 14, 
36; padniem XV med. GIWroc 38 v, BZ Num 
14, 3; 2. pl. padniecie FI i Pul 81, 7, BZ Lev 
26, 30. Num 14, 42. 43, Rozm 629; 3. pl. padną 
FI i Pul 17, 42. 21, 31, BZ Lev 26, 7. 8. 36, etc.; 
padą (?) FI 140, 11; ~  praes. ind. z partykułą ać 
dla wyrażenia trybu rozkazującego: 3. sg. ać 
padnie BZ Judith 9, 11; ~  imper. 3. sg. padń 
Pul 139, 11. Moys 18; L pl. padńmy FI i Pul 
94, 7; 2. pl. padńcie M W  108a; ~  part. praes. 
act. adv. padnąc Rozm 131; ^  inf. paść Gn 
gl. 161 a, 1428 Kościan nr 1346, XV med. 
Zab 517, Dział 66, Rozm 105. 653. 662. 698; 
~  praet. L sg. m. padłeśm BZ  Gen 24, 48;
3. sg. m. padł jest FI i Pul 54, 4, BZ Gen 17, 3. 
Dan 2, 46; padł ca 1420 R XXIV 84, XV med. 
GIWroc 57v. 63v. 106r, XV med. R XXIV 
360, etc. etc.; padnął jest XV med. R XXIV 
362; padnął Rozm 64;/. padła 1393 Pozn nr 162, 
1408 HubeZb 122, BZ  Num 22, 27, etc. etc.; 
neutr. padło BZ Jos 7, 5 .1 Par 21, 14, MPKJRp V 
28 v, Rozm 335. 337; 3. du. m. padłasta BZ  
Num 14, 5. 16, 22. 20, 6; 3. pl. m. padli są 
BZ Gen 50, 18, Rozm 626; padli FI i Pul 19, 9, 
XV med. GIWroc 79r, BZ Gen 14, 10, etc.; 
neutr. padły są BZ Jer 14, 2; padły Rozm 335;
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~  pląperf. 3. sg. f . jest była padła Gn 14 b; 
była padła Aleksy w. 155; 3. pi. m. są byli padli 
Gn 182 b ; ~  condit. 1. sg. m. bych padł Pul 
117, 13; 2. sg. m. -by padł BZ  IV Reg 14, 10;
3. sg. m. -by padł BZ III Reg 22, 20; 2. pl. m. 
byście padli BZ  Deut 1, 42; 3. pl. m. padliby 
BZ  Num 16, 30; ~  part. praet. act. pad w XV 
in. R XXIV 71, ca 1420 ib. 82. 83, 1451 Mac- 
Dod 105, BZ \ Par 21, 21; padszy BZ Ruth 2, 10. 
I Par 21, 16. II Par 7, 3. Tob 12, 22. Judith 9, 1. 
10, 20, Rozm 77. 424; padwszy XV med. SKJ V 
265, BZ  Deut 22, 4, EwZam 294, Rozm 399. 
498. 596. 610; padnąwszy Rozm 32. 138. 161. 
197; ~  part. praet. act. II  cf. Padły.

Znaczenia: 1. 'przewrócić się utraciwszy
równowagę, rzucić się na ziemię (wbrew woli, pod 
przymusem), cadere, collabi et in terram se 
proicere (contra roluntatem, per vim)': Nacloni 
se y padnę (cadet), gdy panowacz bodze vbo- 
gim FI 9, 32, sim. Pul; Ziarno ie (sc. nieprzy
jaciele), ny bodo mogły stacz, padno (cadent) 
pod nogi moie FI 17, 42, sim. Pul; Ony... padli 
(ceciderunt), ale my wstali iesmi FI 19, 9, sim. 
Pul; Padnyecze (cadetis) w skazenyy módl wa- 
szich BZ  Lev 26, 30; Ktorzisz bi z was ostali, 
dam strach na gich szerca... Padno (cadent), 
ano gich zadni nye goni ib. 26, 36; Padnye 
kalsdi (corruent singuli) na swo braczo iako 
boy<ow> yczekayoocz ib. 26, 37; Gdisz vsrzala 
(sc. oślica) anyola stoyoczego, padła pod no
gami sedzocego (concidit sub pedibus sedentis) 
BZ  Num 22, 27; Vsrzisli volv albo osia brata 
twego padwszi (si yideris asinum... cecidisse),... 
podnyeszesz s nim BZ  Deut 22, 4; W to dobo 
Saul padnye (cecidit) rospostarw syo na zemy, 
bo syo bil yrzasl slow Samuelowich BZ  I Reg 
28, 20; Padnę cadet 1461—7 Serm 98 v; 
Myszthrz... pathl na szyemya, eze staknal De 
morte w. 46; Popchnyon, wezwroczon yesm, 
bych padł (ut caderem, FI: bych spadł) Pul 
117, 13; Staw na nogy drza (sc. dzieci) nogama 
y rąkoma, a czestokrocz padną na zyemye (ad 
terram corruunt) Rozm 98; Szvalylo szye (sc. 
dziecię) z oney góry..., padnye na zyemye 
y zdechnye (ab alto corruens ad terram expira- 
bat) ib. 125; Tako on nąd<z)ny Zyd padnacz 
na zyemye zdechnye (ad terram miser corruens 
ludaeus expirayit) ib. 131; Ona yslyschavschy 
nathychmyast padyschy sylno omdlała ib. 498; 
Matka boża yslyschavschy to, *odmdlayszy na 
smyercz y padła ib. 502, sim. ib. 695. 840; Po- 
schly yznak, czysch od oblycza bożego,... 
y padły ssą na zyemyą (ceciderunt in terram 
Jo 18, 6) ib. 626; Ten padnye yznak, yen nye 
yydzy ib. 631; Nyektorzy zakladayącz nogam

Iesucristovem swe sprostne golyenye, przetoz 
muszyl pascz ib. 653, sim. ib. 662. 698; Se- 
pchnąly gy tako sylnye, yze padł na ostre ka- 
myenye ib. 661; Dzyeyycza M arya... padła 
omdlavschy za martłwe ib. 698, sim. ib. 711. 
745; A yschedschy v dom padł (sc. św. Jan) 
przed nogy dzyeyycze Maryey yakoby za mar- 
thwe ib. 734; ~  Vcyekly cy, gysz biły ostały,
do Affet myasta a padł (cecidit) mur na dwa- 
dzeszcya a na syedm tysyoczow lyvdzi, gisz biły 
ostały BZ III Reg 20, 30; Płakała gest szidow- 
ska zcmya a wrota gey padli so (corruerunt) 
a zaczymyli so syo na szemy BZ  Jer 14, 2; 
~  w przenośnym kontekście 'upaść, zgrzeszyć, 
labi, peccare5 (?): Filius dei volens habere in 
beata Elisabeth tamąuam in domo roborauit 
eam septem columpnis et ideo cadere, pascz, 
non poterat Gn gl. 161 a; Nagle pascz succum- 
bere XV med. Zab 517; ~  paść pod kogoś
'poddać się komuś, alicui se dedere5: Lud pod 
czo padnę (populi sub te cadent, Pul, JP 
XXXVI 350: lyudzye pod czyę padno) FI 44, 7.

2. 'upaść, rzucić się przed kimś na kolana lub 
twarzą do ziemi dla wyrażenia czci, prośby itp., 
także na znak miłości, flexis genibus yenerari 
aliąuem, rogare, amorem alicui ostendere’ : 
W obesrzenu iego padno (cadent) wszitczi, 
gisz se spuszczaio w zemo FI 21, 31, sim. Pul; 
Hec omnia tibi dabo, si procidens, pad w na 
oblicze (R XXIV 83: padw, Rozm 197: pad- 
nawschy przede mną), adoraueris me (Mat 4, 9) 
XV in. R XXIV 71; Et procidens conseruus eius, 
padw albo poclokw szluga yego, rogabat eum 
(Mat 18, 29) ca 1420 ib. 82, sim. 1451 Mac Dod 
105; Et ille procidens, padł, ad pedes eius ro- 
gayit, ut misericordiam faceret cum eo XV med. 
GIWroc 51 w; Qui mox antę pedes apostoli cor
ruerunt padli ib. 79 r; Misit se, *padnol yest, 
ad pedes (sc. Laurentii) XV med. R XXIV 362; 
Y padł gest Abram na swe oblicze (cecidit... 
pronus in faciem) BZ Gen 17, 3, sim. ib. Dan 2, 
46; Padł (sc. Lot) na swe oblicze na zemyo 
y poklonyl szo gym (adorayitąue pronus in 
terram) BZ  Gen 19, 1, sim. ib. Num 16, 4. 
I Reg 20, 41. III Reg 18, 7; A padlesm y po- 
modlylesm so bogu (pronusąue adorayi domi- 
num) parna (pro pana) mego Abrama BZ Gen 
24, 48; Y przyszły braczya gego k nyemu, po- 
klonywszy sze gemu padły so na szemyo (proni 
adorantes in terram) ib. 50, 18; Tedi ona padszi 
na zemy na swe oblycze (cadens in faciem suam), 
poklonywszi syo gemv rzekła BZ  Ruth 2, 10, 
sim. ib. II Par 7, 3. Tob 12, 22. Judith 9, 1. 
10, 20; Y padły (ceciderunt) tako on, iako 
wyoczszy yrodzenym z lyydu odzany cylycyum
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padszi na zemy (proni in terram) B Z I Par 21, 16; 
Poklonyl sy0 gemv padw na zemy (adoravit 
eum pronus in terram) ib. 21, 21; *Zamocyly 
sy0 (sc. Tobijasz i Sara) a trZ0S0cz sy0 padły 
na swa oblycza (ceciderunt super terram in 
faciem suam) BZ  Tob 12, 16; Padnąwschy 
wschysczy na swe kolana chvalyly boga wschech- 
mogączego Rozm 32; Iozeph... natychmyast 
padnąl na sve kolana, dal chvalą dzyeczyątky 
ib. 64; Tedy ony... padschy na sve kolana (pro- 
cidentes Mat 2, 11) dały szą yemv[mv] chvalą 
ib. 77, sim. ib. 424; Yslyschavschy zvolyenyczy 
ten gloss, padły na ych oblycze (ceciderunt in 
faciem suam Mat 17, 6) a yąly szye bacz na- 
sylnye ib. 367; O tern,... kako szye modlyl (sc. 
Jesus) padvschy na sve oblycze ib. 596, sim. 
ib. 610; O zakamyely v grzesche, czemv nye 
padnyeczye na sve oblycze y nye modlyczye 
szye yemv szmyernye? ib. 629; Yen padnye na 
oblycze, ten padnye, gdzye vye ib. 631; ~  do 
czegoś: Czo gdy yyrzal Szymon Pyothr, padł 
do kolyan Ihuseyych (procidit ad genua Iesu 
Luc 5, 8, R XXIV 84: padł przeth colana Ihu- 
szowa) EwZam 306; ~  ku czemuś: Marya...
yzrączy y {leg. ji, sc. Jesusa) padła na sve ko
lana y na szve oblycze kv yego nogam (cecidit 
ad pedes eius Jo 11, 32) Rozm 437, sim. ib. 
524; ~  przed kogoś, coś: Et procidentes ado- 
rauerunt eum a padwschy przed nye (sc. dzie
cię) korzyły sze yemu (Mat 2, 11) XV med. 
SKJ V 265, sim. EwZam 294; *Myevyasta 
*vschlyczącz to padła przeden (procidit antę 
pedes eius Luc 8, 47) Rozm 223; A padwschy 
na sve kolana przed nogy mylego Iesucrista 
(cecidit in faciem antę pedes eius Luc 17, 16), 
dzyekoval yemv ib. 399; Ona przyschedwschy 
padła przed yego nogy proschaczy yego, by ye 
nye ostayyl v takyem smątkv ib. 496; ~  przed 
kimś, czymś: Pres tocz gest ona (sc. Maryja 
Magdolana) do Xpa bila prysła y pred gego 
nogamy gest ona bila padła Gn 14b; Ona dwa 
braczencza szocz ony biły na szswe oblycze pred 
syothim Ganem padły Gn 182b; Podzmi, po- 
clonmi se y padnmi (procidamus, GIWroc 38 v: 
padnem, M W  108a: padnczie) przed bogem 
FI 94, 7, sim. Pul; Y padnye Abram przed 
bogem na swe oblice (cecidit Abraham 
in faciem suam) y wstanye BZ  Gen 17, 17, 
sim. ib. Jos 7, 6. Judith 6, 14; To vsliszaw Moy- 
zes y Aaron padlasta nagle na zemyo przede 
wszo wyellikosczo synów Israelskich (ceciderunt 
proni in terram coram omni multitudine filio- 
rum Israel) BZ Num 14, 5, sim. ib. 16, 22. 20, 6; 
Padnawschy przed yego nogamy (antę pedes 
pueri leones corruerunt), dały yemv chvalą

Rozm 138, sim. ib. 161; ~  paść w (czyjeś)
obłapianie, na czyjąś szyję 'objąć się z kimś, 
uścisnąć się, inter se complecti5: Et in porta aurea 
obviam habens coniugem suam in amplexus, ob- 
lapane, eius ruit padł XV med. GIWroc 106r; 
Oczyecz... zabyezavschy przeczyy yemv y padł 
na yego schyyą (cecidit super collum eius Luc 
15, 20) Rozm 387.

3. 'zostać zabitym, polec, zginąć, interjici, 
cadere, perire': Tako lepak kroi Gomorę a kroi 
sodomsky til podały a tu padły (cecideruntąue 
ibi) BZ  Gen 14, 10, sim. ib. I Par 10, 1; Za - 
zenyecze nyeprziyaczele wasze y padno przed 
wami (corruent coram vobis) BZ  Lev 26, 7; 
Padno (cadent) nyeprziyaczele waszy od myeczo 
(pro myecza) ib. 26, 8; Ach, bichom bili szmarli 
a zgynoli drzewyey, nisz nasz pan wyedze (leg. 
wwiedzie) do tey zemye, w nyeyze to padnyem 
od myeczo (pro myecza; ne cadamus gladio) 
BZ Num 14, 3; Nye wzchoczcze wzgoro... 
a nye padnyecze (ne corruatis) przed nyeprzya- 
czelmi waszimi ib. 14, 42; Amalechitczi a Ca- 
naansci przed wami so, o<d> gichze to myecza 
padnyecze (ąuorum gladio corruetis) ib. 14, 43; 
Nye wchotcze ani boyyycze..., biscze nye padli 
(ne cadatis) przed waszimi nyeprziyaczelmi BZ 
Deut 1, 42; Podda czo pan, ze padnyesz (tradat 
te... corruentem) przed nyeprzyaczelmi swimi 
ib. 28, 25, sim. ib. Judith 6, 4; Pobici so od 
mozow z myasta Hay y *paddlo (corruerunt) 
s nich szecz a trzydzesczi czlowyekow BZ Jos 
7, 5; Kto oklama Achaba..., abi gechal y padł 
(ut... cadat) w Ramot Galaad BZ  III Reg 22, 20; 
Posiał pan mor na Israhel y padło (ceciderunt) 
z Israhela syedmdzesyot tisyoczow *mozow 
BZ I Par 21, 14; Padno (cadent, FI: ypadnoo) 
od boka twego tysszyocz, a dzyesszyęcz ty- 
sszyęczy na prawyczi twoyey Pul 90, 7.

4. f opuścić się z góry na dół, zlecieć, decidere, 
delabV: Padnę (cadent, Pul: padn) na ne wangle 
FI 139, 11; Padną insiderent (ex nido hirundi- 
num dormienti illi calida stercora inciderent 
super oculos eius Tob 2, 11) 1471 M PKJY  55; 
Azaly nye yyczye, yze dwa yroblya lyeczącz 
ossobye any yeden s nych nye padnye na zye- 
mye (non cadet super terram Mat 10, 29) Rozm 
312; Yako yest szyal, yedno nazyenye padło 
podlye drogy (ąuaedam ceciderunt secus yiam 
Mat 13, 4) ib. 335, sim. ib. 337; Drugye żarna 
padły (ceciderunt Mat 13, 5) na kamyenye, 
gdzye było yyelye zyemye ib. 335; ~  mrok padł 
'stało się ciemno, zapanował mrok, tenebrae 
factae sunP: Gdysch są ystąpyly y lodzyą, tako 
yysz mrok padł, yze było czyemno (tenebrae 
iam factae erant Jo 6, 17) Rozm 350; ~  prze
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nośnie: Tham byl czyi szwyąthego Pawia, thv 
była gyego myszl padła Aleksy w. 155.

5. ftrafić do wnętrza czegoś, wpaść, incidere
in aliąuem locum : *Pado (cadent, Pul: wpadn0) 
w syecy gego grzeszny FI 140, 11; Pakli now0 
rzecz vcini pan, zebi *otworzocz zemya vsta 
swa polkn0labi ge.. y padlibi za ziwota do 
pyekla (descenderintąue... in infernum), 
wzwyecze, ze S0 *vrogali panv BZ  Num 16, 30; 
Wszitka <o)gro<dzen>ia twa iako fygowe 
drz<e>wye s swim owocem: gdisz *<po)trzo- 
syoni bodo, padno (cadent) w v<sta> tego, 
gensze to ge BZ  Nah 3, 12; ~  przenośnie
'dać się opanować, owładnąć, zostać opanowa
nym, capi, occupan : Oblitus domini dei sui in 
arroganciam mentis proruppit padł XV med. 
GIWroc 63 v; Qui in tantam superbiam erum- 
perent, padły, ut se ąuasi deos facerent ab homi- 
nibus adorare ib. 79 r.

6. fdostać się komuś w udziale, contingere 
alicui' : na kogoś paść 'dostać się komuś w 
drodze spadku, przejść, spaść na kogoś, heredi- 
tate alicui contingere5: Jaco czi dzedzici... mimo 
lata trzymali, asz na Chwała... pusczina padła 
1393 Pozn nr 162, sim. 1408 HubeZb 122; 
Yssze Jan... non recepit XVI marcas... 
ottmmaru, czsso *nyal pascz na Katherziną 
1428 Kościan nr 1346; K temu vyną pyancz- 
dzyesyant xyanzanczyu i czestnikom yego, na 
które sluscha i padnye Sul 90; Paklyby synów 
nye myal gedno dzewky, tedy na dzewky ma 
pascz (cadent, Sul 72: spadnye) *gymyneye 
wszystko oczczowskye Dział 66; Antipater byl 
gnyev[v]yen na oycza... a takosz nye chczyalo 
krolestvo na Antypatrovy dzyeczy ydz albo 
pascz (regnum transire noluisset) Rozm 105; 
~  Gesz to gdisz ginego pokolenya lvdze poy- 
mvy0 sobye za zony, padnye (seąuetur) s nimi 
*gymyeney gich a przenyesono bodze do gynego 
pokolenya z naszego dzedzicztwa BZ  Num 
36, 3; ~  Padły nynye (war. lub. rp.: padło na 
nye) ceciderunt (et ceciderunt funiculi Manasse 
decem absąue terra Galaad et Basan trans 
Iordanem Jos 17, 5) 1471 MPKJ V 32.

7. 'stracić siłę, znaczenie, doznać niepowodzeń, 
zniszczeć, vires, auctoritatem amittere5: Wy za- 
prawdo iaco ludze mrzecze a iaco ieden ze 
ksoszot padnecze (cadetis) FI 81, 7, sim. Pul; 
Przecz wzbudzasz zle, abi padł (ut cadas) ti 
a jvdzske pokolenye s to[d]bo BZ  IV Reg 14, 10; 
Porasz gych mocz sylno moczo two, acz gich 
mocz padnye (cadat) w twey gnyew<r;>ywoscy 
BZ  Judith 9, 11.

8. 'opanować, ogarnąć kogoś, owładnąć kimś, 
aliąuem occupare, invadere, opprimere': Strach

smercy padł iest na mo (cecidit super me) 
FI 54, 4, sim. Pul; A tako strach padł na duszą 
et horruit spiritus meus (Dan 7, 15) XV med. 
R XXIV 360; Strach y groza padnye na gich 
misi (invasit sensus eorum) BZ  Judith 4, 2; Padn 
na nye (irruat super eos Ex 15, 16, FI: *pada) 
strach y boyazn Pul Moys 18; Zacharias zasmą- 
czyl szya vydzacz a boyaszn padła nan (timor 
irruit super eum Luc 1, 12) EwZam 287.

9. 'uderzyć na kogoś, napaść, zaatakować, 
aliąuem aggredi, invadere5: Padnyemi (irruamus) 
na Fylystini w noci a wibygemi ge, doiod nye 
yswytnye BZ  I Reg 14, 36; Padł nayn Zamri 
(irruens... Zambri percussit et occidit eum)... 
y krolyowal w myasto gego BZ III Reg 16, 10.

Cf. Padły, Dopaść, Nadpaść, Napaść, Od- 
niepaść, Odpaść, Opaść, Podpaść, Popaść, 
Przepaść, Przypaść, Rozpaść, Spaść, Upaść, 
Wpaść, Wypaść, Zapaść, Upadnąć, Padać, 
Odniepadać, Odpadać, Opadać, Spadać, 
Upadać, Wpadać, Wypadać, Spadować

2. Paść fo rm y: praes. ind. 3. sg. pasie 1402 
KsMaz I nr 236, 1416 Kościan nr 612, 1424 
ib. nr 1233. 1233a, 1426 Pozn nr 1224, BZ I 
Reg 16, 11; 3. pl. pasą 1401 Pozn nr 515; ~  part. 
praes. act. adv. pasąc Rozm 68; adi. pasąc 
Rozm 398; — inf. paść 1391 HubeZb 63, 1395 
Pyzdr nr 14, FI i Pul 11, 11, etc.; ~  fut.
1. sg. m. będę paść BZ  Gen 50, 21; 2. sg. m. 
paść będziesz BZ  I Par 11,2; —̂ praet. 1. sg. m. 
pasł jeśm FI II Prol 2; -m pasł 1445 ZapWarsz 
nr 746; 3. sg. m. pasł FI i Pul 11, 78, 1407 
Czrs 1, 1428 Kościan nr 1370, BZ  Gen 31, 4. 
I Reg 21, l ; f .  jest pasła BZ  Gen 29, 9; 3. pl. m. 
paśli 1410 Kościan nr 427; ~  pląperf. 3. pl. m. 
są byli paśli Gn 176b; ~  condit. 3. sg. m. -by 
pasł Dział 56; 3. pl. m. -by paśli 1426 AKPr 
VIIIa 166, BZ  I Par 17, 6; ^  part. praet. pass. 
n. sg. m. pasion 1427 Pyzdr nr 860; neutr. pa
siono 1425 Pyzdr nr 795, 1427 ib. nr 861, 
Rozm 219. 291; ~  fut. pass. 3. sg. m. będą pa
sieni BZ  Ex 34, 3.

Znaczenia: 1. 'umożliwiać bydłu, owcom, 
świniom itp. nakarmienie się, wypędzając je na 
pastwisko, łąkę, połę lub do lasu i pilnując, pas- 
cere':  Kedi Janek otpusczil pascz na swey dze- 
dzine Pascowy 1391 HubeZb 63, sim. 1424 
Kościan nr 1098. 1219; Jaco Anka zabiła Ma- 
czegewi weprz i na wangrodze mv ne dala 
pascz 1395 Pyzdr nr 14; Te tho gysthe noczy 
pastiirze szocz ony były svog dobitek pasły 
y szocz go ony były stregly Gn 176b; Pasł iesm 
(payi) owcze oczcza mego FI II Prol 2; Eze 
Barthlomey Janowi bidlo moczo szilo zayol 
w trawę, a ne w zicze..., gdzesz on ymal pascz
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volno 1402 HubeZb 102; Iaco mne Suoch<na> 
pasze swim bidlem za granczami prze zapowecz 
1402 KsMaz I nr 236; Jaco czso Jurga dobitek 
zaiol łudzeni xszodza kanczlerzewim, to gim 
zaiol na swem, na prawem, isz mu choszebno 
rzeczo paśli 1410 Kościan nr 427; Jako Sigis- 
mundus zastał Maczka na swey lancze, a on 
passe noczno rzeczo 1416 ib. nr 612, sim. 1424 
ib. nr 1233. 1233a; Czso *zayotho osmyoro- 
nascze dobitka, tho zayotho... na me locze, 
ano paszyono noczno rzeczo 1425 Pyzdr nr 795, 
sim. 1427 ib. nr 861; Jako prawe łanów oczecz... 
ne prossyl kmeczy..., aby yemu pasły thrzodą 
1426 AKPr VIIIa 166; Jaco czosm ząyal Ma- 
czeyewy szesczoro skota, tom zayal, an v noczy 
w syczę pasze 1426 Pozn nr 1224; Yakom 
zayol... po dwa rasy osmdzeszanth y osmyoro 
dobitka, ysz paszyon tego dnya w *lokach 1427 
Pyzdr nr 860; Jacom mv ya nye kazała pascz 
przeszdzącznye mymo rok gego, ale szwą dobrą 
wolą pasł 1428 Kościan nr 1370; Jacom ya ne 
popasł Philipowych ląnk anym pasł w yego dze- 
dzine przesz zapowecz sylą 1445 ZapWarsz 
nr 746; Oth swyąntha szwyąnthego Woczecha 
asz do swąnthego Mychala przeze szkodi dru- 
ghego pascz (pascere) powynyen Sul 20, sim. 
ib. 59; Bądą *pasyenye pascentur XV med. 
Zab 515; W ten czasz Rachel posła z owczamy 
oczcza swego, bo gest pasła owce (gregem... 
pascebat) BZ Gen 29, 9; Tedi posiał y zawołał 
(sc. Jakub) Rachel a Lye na pole, gdzesz to 
pasł stada (pascebat greges) ib. 31, 4; Owcze 
y woli nye bodoo paszyeny (non pascantur) 
BZ  Ex 34, 3; Gescze gest geden malyytki, ten 
pasye owce (pascit oves) BZ  I Reg 16, 11; 
Pastirz Saulow, gen pasł muli Saulowy ib. 21, 7; 
Paweł... nye myal wyąnczy pozythku w lągu 
na Nabrzeżu, yeno na Zoląndzu w yesseny pascz 
szwynye XV p. post. Czrs s. XLIII; Tey noczy 
pastuschy pasącz a strzegącz svych czrod czvly 
(in illa nocte pastores in campo vigilabant ac 
suum in pascuis gregem observabant) Rozm 68; 
Tam ystne nyedaleko paszyono stado yyeprzow 
(porci pascebantur) ib. 219, sim. ib. 291; 
On y {leg. ji 'go5) posiał do svoyey wszy pascz 
svyny (ut pasceret porcos Luc 15, 15) ib. 386; 
Kto yest myedzy vamy, który by myal sługa 
orzącz albo paszącz na polyv (habens servum... 
pascentem Luc 17, 7)7 ib. 398; ~  przen. 'kar
mić, żywić, też w ogóle otaczać opieką, transl. 
alere, pascere, curare5: Wibrąl Dawida... pascz 
(pascere) Iacoba, sługo swego a Israhel, dze- 
dziczstwo swoie i pasł ie (payit) w newynovacz- 
stwe sercza swoiego FI 77, 77—8, sim. Pul; 
Yacz was bodo paszcz (ego pascam vos) y wa

sze syny BZ Gen 50, 21; Ty pascz bodzesz 
(pasces) lyvd moy israhelski BZ  I Par 11, 2; 
Zalym ku któremu sodzi Israhelskemu mowyl, 
gym gesm bil przikazal, abi pasły (ut pascerent) 
lyvd moy ib. 17, 6.

2. paść coś 'dawać coś bydłu jako pokarm, 
pozwalać bydłu czymś się karmić, pecori aliąuid 
alimento dare, sinere pecus pas ci aliąua re : Iaco 
ludze Micolagewi na Baranowe comenderowi 
paso lanky, zito gualtem Micolagewo kasno 
1401 Pozn nr 515; Jaco Pawłów pasturz... swine 
w moy las wegnał szilo moczo y pasł moy 
*szolocz 1407 Czrs 7; Ctora bi bila trawa 
w ygorze, th<ę> ya mam pascz wyeczne 1430 
ZapWarsz nr 354; Aczby kto trawą pasł (de- 
pascentes... gramina, Sul 68: popaszącz) abo 
kosyl, ten kosą albo plascz ma straczycz Dział 56.

Cf. Napaść, Popaść, Spaść, Wypaść
Paśnik 'rzemieślnik wyrabiający pasy, zona- 

rius': Nikolaus... invadiauit domum circum- 
specto Nikłoś, paschnikoui de Freta 1436 Mon- 
Iur III 56; Nicolaus, paschnik 1437 ib. 58; Cin- 
gularistarum al. pasznykow 1462 KodMazL 231; 
Pasznyk cingulator ca 1500 Erz 63.

Paśny 'wypasany na pastwisku, nie tuczony, 
in pascuis depastus, non saginatus': Pasny {war. 
kal.: pastwy) pascuales (erat autem cibus Sa- 
lomonis... decem boves pingues et yiginti boves 
pascuales, et centum arietes III Reg 4, 23) 
MPKJ V 42.

Palenica 'miska, miseczka, patina, patella : 
Pro paracione V scutellarum magnarum et yasis 
dicti patenicza domini regis 1394 MMAe XV 
208; Aurifabro pro paracione ynius cubconis 
et reformacione *patencze 1395 ib. 219; Item 
pro tenis, vannis, schafliky, urceis, sarownicze, 
patenicza 1471 AKH  XVI 393; Doliatori... pro 
tenis, vannis, schafliky, urceis, syarownicze, 
patenicze ib. 396.

Patoki pl. tantum 1. 'liche, cienkie piwo, ce- 
revisia mała, tenuis5: Pathoky aciatum XV 
p. post. PF V 10.

2. zapewne nomen proprium: Dominus archi- 
episcopus donayit decimam manipularem mense 
sue in Oporowko... Iohanni..., plebano in 
Campyna,... loco unius chori farine, qui sol- 
yebatur eidem... de molendino pathoky aqua- 
tico 1471 MMAe XIII nr 2039.

(Patriarcha) Patryjarcha fo r m y : g. sg. patry
jarchy XV med. SKJ I 65; ~  d. sg. patryjarsze 
Rozm 226; ~  v. sg. patryjarcho M W  49 b; 
~  n. pl. patryjarchy BZ  I Par 8, 28; patryjar- 
chowie Naw 43; ~  g. pl. patryjarchow BZ 
Tob 6, 20, Naw 34; ~  ac. pl. patryjarchy Pul 
88 arg.
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Z n a czen ie : *protoplasta narodu izraelskiego 
(zwłaszcza o Abrahamie, Izaaku i Jakubie), 
głowa rodu, świątobliwy starzec, proavus natio- 
nis Israełiticae (imprimis de Abraham, Isaac et 
Iacob), caput gentis, senex venerandus': Israhe- 
lite sunt et ego, semen Habra<h)e, z *plemynya 
Abramova patriarchi, sunt et ego (II Cor 11, 22) 
XV med. SKJ I 65; Cy so patriarchi (hi patriar- 
chae) a przyrodzona ksyoszota, gysz bidlyly 
w Ierusalemye BZ  I Par 8, 28; Ale drugey noci 
w uczinki swyotich patriarchów (in copulatione 
sanctorum patriarcharum) bodzes przipusczon 
BZ Tob 6, 20; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus 
iest vczyeszyczel na patriarchy, proroky y apo- 
stolsky zbór Puł 88 arg.; Swyatha Maria, pa- 
tryarchow y zandza proroczka, prósz za mna! 
Naw 34; Przez czyą wyszły sza patriarchowye 
y prorokowye s pyekla Naw 43; ~  Naswiotszi 
Jozefye patriarcho M W  49b; ~  tytuł hono
rowy: Abagarus, kroi natanyeysky,... dobremy 
Iesucristvszovy zbayyczyelovy *svego syyatha, 
patriarsche yyelykyemy v zyemy ierosolymskey 
(bono Iesu salvatori, qui est patriarcha manens 
in Ierusalem) zdroyye y yschytko dobre Rozm 
226.

Patron fo rm y: g. sg. patrona Sul 52; ~  d. sg. 
patronowi Spow 5; ~  ac. sg. patrona 1455—60 
R XIX 110; ~  v. sg. patronie XV ex. PF IV 
623; ^  i. sg. patronem Sul 3, Dział 3.

Znaczenia: 1. 'święty uznany za opiekuna, 
sanctus, qui pro patrono habetuF: *Spowyadan 
szyą... szwyanthemy Jacvbovy, patronovy thego 
bożego domy Spow 5; Vyeszyel szą polszka 
korono, ysz masz thakyego patrona, dostoynego 
Stanyslawa! 1455—60 R XIX 110; Szwyathy 
Thworzyanye, nasz myły patronye, yszlysz szwe 
spyewaky, kaplany y szaky! XV ex. PF IV 623.

2. f opiekun, patronus*: Chczem bycz yawno, 
kako gdysz myedzy nayaszneyszym ksandzem, 
panem Kaszymyrem polskym z bozey my- 
losczy królem..., patronem naszym (patronum 
nostrum) s yeney, a myedzy ksąndzem Bo- 
dzanthą,... byskypem crakowskym, stroni z drv- 
ghey, nyekthore *wyąnthpyenye o dzeszanczy- 
nach... bilo szą... porvszylo Sul 3, sim. Dział 3; 
~  Wydzalo szą naszym ryczerzom, aby nyge- 
den slyachczicz... kvpycz myal... solthysthwa 
w ktorey wszy prócz woley pana oney wszy 
abo dzyrzewcze, abo patrona gey (praeter illius 
yillae aut possessionis domini yel patroni vo- 
luntatem, var. yillae domini vel possessoris aut 
patroni yoluntatem) Sul 52.

Patryjarcha cf. Patriarcha
Patrzać fo rm y: praes. ind. 2. sg. patrzasz 

BZ Deut 28, 32; ~  imper. 2. sg. patrzaj 1466

R XXV 137, XV p. post. ib. 198, XV ex. ib. 145;
2. pl. patrzajcie M W  83a. 103a. 123b, ca 1500 
SprTNW N  9; ~  inf. patrzać 1428 Pozn nr 1506, 
Sul 86; ~  praet. 3. sg. m. patrzał 1441 PFN  67, 
XV p. post. R XXV 179; ~  condit. 3. sg. m. 
-by patrzał BZ  Deut 18, 10.

Znaczenia: 1. 'kierować oczy na kogoś, coś, 
spoglądać, widzieć, oculos in aliąuem, aliąuid 
comertere, spectare, yidere5: *Paczal respexit 
1441 PF V 67; Kto chcze boga wydzecz tuta 
rozumem czistim a potem okyem w oko pa- 
trzacz {poprawione na patrz), bi czistego bil 
syercza XV med. R XXII 241; Omnis enim, qui 
ipsam (sc. beatam yirginem) intuebatur, pa- 
thrzal, ex eius pulcritudine accendebatur ad 
amorem dei et ad deuocionem XV p. post. 
R XXV 179; ~  na kogoś, coś: Synowe twogi 
y dzewki twe poddany bod0 ginemv lvdv, a ty 
patrzasz swima oczima na to (yidentibus oculis 
tuis) BZ  Deut 28, 32; Grzesznyczy oczy oth- 
forzczye, na mathką bożą patrzaycze, tacz da
rów bożych iesth pełna ca 1500 SprTNW  V 9.

2. 'szukać czegoś, kogoś, aliąuid, aliąuem
ąuaerere'. Thedi on, komu oczyecz, brath albo 
ktho s prziyaczol przes nyekogo bilbi zabith, 
schykacz crzywego i patrzacz ma (reum tentare 
et inspicere debet), ale sprawyedlivego nye ma 
gabacz Sul 86; ~  Modlythwa: Panye bozye
*wszechmogaczie, po primye patrzayczye M W  
83a; Modlythwa na primye patrzayczie M W  
103a; Patrzayczie tego v panny Mariey, potem 
mówcze yirszyk M W  123 b.

3. *zważać na coś, brać coś pod uwagę, aliąuid 
respicere’: Kaszdacz panna po łyczku rvmyana, 
ale patrzay, bycz była domowa 1466 R XXV 
137, sim. XV p. post. ib. 198, XV ex. ib. 145.

4. 'zasięgać u kogoś rady, aliąuem consulere5: 
Aby nye bil v czebye nalezon... ktosby cza
rowników patrzał (qui hariolos sciscitetur), 
yiprawyal sny y gvsla BZ  Deut 18, 10.

5. roku patrzać *przestrzegać terminu sądo
wego, ad iudicium yenire : Yszem byl sloszon 
prawą nyemoczą oth boga przepusczoną, a nye 
se smisloną ftenczasz, kyedym myal roku pa
trzacz s panem Barthoschem... o kopcze 1428 
Pozn nr 1506.

Patrzenie 1 .fspoglądanie, oglądanie, spectatw : 
Czlowyecza roskosch podluc czyala... zalezicz 
na pyczu, na gedzyenv,... na patrzenyu k lu- 
bosczi XV med. R XXII 238.

2. fopieka, obrona, tutela, defensw : Patrze- 
nym gyego quo protegente (benedictus deus 
excelsus, quo protegente hostes in manibus tuis 
sunt Gen 14, 20) 1471 MPKJ V 9.

Patrzyciel Jen kto patrzy czy też oddaje się
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kontemplacji, qui spectat vel meditatur5: Patrzy- 
czel conternplator 1425 PF V 33.

Patrzyć fo r m y : praes. ind. 2. sg. patrzysz 
XV ex. GIWp 69, Rozm 327. 456; 3. sg. patrzy 
Sul 6, BZ Ex 38, 12. I Reg 16, 7. Tob 11, 8, 
1471 CyzKłob 444. 445, 1471 MPKJ V 85, 
Pul 36, 13; 1. pi. patrzymy BZ Jos 24, 17, Ort- 
Ossol 28, 1; patrzemy Ort Mac 24; 3. pl. patrzą 
FI i Pt// 65, 6, 1456 ZabUPozn 106, Pul 9, 31, 
XV III 67; ~  imper. 2. sg. patrzy BZ
Gen 31, 32. I Reg 16, 7. III Reg 22, 5, Park 413, 
MPKJRp V 60r, Rozm 285. 833; patrz ca 1420 
R XXIV 83, XV med. R XXII 241, BZ Gen 31, 
12, etc.; 2. du. patrzta Rozm 298; 1. pl. pa
trzymy Gn 14a; patrzmy Gn 172a ; 2. pl. patrzy
cie Rozm 383. 480; patrzcie BZ Ex 16, 29. Is 
49, 1, XV ex. PF V 103, XV SKJ I 145, 
Rozm 480; ~  part. praes. act. adv. patrząc XV 
med. GIWroc 36r, XV med. R XXII 236, BZ 
Ex 18, 15. Num 25, 6. I Par 15, 29, etc.; pa- 
trzęcy Rozm 747. 820. 841; adi. n. pl. neutr. 
patrzące Rozm 251; g. pl. m. patrzących BZ 
Num 27, 20; ac. pl. m. patrzący BZ  Ex 37, 9; 
~  inf. patrzyć 1399 Leksz II nr 1364, XV med. 
R XXII 244, XV med. SKJ V 274, BZ  Gen 48, 
10, etc. etc.; ~  fut. 1. sg. f . będę patrzyć BZ 
Gen 21, 16; 3. sg. f. będzie patrzyć Rozm 498; 
~  praet. 3. sg. m. patrzył jest BZ  Gen 19, 28; 
patrzył 1394 HubeZb 69, BZ Gen 31, 34. I Reg 
19, 10, Rozm 153. 375. 547; / . patrzyła 1415 
Kościan nr 523, BZ Tob 10, 7. 11, 6, OrtOssol 
99, 4; 3. pl. m. patrzyli BZ Judith 10, 14, Pul 
21, 19, Rozm 655. 656; f .  a. neutr. patrzyły BZ 
Ex 38, 8; ~  condit. 2. sg. m. -by patrzył ca 1431 
Msza XII s. 222, sim. III. VI, BZ  Ex 10, 28;
1. pl. m. -bychom patrzyli Gn 14a; 3. pl. neutr. 
-by patrzyły Sul 20; ~  part. praet. act. patrzyw- 
szy BZ  Jos 2, 22.

Z n a czen ia : 1. 'kierować oczy na kogoś, coś, 
spoglądać, widzieć, zobaczyć, oculos in aliąuem, 
aliąuid comertere, spectare, videre5: Ihus dixit ei 
(sc. caeco): Respice, pathrsz, fides tua te saluum 
fecit (Luc 18, 42) ca 1420 R XXIV 83; A yusz 
szyo bilye oczy Israhelowy powlekle przewyel- 
koo staroszczyo y nye mogl yazno patrzycz 
(clare videre non poterat) BZ  Gen 48, 10; Uczy- 
nyl... dwa anyoly na obu wyrzchu przykry- 
wadla sczyognowssy skrzydła... y nad czkoo 
społu patrzooczy (seąue mutuo et illud respi- 
cientes) BZ Ex 37, 9; Micol, dzewka Saulowa, 
patrZ0c okencem (prospiciens per fenestram) 
vzrzala krolya Dauida skacz0ci a ygraioci BZ 
I Par 15, 29; Poslvchaycye ostrowowye a pyl- 
nye patrzcye (attendite) lyydze z daleka BZ 
Is 49, 1; O zastawie dzedziny patrz Dział 19;

O zbiegiem kmyeczv tv patrz ib. 61; Jesus 
s krziszem podnyeszon, pathrzcze kresczyany, 
myedzy łotry posthavon, droga krwą oblany 
XV ex. SKJ I 145; Patrzącz vaschema oczyma 
vzrzyczye, a nye bądzyeczye yydzyecz (videte 
yisionem et nolite cognoscere Is 6, 9) Rozm 336; 
Kako svyatą Marya Magdalena chodzyla około 
domv patrzącz ib. 697; ~  coś: Rocze pomasz 
oczi gego zolczo ribyo..., iako richlo pomazes, 
otewro syo oczi gego a patrzi ocyecz twoy 
swyatlo nyebyeske (yidebit... lumen caeli) BZ  
Tob 11, 8; ~  na kogoś, coś: Oczi iego na
pogani patrzo (super gentes respiciunt) FI 65, 6, 
sim. Pul; Patrz na Maria Magdaleną, patrz na 
Pyotra apostola, czim czy ginim, nysze szlschami 
omili swoge grzechi a syercza oczisczili? XV 
med. R XXII 241; Potem Abraham wstaw 
z yutra s tego myasta... patrzył gest na Sodomo 
a na Gomoro (intuitus est Sodomam et Go- 
morrham) BZ  Gen 19, 28; Nye bodo... pa
trzycz na szmyercz dzyeczyoczya mego (non 
yidebo morientem puerum) ib. 21, 16; Byerz 
szyo ode mnye a waruy *szyo, abi *wyoczey 
na myo nye patrzi 1 (caye ne ultra yideas faciem 
meam) BZ Ex 10, 28; Ieden s synów israelskich 
ynidze przede wszo braczo swo k nyewyescze 
medianskey, patrzocz na to Moyzes y wszitek 
sbor (yidente Moyse et omni turba) synów israel
skich BZ Num 25, 6; Y das gemy przikazanye 
wszech patrzoczich na to (cunctis yidentibus) 
ib. 27, 20; Bo pan bog... czinil dziwi, a my na 
to patrzimi, y znamyona nyeskromna (fecitąue 
yidentibus nobis signa ingentia) BZ  Jos 24, 17; 
Pan ku Samuelowy rzecze: Nye patrzi na gego 
oblycze (ne respicias yultum eius) BZ I Reg 
16, 7; Na koszdi dzen wibyegaiocz, na wsze 
stroni patrzila (circumspiciebat) BZ Tob 10, 7; 
Patrzily na gey twarz (considerabant faciem eius) 
BZ Judith 10, 14; Quod sancti angeli iam plus 
quam XI milibus annorum eum, nany, aspiciunt 
pątrzą 1456 ZabUPozn 106; Oczyyego na vbo- 
gyego patrzą (in pauperem respiciunt) Pul 9, 31; 
Ony wem znamyenowaly y patrzyły (FI: wzglodali 
so) na myę (considerayerunt et inspexerunt me) 
Pul 21, 19; Nye gyesthem dosthoyna patrzycz na 
twe szwyathe czyalo moyma oczyma Naw 116; 
Czudna panna schwyąthey Anny, na iiyą pa- 
trzczye wschythky panny XV ex. PFV  103; Dza- 
thky żałosno plączą, poky na oczcza w domu 
patrzą XV ex. SKJ Ul 67; Balaam, prorok pogan- 
szky, patrzącz na rodzay zydowsky, o they pan- 
nye prorokował ca 1500 SprTNW  V 9; O thy, 
nyemoczny czlowyecze, patrz na Cristowo obly
cze, weszrzy na oblycze yaszne! ib. 15; Marya 
yzrawschy ono dzyeczyatko tak nadobne...,
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począla na nye sylno patrzycz Rozm 19, sim. 
ib. 94; Bog wschechmogaczy dal yey tako svyąt- 
loscz, yze... Iozeph na nye (sc. Maryję) nye 
mogl dobrze patrzycz (quod Ioseph hanc respi- 
cere ultra non valebat) ib. 58; Kxyaza... na ten 
ystny obrasz patrzącz czastokrocz szye modlyl 
Iesucristvszovy ib. 224, sim. ib. 664. 816; Szyadl 
(sc. Jesus) a wschytkych oczy w synagodze były 
nan patrzącze (oculi erant intendentes in eum 
Luc 4, 20) ib. 251; Bądzyelycz (sc. Maryja) 
patrzycz na tve trudny mąky, bądzyecz myecz 
yyelyka zaloscz ib. 498; Namylschy szynv,... 
mamly patrzycz na tve mąky, rozkruschy szye 
moye sercze ve mnye ib. 502, sim. ib. 524; 
Patrzył yeden na drugyego vyelmy sroglyyye 
ib. 547; Marya na tho vschytko trudne y barzo 
przykre yyązanye stała zalosczyyem serczem 
patrzączy ib. 820, sim. ib. 841; ~  'być zwró
conym, conversum esse : Na tey stronye, która 
na zachód patrzy (quae ad occidentem respicit), 
bili oponi pyoczdzyeszyot lokyeth BZ  Ex 38, 12; 
~  dobrze na kogoś patrzyć 'życzliwie się do 
kogoś odnosić, benevolum esse alicui : Wschy- 
sczy yydzyely, kako byl (sc. Antypater) po- 
tvarz yczynyl przeczyy braczyey, o to tesch 
oczyecz nye mogl nan patrzycz dobrze (ob hoc 
etiam pater iam eum non recto oculo aspiciebat) 
Rozm 105; ~  k czemuś: Zawsche k nyeby
patrzył (sc. Jesus) oczyma (nam saepe caelum 
oculis hic respiciebat) Rozm 153; ~  w coś:
Czlowyek geno czso w *nyey gest, wydzi, ale 
bog, ten w syerce patrzi (dominus autem in- 
tuetur cor) BZ I Reg 16, 7; Patrz (1471 M PK JY  
114: patrz, war. lub. rp.: patrzy) w drogo (con- 
templare yiam), posyl lyo<dź)wya, posyl twey 
moci barzo BZ Nah 2, 1; ~  ze zdaniem: Nye- 
yyasty... patrzączy, yze tako yyelykye tluscze 
lyyda s nym ydą, vzrącz dzyevycza Marya... 
począly k nyey movycz Rozm 747; ~  'za
uważyć, animadvertere, conspicere’: Wnyesz
twoge oczi wisprz a patrz (vide), yzecz syo 
zchodzo samczi s samyczamy ku plodzenyu 
płodu BZ  Gen 31, 12.

2. *oczekiwać czegoś, czekać na coś, aliąuem, 
aliąuid exspectare : Quarto debemus ad eum 
ire, discrecionem iudicii eius attendendo *pa- 
truncz XV med. GIWroc 36r; A gdisz s tego 
myasta patr<z)ila prziscya swego sina (specu- 
laretur adventum eius), yzrzala z daleka... Tho- 
byasa... gydocz BZ  Tob 11, 6; Czirwyen mą 
szwoye szwyątha, prąszmą patrzy około Vitha 
1471 CyzKlob 444; Swyąnthy Thomek patrzy 
God ib. 445; Obyeczuyą tobye, patrz tego na 
myą, yze czye pusczą z ych moczy y z ych rąku 
Rozm 800; ~  Iaco nas Paulik possadzil bil na

ssodze, a Jassek tedi ne patrzil przed nami 
praua i poyal przecz ot praua 1394 HubeZb 69; 
Nye mogłem od nyego nycz myecz y żadnego 
odpowyedzenya, na czym bych ya myal pa
trzycz zaplathy za moy dług po yego szmyer- 
czy OrtMac 106, sim. OrtOssol 78, 3; Ona gemv 
odpowyedzala y przyszasznyczy s prawa na- 
leszly, ysz odpowyedzalą, a ona tych ortelow 
patrzyła OrtOssol 99, 4; ~  fprzewidywać, prae- 
yidere5: Strzecz będze grzeszny prawego y skrzy- 
tacz będzye nayn zęby swymy. Alye gospodzyn 
naszmyewacz szye będzye yemu, bo patrzy (FI: 
przesrzal), by przyszedł dzyen yego (quoniam 
prospicit, quod veniet dies eius) Pul 36, 13.

3. 'szukać czegoś, kogoś, aliąuem, aliąuid 
ą u a e re re Isbichom ne patrzyły marne chualy 
tego to swatha, alle bichom *szo nauczyły 
svich grzec<h>of spouedacz a pokutho sza ne 
strogicz Gn 14a; Bo pyrwey oczecz skarbu schi- 
nowy swego nye vkaze, alysz vzrzi po nym, 
eze ostał rzeczi dzyeczinnich a patrzicz nye- 
statku XV med. R XXII 244; Patrzi (scrutare), 
a czsokoly swego naydzesz v nasz, to zabyerz 
BZ  Gen 31, 32; A gdisz bil wszedł w stan Ra- 
chelyn... a ona richlo wschopywszy szo y skrila 
modli... A gdisz on patrzył (scrutanti) po 
wszemu stanu a nyczs nye nalazl ib. 31, 34; 
Patrzywszy gych po wszitkich drogach (quae- 
rentes... per omnem viam), nye naleszly gich 
BZ  Jos 2, 22; Gdy tego czasz (sc. owocowania) 
przy sched 1 y patrzył ovocza na nym (venit 
quaerens fructum in illa Luc 13, 6) a nye nalasl 
Rozm 375; ~  'pytać o coś, aliąuid rogare*:
Przyszedł ku mnye lud, patrzocz sodu widanya 
boszego (quaerens sententiam dei) BZ Ex 18, 15; 
Patrzi, proszo cyebye, ziawyenya boszego dzisz 
(quaere... hodie sermonem domini) BZ  III 
Reg 22, 5; ~  patrzyć prawa, roku 'szukać,
dochodzić sprawiedliwości, ius repetere': Iacom 
s Dobeslawem vmowil, ysz ne mai na mi ('mię5) 
roku patrzicz 1399 Leksz II nr 1364; Pany 
Margorzatha pomagała Dorocze prawa pro 
XVI marcis scoltecie in Woczechowo, ale Do- 
rotha ne patrzila prawa na roky swe y na za
wity rok podluk prawa 1415 Kościan nr 523; 
Nye może thamo prawa patrzycz przed goraczą 
potrzebysznosczya OrtMac 57, sim. OrtOssol 
47, 2.

4. 'zważać na coś, brać pod uwagę, aliąuid 
respicere’: Przeto, acz kto syą myeni vbogym 
na duschi, patrzacz, bi bil czich XV med. 
R XXII 236; Patrzczye (videte), ysze wam dal 
pan soboto a przeto wam dal dzen szyosty 
BZ  Ex 16, 29; Ale bich ci ne przedluszil 
any theszknosczy uczynyl, patrzy obecada
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meego thobe thu napissanego Park 413; Nye 
patrz:, yzecz po lyczkw rwmyona, alye patrzay, 
bycz była domowa XV ex. R XXV 145; ^  kogoś, 
czegoś, na kogoś, coś: Yeszu Crist[y]e.. aby 
nye patrzył grzechów n[y]aszych {Msza VI: na 
grzechi moye), alye n[y]a wyero czyrkwye 
twoyey ne respicias peccata nostra, sed ad 
fidem ecclesie tue ca 1431 Msza XII s. 222, 
sim. III. VI; Myloscywy panye, któryś nge pa- 
trzys na vstne modlenge, ale wgecyg ('więcej’) 
na serdecne bolenge XV ex. GIWp 69; Mystrzv, 
vymy, yzesz prawdzyyy a *drugą bożą v prav- 
dzye navczasch *nykogą nye dbayącz, bo nye 
patrzysch na krassą czlovyeczą (non enim respi- 
cis personam hominum Mat 22, 16) Rozm 327, 
sim% ib. 456; O nasch myły stvorzyczyelyv, nye 
patrzy dzyssyą na nasche grzechy, alye vezry 
na oblycze pomazańcza tvego ib. 833; ~  A tez 
ych przeto nye yąly, ysch nykogo ynego nye 
dbały any na kogo ynego patrzyły, yedno my- 
lego Iesucrista Rozm 655; Przetoz nycz nye 
dbały, yedno yego (sc. Jesusa) patrzyły ib. 656.

5. patrzyć prawa, sądu, dnia 'przestrzegać ter
minu sądowego, die constituta in iudicium venire5: 
Przesthąpy-ly ktho myeszky wyelkyerz placzycz 
na then dzyen, yako szlubyono, tho raycze na 
nym mogą wszyacz, ne patrzacz gynnego prawa 
OrtMac 50, sim. OrtOssol 43, 3; Ale ludzyom, 
czo thako blyszko szyedzą, ysz mogą wyłożo
nego szadv patrzycz..., thych przyszągą może 
dobrze woyth odlozycz OrtMac 116, sim. Ort
Ossol 86, 2; Gosczyowy, czo thako daleko szye- 
dzy, ysz nye yesth powynyen patrzycz dnya po
łożonego szadv albo prawa {OrtOssol 89,3: nye 
gest powynyen patrzycz dnyą położonego prawa) 
obyczaynye,... maya przede dwyema nyedzye- 
loma zaplaczycz OrtMac 122.

6. *dążyć do czegoś, chcieć czegoś, alicui rei 
studere, aliąuid appetere5: Fratres karissimi, 
diem hodiernum debemus consumere in gaudio. 
Bracza, dze, mila, patrzymy tego dobrze, isbi- 
chom ten tho dzen dzyszegszy veszelu {leg. 
w wiesielu)... gy skroczyly Gn 14a; A patrzil 
tego Saul, abi Dauida przebodl kopygym 
k scyenye (nisusąue est Saul configere David 
lancea in pariete), ale Dauid syo vchilyl od ob- 
lycza Saulowa a kopye po stronye w scyano 
ytknolo BZ I Reg 19, 10.

7. *strzec się czegoś, alicui rei cavere5: Patrz, 
bysz myą nye sdradzil cave ne deluseris me XV 
ex. PF III 180, sim. ib.; Patrz, by mya prozno 
nye zavodzil vide, ne me frustra habeas ib.; 
Iesus rzeki k nyemv: Patrzy, by tego nykomv 
nye povyedal (vide, nemini dixeris Mat 8, 4) 
Rozm 285; Iesus yma przygrozyl, rzekącz:

Patrzta, aby tego nykt nye yyedzyal (yidete, ne 
quis sciat Mat 9, 30) ib. 298; Patrzyczye, bysczye 
nye potąpyaly (yidete, ne contemnatis Mat 
18, 10) s tych tho dzyatek malyyczkych ib. 383; 
Patrzczye, by yasz nykt nye poyyodl (yidete, 
ne quis vos seducat Mat 24, 4) ib. 480; ^  A pres 
tho patrszmy tego dobrze, abichom tego bo- 
szego daru ne straczyly Gn 172a; Alye bysczye 
szye nye ląkaly, patrzyczye tego (yidete ne tur- 
bemini Mat 24, 6) Rozm 480.

8. patrzyć ku czemuś 'mieć prawo do czegoś, 
ius potestatemąue alicuius rei fiabere’ : Tho gyda- 
cze gymyenye albo thy pyenyadze były naszego 
oycza..., przetho my patrzemy {OrtOssol 28, 1: 
patrzymy s prawa) k themv domu albo kv pye- 
nyadzom, za kthore nasz oczyecz mvrowal then 
dom OrtMac 24.

9. *dotyczyć czegoś, ad aliąuid pertinere’ : 
Vstawyenye nowe nye patrzy przemynanlych 
rzeczi, alye nynyeysich thilko a przydąnczich 
Sul 6; Chceemi, abi nasza wstawyenya wszystka 
nynye w wyeczv wyelkeem w Wyslycy yczy- 
nyona, nye patrzyli przemynąlich, alye thylko 
nynyeyszich a przydanczych rzeczi (non respi- 
ciant praeterita, sed tantummodo praesentia et 
futura) Sul 20.

10. 'zajmować się czymś, aliąua re occupan : 
Nona Stella est deuocio, que debet esse in reli- 
giosis, qui ideo postposuerunt curas seculi, yt 
liberius vacare, wolnyey patrzycz, possent deuo- 
cioni XV med. SKJ V 274, sim. XV p. post. 
R XXV 266.

11. ' czuwać, excubare’> (?): Vdzyalal y umi- 
wadlo myedzyane s podstawkyem swym szwyar- 
czyadl {leg. z zwiarciadł) nyewyeszczych, które 
patrzyli {Biblia taborska: hlecłachu) w przy- 
strzesszu stanowem (quae excubabant in ostio 
tabernaculi) BZ Ex 38, 8.

Cf. Napatrzyć się, Opatrzyć, Popatrzyć, 
Spatrzyć, Upatrzyć, Patrzać, Opatrzeć, 
Przepatrzać, Spatrzać

Patyna erodzaj obuwia, pantofel, sandał, genus 
calceamentorum, crepida, solea" : Sandalia, pa- 
thyny, sed proprie sandalia dicuntur calcei, in 
quibus episcopi solent clericos consecrare (in- 
duitque, sc. Iudith, sandalia pedibus suis Ju- 
dith 10, 3) 1471 MPKJ V 56.

Patynka 'rodzaj obuwia, pantofel, sandał, genus 
calceamentorum, crepida, solea : Seryitoribus 
eius receperunt quinquaginta grossos magnos, 
caligas, triginta panes, lapidem usionis, duo 
paria patynky 1445 AGZ XIV 175.

Paw zool. 'paw, Pavo cristatus L ć : Paw pauo 
1472 Rost nr 1362, sim. ca 1500 Erz 63; Do 
ergo sororibus angelorum, hoc est ipsis yirgi-
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nibus, payonem, pawa, viduis merentibus tur- 
turem XV p. post. R XXV 176; ~  Pingunt... 
mulierem... in manu dextra habens sceptrum... 
et in sinistra manu habens... struccionem, id est 
pava ca 1500 R XLVII 369.

Paweza fo r m y : n. sg. paweza 1471 GórsPiech 
209. 210. 211, 1471 RachKról 29, 1474 StPPP VII 
163, ca 1500 Erz 63; ~  i. sg. pawezą 1489 
ZapRpŁomż 2, 894 v; ~  n. pl. pa węzy 1471 
GórsPiech 209, 1471 RachKról 27; ~  ac. pl. 
pawezy 1479 KodPol IV 163, 1488 AGZ XVII 
249. 250, 1490 ib. 261. 263; ~  i. pl. pawezami 
1466 R XXII 25. 26.

Z n a czen ie : ' tarcza, puklerz, scutum : Terri- 
ficis armis, toracibus, blachamy, egide, pawe- 
szamy, parmis sczyty 1466 R XXII 25; Iusticie 
parmis, gl. clipeis pawezamy, comptus, gl. or- 
natus, sc. Cristus, micat inclitus armis ib. 26; 
Pawezy 1471 GórsPiech 209; Paweza ze *rzeb- 
rem ib., sim. ib.; Paweza cyrwona ib. 210, sim. 
ib.; Paweza ze *rzebrem, lepka ib. 211, sim. ib.; 
Exceptis... quinque pawezy et duabus galeis 
nigris 1471 RachKról 27; Exceptis decem novem 
balistis, paweza et galea ib. 29; Peditem... cum 
czepy, pawesza et galea 1474 StPPP VII 163; 
Quatuor clipeos al. pawezi 1479 KodPol IV 163; 
Tu sibi recepisti... duos clipeos al. pawezy 
1488 AGZ XVII 249, sim. ib. 250, 1490 ib. 261. 
263; Sz wlócznyą y s paveszą 1489 ZapRp
Łomż 2, 894v; Clipeus et proprie peditum pa- 
vezą vel sczyth ca 1500 Erz 63; Vmbo paveza 
albo tharczą vel na tharczy gvsz ib.

Pawezka fmała tarcza, clipeus5: *Paweskw 
małą, łapką cystha a myecz 1471 GórsPiech 209; 
Paweska mała ib., sim. ib.; Paweska ze *rzebrem 
ib. 210; Maczek paweska ma a schabla ib. 212; 
Mathis noszewnyk z akownycza, sz paweska 
y schabla ib.

Paweźnik fżołnierz walczący z pawężą tj. tar
czą, tarczownik, miles qui scuto tectus pugnaf: 
Pyotr pawesznyk 1497 GórsPiech 205, sim. ib. 
206. 207; Thowarzysz yego, Myklasch, pa
wesznyk ib. 208; Mykolay Zvbrzszky od Lye- 
lowa, pawesznyk ib., sim. ib.; Scutiger, id est 
gerens scutum pąvesznyk ca 1500 Erz 63.

Pawłoczany 'z pawloki zrobiony, e textili, 
ąuod pawłoka vocatur, confectus9: Tunc milites 
Pilati nudum Xpm induerunt, primo clamide 
coctinea w pla<sz)cz thvaczyany (pro thav- 
czyany) uel w pawłoczany ca 1500 JA X 381; 
Iudei... illam vestem Sericeam, pawloczane, de 
corpore Xpi... traxerunt ib.

Pawłoczysty fz pawloki zrobiony, e textili, 
ąuod pawłoka yocatur, confectus9: Certe magna 
humilitas esset, si quis vestem sarlaticam vel

purpuream, pawloczysthe, vili sacco tegeret XV 
p. post. R XXV 182; Kyedy przyschedl svyaty 
Bartlomey kv mylemv Iesusovy, tedy myal 
odzyenye pawloczyste [odzyenye] na sobye, a na 
ymyą plascz byaley pavloky Rozm 234; Ob- 
lyekly gy v pavloczyste odzyenye (veste pur- 
purea Jo 19, 2) ib. 802, sim. ib. 828; Potem 
povyedly mylego Iesucrista tako vplvanego... 
v pavloczystem odzyenyy ib. 834, sim. ib.

Pawłoka fo r m y : n. sg. pawłoka Rozm 834; 
~  g. sg. pawłoki BZ Ex 36, 8. 35. 37. 38, 18. 23, 
Rozm 234. 235. 802. 827; ~  ac. sg. pawłokę 
1440 R XXV 242, BZ  Ex 35, 6. 36, 35, Rozm 
48. 834. 837; — i. sg. pawłoka 1444 R XXIII 
303, XV p. pr. R XLVII 359; -  g. pl. pawłok 
BZ  Ex 35, 25; ~  ac. pl. pawłoki BZ Ex 35, 23, 
Rozm 16. 17. 48. 77. 98. 394.

Z n a czen ie : fcienka, kosztowna tkanina, też 
odzież lub zasłona zrobiona z tej tkaniny, tenue 
textile magni pretii, etiam vestis vel velum ex hoc 
textili confectum : Sericum, geduab, et purpu- 
ram y pawłoka 1440 R XXV 242; Ornata regis 
purpura krasna, rithą pawłoka, naczistschim 
albo nacziesnieyschim, drogim scharlatem (arbor 
decora et fulgida, ornata regis purpura) 1444 
R XXIII 303; Kaszdi... offyeryy bogu złoto..., 
modre postawcze y pawlokoo (hyacinthum et 
purpuram) BZ  Ex 35, 6; Acz kto myal modre 
postawcze, pawloky (purpuram), czyrwone 
sukno dwogecz kraszone ib. 35, 23; Alye 
y nyewyasti... dały soo, czso S00 naprZ00dly 
postawczow modrich, pawlok (purpuram) ib. 
35, 25; I uczynyl przystrzesze... s modrey 
barwi, s pawloky (fecit et tentorium... ex hya- 
cintho, purpura) y sz czyrwyencza ib. 36, 37, 
sim. ib. 36, 8. 38, 18; Który bil... dzelnyk... 
barwo modroo, pawloky (ex... purpura) 
y s sukna czirwonego ib. 38, 23; Pawłoka byala 
bysso (operantium byssum in domo iuramenti 
I Par 4, 21) 1471 MPKJ V 48; Tedy ony (sc. 
dziewki) tamo bądacz tkały payloky, opra- 
yyayacz pyerlamy y byszyorem (texuerunt bys
sum atque purpuram) Rozm 16, sim. ib. 98; 
M aria... navykla... pavloky tkacz ib. 17; Dzye- 
vycza Marya... szvkala słoto na yedvaby y pa- 
vloky a pavloką tkała (retorquebat aurum circa 
Sericum et purpuram texebat) ib. 48; Marye sza 
dały dary rozmayte, kamyenye drogye, pyerly, 
payloky (purpuram) ib. 77; Kyedy przyschedl 
svyaty Bartlomey kv mylemv Iesusovy, tedy 
myal odzyenye pawloczyste [odzyenye] na sobye, 
a na ymyą plascz byaley payloky... a suknye 
czyryoney payloky ib. 234—5, sim. ib. 827; 
Kazał yemv Herod dacz byale odzyenye byaley 
payloky ib. 802, sim. ib.; ~  Induit ciclade pa-
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wlok0 XV p.pr. R XLVII 359; Tres tunice al. 
*powoleky de adamasco, duo albi et una nigri 
coloris 1471 Rac h Król 101; Byl czlovyek 
yeden bogathy a obloczyl szye v pavloky 
y v pyerly (qui induebatur purpura et bysso 
Luc 16, 19) Rozm 394, sim. ib.; A kyedy po- 
yyedzyon v tem ystnem odzyenyy, v pavlo- 
czystem..., tako yyatsche rany, ku ktorem była 
ona payloka yewrzala, otvorzyly szye przez oną 
pavloką, yze czo szye podknąl..., to szye z yego 
syyąthych ran krew rzuczyla przez oną pavloką 
ib. 834; Kazał gy oblyecz v thą ystną pavloką 
sprossną ib. 837; ~  Y udzyalal pawlokoo
albo opono s modrey barwy y s pawloky (ve- 
lum de hyacintho et purpura) BZ  Ex 36, 35.

Pawłokowy f zrobiony z pawłoki, e textili, quod 
pawłoka yocatur, confectus5: Byale plotno a pa- 
wlokoowe (de'... purpura... et bysso) BZ Ex 
35, 35.

Pazłotka 'blaszka mosiężna lub pozłacana, 
lamina aurichalca vel aurata : Paslothką auri- 
calcum ca 1500 Erz 63. ~  Cf. Pozłotka.

Paznogieć cf. Paznokieć
Paznokieć, Paznogieć fo r m y : n. sg. pazno

gieć OrtCel 12, OrtZab 530, ca 1500 Erz 63; 
paznokieć 1478 Rost nr 2191; ~  g. sg. paznokcia 
BZ  Ex 10, 26; ~  ac. sg. paznogieć Ort Mac 72, 
OrtOssol 57, 3; ^  n. pl. paznokcie Rozm 22; 
~  g. pl. paznoktow FI 68, 36; paznokciow Rozm 
688. 818; ~ a c .p l. paznokty Pul 68, 36; paznog- 
cie BZ Deut 21, 12; paznokcie XV p. pr. R XVI 
319, Rozm 153; ~  i. pl. paznokty ca 1450 
PF IV 579.

Z n a czen ia : 1. ' zrogowaciały naskórek, po
krywający wierzch końca palców, paznokieć, 
(u zwierząt) pazur, cutis obdurata extremi digiti 
superficiem tegens, unguis, ungula : Drapaya 
pasznocthi delaniant ungyibus ca 1450 PF IV 
579; Ona ogoli sobye kryczyczo a ostrzize 
paznogcze (ungues) BZ  Deut 21, 12; Pazno- 
gyecz vnguis OrtCel 12, sim. OrtZab 530; 
Proszthe rany, kthore szą na gyeden paszno- 
gyecz w glabyą a gyeden członek wszdlusza 
OrtMac 72, sim. OrtOssol 57, 3; Vnguis, pa- 
snogecz, hominum ca 1500 Erz 63; Rącze yey 
nadobne zayzdy czyste były,... paznokczye (un
gues) nygdy którą nyeczystota były pokalany 
Rozm 22; Pasnokczye (ungues) myal (sc. Jesus) 
gladkye, byale a szylno czyste ib. 153; Tako 
tvardo zyyązan (sc. Jesukryst), yze ze wschech 
pasnokczyow yego rzuczala szye krew ib. 688, 
sim. ib. 818; ~  Lub bodo bogu nad czelcza
młodego, iesz dobiwa rogow y paznoktow (un- 
gulas, Pul: paznokty) FI 68, 36; Vo1ucres acuunt 
ungues paznokcze XV p. pr. R XVI 319;

Wsziczka stada poydo s wamy a nye ostawyocz 
y paznokczya tego (non remanebit ex eis un
gula), czsosz gest potrzeba ku offyerze panu 
bogu naszemu BZ  Ex 10, 26.

2. niedźwiedzi paznokieć bot. 'barszcz zwy
czajny, Heracleum sphondylium L ś : Nyeczyye- 
dzy pasnokecz branca ursi 1478 Rost nr 2191.

Pazroczny *poświęcony rozmyślaniom, medy
tacjom, badający, rozmyślający, meditationibus 
deditus, ąuaerens, meditans': Item dicta est do
mina beata virgo, quia ipsa est vita contem- 
plativa, pasroczny, que est super yitam istam, 
*nabrzenyenny, et iste ambe yite tendunt ad 
salutem XV med. PamLit XXVIII 308; Tam 
ad actiyam, robotni, quam ad contemplativam, 
pasroczni, yitam XV med. R XXV 271; Pasz- 
roczny contemplatim ib.; ~  o sposobie inter
pretacji Pisma św.: Intellectus Scripture... ana- 
gogicus zwyczayny albo pasroczny XV med. 
R XXV 154.

Pazyra czy Pażyra bot. ' ogórecznik lekarski, 
Borrago officinalis L ś : Pazyra borago 1472 Rost 
nr 542.

Październik 1. 'październik, dziesiąty miesiąc 
roku, mensis OctobeF: Pasdzyernyk october 
ca 1500 Erz 63.

2. f wrzesień, dziewiąty miesiąc roku, mensis 
SeptembeP: Paszdzyernyk a. *wrzeszymu XV 
med. Zab 157; Mnye *pasdzernycz dzeya ca 
1455 Dóbr 324; Pasdzernik XV p. post. 
Zab 157; Pąsdzyernyk september ca 1500 Erz 63.

3. ' listopad, jedenasty miesiąc roku, mensis 
NovembeF: Listopad, *peschtschernic, *grv- 
gschen XV in. Wisi nr 2030.

Paździerze, Paździrze coli. 'wewnętrzne części 
łodygi lnu, odpadające przy międleniu, też ogól
nie źdźbła, pokruszone słomki, interiores partes 
caulis lini, quae tundendo decidunt, etiarn ge- 
neraliter festucae, culmi contusi : Pasdzerze 
stupa 1437 Wisi nr 228 s. 89; S pasdzerza 
cirpeam XV med. PF V 28; Ale sama kazała 
mozoma ynicz na pobycze domv swego y przi- 
krila ge pasdzerzim lnyanim (stipula lini) BZ  
Jos 2, 6; Pasdzierze stipula (Jos 2, 6) 1471 
MPKJ V 31; Pasdzierze napta (et non cessa- 
bant, qui miserant eos ministri regis succendere 
fornacem, naphtha et stuppa et pice et malleo- 
lis Dan 3, 46) ib. 108; Sicce quisquilie, stipule, 
paszdzerze XV p. post. PF III 287; De stupa 
pazdzyrze XV ex. GIWp 79; Ffestuca proch yel 
pasdzyerze ca 1500 Erz 63.

Paździerzeń 1. 'październik, dziesiąty miesicie 
roku, mensis OctobeF: Passczerszen, lystopad, 
grvdzyen XV R XXIV 376.

2. 'wrzesień, dziewiąty miesiąc roku, mensis
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September’: Paszdzernya september 1476
AKLit III 108.

Paździorko 'ułomek źdźbła, ość, festuca: 
Ffestuca pasdzorko aut sczblo (quid autem 
vides festucam in oculo fratris tui? Mat 7, 3) 
1471 MPKJ V 118; Ingeris te velut festuca in 
anum, id est in posteriora wmykasch szya 
yąkoby pasdzyorko w rzycz ca 1500 Er z 63.

Paździoro 'ułomek źdźbła, ość, festuca : Pasz- 
dzoro spica 1472 Rost nr 958; Quid autem 
vides festucam vlg. trzaską vel pasdzoro in oculo 
fratris tui (Luc 6, 41)? XV p. post. R XXV 173.

Paździrze cf Paździerze
Paża 'pacha, ala : Pod pazą sub ascella (abs- 

condit piger manum suam sub ascella Prov 
19, 24) 1471 MPKJ V 68. — Bohemizm.

Pażlarz cf. Pażlerz
Pażlerz, Pażlarz 'rodzaj krótkiego miecza, 

sztylet, puginał, genus ąuoddam brevis gladii, 
pugio : Cultelliger est ille, qui *paszlyasz portat 
1444 AKPr II s. XIV; Versatilis paslerz albo 
sabla XV p. post. PF V 8.

1. Pażyra *żarłok, obżartuch, homo edax>: 
Gulosus pazyra, żarłok, polok 1434 R XXV 
267.

2. Pażyra cf Pazyra
Pącze cołl. 'pączki roślinne, z których rozwi

jają się liście i kwiaty, gemmae płantarum, ex 
ąuibus folia et flores oriuntur9: Fructum pacze, 
liscze XV p. post. Zab 522.

Pączek 1. fpączek roślinny, z którego rozwi
jają się liście i kwiaty, gemma płantarum, ex qua 
folia et flores oriuntur9: Poczky germen 1436 
R XXIII 278; Panczky gemmas ca 1450 PF IV 
575.

2. frodzaj smażonego ciasta, smażony placek, 
genus frixae crustae, frixa placenta : Artocopus 
est panis pistus in oleo paczek vel nągnyeczyony 
chleb vel ornaph vel begel ca 1500 Frz 63; 
Artocrea id est cibus ex pane et carne pistus 
paczek vel szadlny kołacz ib.

Pąć fwędrówka, podróż w odlegle strony, pe- 
regrinatio, iter in remotas terras factum : Homo 
quidam peregre, na *pocz, proficiscens vocavit 
servos suos (Mat 25, 14) XV med. GIWroc 92v; 
Postquam Maria rediit a peregre s pąnczy XV 
med. R XXV 159; Peregre w goscziną, na pancz 
(homo... locavit eam, sc. vineam, colonis et 
ipse peregre fuit multis temporibus Luc 20, 9) 
1471 MPKJ V 124.

Pąd cf. Pęd, Pud
Pądzać cf. Pędzać
Pąga cf. Pęga
Pągwica fo r m y : n. sg. pągwica XV p. post. 

PF V 7, ca 1500 Erz 63; ~  g. pl. pągwic 1437

60 PAŹDZIERZEM

AGZ XIII 46; ^  ac.pl. pągwice 1440 Przem I 
nr 2956; ~  i. pl. pągwicami 1484 Reg 709.

Z n a c ze n ie : *kulka z metalu, kości, skóry, 
służąca do zapinania odzieży bądź do ozdoby, 
guzik, orbiculus e ferro, osse, cute confectus ad 
vestem colligendam vel ornandam : Syenko Chod- 
nowicz ewasit iure Syenko Schepyothczycza... 
pro sedecim *modulis al. pangwicz 1437 AGZ 
X III46; Hannus... legauit filio suo... cingulum 
argenteumet XV nodulos argenteos al. pangwicze 
1440 Przem I nr 2956; Plascze... <(mają> mye- 
czi... z pągyiczami a<lbo> z hafthkami (chla- 
mydes... affibulatas) 1484 Reg 709; Pągwicza no- 
dus XV p. post. PF V 7; Nodus pagwyczą vel 
yazel ca 1500 Erz 63.

Pągwiczka 'mniejszy guzik, minor orbiculus5: 
Pagwyczką nodulus ca 1500 Erz 63.

Pąk 'pączek roślinny, z którego rozwijają się 
liście i kwiaty, gemma płantarum, ex qua folia 
et flores oriuntur9: Pąk cima 1472 Rost nr 1047. 

Pąkawica cf. Pękawica 
Pąkowie coli. 'pączki roślinne, z których rozwi

jają się liście i kwiaty, gemmae płantarum, ex 
ąuibus folia et flores oriuntur9: Pokoyye gemme 
1413—4 JA XIV 503; Quia sicut in vinea nascun- 
tur flores, we (leg. uyae) et gemme, pakovye, 
sic in anima nascuntur gemme, id est cogita- 
ciones bonę XV med. R XXIV 372; Item pą- 
kowye topoloue XV med. Zab 516; Ibi coque 
pakowye ib.; Lyen yusz bil *pokowye wy- 
puszczyl (folliculos germinaiet) BZ Ex 9, 31; 
Nalasl (sc. Mojżesz) *rosquetlsyo rosgo Aaro- 
nowo..., rosquitayocza syo pokowim (turgen- 
tibus gemmis) BZ  Num 17, 8; Sicut de ramis 
nascuntur gemme vlg. pokowye..., sic de sen- 
sibus bonę anime nascuntur bonę cogitacio- 
nes 1456 R XXXIII 183; Accipe yertices de 
pino, pacovye, et ungas XV p. post. R LIII 62; 
Gith pakowye ib. 66; Pąkowye XV med. 
Zab 523; Ista virga inventa est germinis, pa
ko vye, turgentibus,... ex qua flores fructiferi 
eruperunt XV ex. MPKJ II 324. -  Cf. Pu
kowie.

Pąkowina cf. Pękowina 
Pąp c f  Pęp 
Pąpawa c f  Pępawa 
Pąpek cf. Pępek 
Pąpowie cf. Pępowie 
Pąpownik cf. Pępownik 
Pątlik cf. Pętlik 
Pątnicstwo cf. Pątnictwo 
Pątnictwo, Pątnicstwo 'wędrówka, pobyt poza 

ojczyzną, peregrinatio, abesse a patria (sensu 
su b s t.f: A tak wiszla (sc. Noemi) s myasta 
swego potnycstwa (de loco peregrinationis) BZ

PĄTNICTWO

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PĄTNICTWO PCZELNY 61

Ruth 1, 7, sim. ib. 1, 22; Pyenyu podobne mnye 
były prawoty twoye w myeszczye potnycztwa 
(in loco peregrinationis, FI: *phylgrzymstwa) 
mego Pul 118, 54.

Pątnik fo rm y: n. sg. pątnik FI i Puł 38, 17; 
~  d. sg. pątnikowi XV p. post. Kałużn 286; ~  ac. 
sg. pątnika 1448 R XXIV 353, XV p. pr. Zab 
519; ~  i. sg. pątnikiem ca 1425 EwKReg 42, 
XV med. R XXIV 362; ~  n. pi. pątnicy Rozm 
782; ~  d. pl. pątnikom BZ  Lev 19, 10; ~  ac. pi. 
pątniki XV med. SKJ I 87.

Znaczenie: 'wędrowiec, obcy, kto przebywa 
poza ojczyzną, peregrinator, peregrinus, qui abest 
a p a t r i a Ne milcz, bo ia iesm przichotcza 
v czebe y potnik (peregrinus) FI 38, 17, sim. 
Pul; Ty sam potnykem (tu solus peregrinus es 
Luc 24, 18) ca 1425 EwKReg 42; Pąthnyka 
hospitem 1448 R XXIV 353; Pąthnyka vagvm 
XV p. pr. Zab 519; Hospes eram gosczem, id 
est potnykem (Mat 25, 35) XV med. R XXIV 
362; Hospitales, gl. id est susceptores hospitum, 
invicem przymyyączy pąthnyky spolv geden 
drygego (I Pet 4, 9) XV med. SKJ I 87; Any... 
gron z rokv twich odpadlich sgromadzacz bo- 
dzesz, ale ybogim, pootnikom (pauperibus et 
peregrinis) szbiracz nyechasz BZ  Lev 19, 10; 
Pąthnykowy (peregrino Ex 23, 9) nye bandz 
czyaszek XV p. post. Kalużn 286; Nadzyeyayącz 
szye bycz myesczanye przychodzączy<ego> 
syyata, toczusch krolevstva nyebyeskyego, 
mnyemayą szyą p[y]ątnyczy y pyelgrzymoyye 
na zyemy Rozm 782.

Pchać fo rm y: praes. ind. 3. pl. pchają Rozm 
830; ~  part. praes. act. adv. pchając Rozm 653; 
adi. n. sg. f .  pchąca 1437 Rost nr 2479; ac. 
s g . f  pchającą Rozm 830; neutr. pchające Rozm 
830; i. sg. neutr. pchającem Rozm 830; ~  praet.
1. sg. m. -m pchał 1410 KsMaz I nr 1453, 
1427 KsMaz II nr 2665; 3. sg. m. pchał 1402 
Kościan nr 188, 1427 KsMaz II nr 2665; 
/ .  pchała 1402 KsMaz I nr 258; 3. pl. m. pchali 
Rozm 664. 701; ~  condit. 3. sg. neutr. -by pchało 
Rozm 180.

Znaczenia: 1. 'kłuć, pungere : Pungencia 
przicra yel pchaiocza XV med. R XXIV 363; 
Bedagar spik, roza polna pchocza 1437 Rost 
nr 2479; Czy ystny yyeczsche podolky nad 
ynsze lyydzy noszyly a kv tern przyvyązovaly 
czyrnye, aby ye pchało (spinas alligabant, 
ąuibus puncti), yschby chodzącz były pamyet- 
lyyy dzyeszyączyora przykazanya Rozm 180; 
Bo yako nascha zyemya rodzy tarnye pchayącze, 
thakyez myły Cristus przyymvyącz koroną tar- 
novą, barzo przykrą a barzo ostrą, pchayączą 
czyernym, myenyl, yze nasche bolyesczy sam

on myal noszycz ib. 830; Alye podług szvyą- 
tego Augustyna, yze syyątha glova yego [yego] 
slotka trudno pchayączem tarnym {ukorono
wana ?>, boską volyą stało szye, yze tako yko- 
ronovan ib. ; ~  przenośnie: Prze odpusczenye
grzechów yest czyrpyal, które grzechy czloyyeka 
pchayą-cz albo kolyą-cz yyączey nyzly czyrnye 
Rozm 830.

2. 'posuwać gwałtownie, siłą, popychać, po
trącać, yehementer, per vim promoyere, propel- 
lere, offendere : Tom yczinil za iey poczotkem, 
kedi mo s pecza pchała 1402 KsMaz I nr 258; 
Jaco Opacz ne yderzil odlewf Jandrzea po 
*gambey, ale gy pchał {poprawione z pchnonl) 
swe {leg. z swe) roley 1402 Kościan nr 188; 
Yacom ya ne yechal na Staskow dom sylo 
samosothm ani yego zoni pchał nogo, pychal 
1410 KsMaz I nr 1453; Iacom ya Pawia nye 
syepal any pchał samopyanth siło... Micolag Pa
wia nye syepal ani pchał samopyąth siło 1427 
KsMaz II nr 2665; Nyektorzy z boku pchayącz 
(sc. Jesukrysta) Rozm 653; A ony nye telko 
pchały y były, alye tez plvaly y rzygały yemv 
pod noss ib. 664; Any vymy, yesczely zyw albo 
yvzly vbyly, gednosmy yydzyely przez łąka Io- 
zeff byyącz, pchayącz, syepayącz przed szye 
y za szye ib. 694; Postavyly y {leg. ji fgo5) srod 
domv y dały yemv długą chvylą stacz a tu bye- 
gayącz około yego y były, y pchały nyektorzy 
ib. 701.

Pchła zool. 'pchła, Pulex irritans L ć : Wiszedl 
kroi israhelsky, abi szukał pchli sziwey (pułicem 
unum, yar. vivum), iako szukaio kuropatwi na 
górach BZ  I Reg 26, 20; Pchla pulex 1472 Rost 
nr 1457.

Pchnąć 'posunąć gwałtownie, siłą, trącić, yehe
menter, per yim promoyere5: Jaco Opacz ne 
yderzil odlewf Jandrzea po *gambey, ale gy 
pchnonl {poprawione na pchał) swe {leg. z swe) 
roley 1402 Kościan nr 188; Yacom ya Goszko 
ne pchnol se wszoda {pro wschoda ?), *stoyo 
sz no w roczech 1405 KsMaz I nr 594; Ysze 
Marczin... ne pchnął Yacuba, wosznego, w ogen 
1418 Pozn nr 947; Takos poschly kv czyalv 
onego ymarlego Żyda y pchnął go nogą (et 
cum pede trusit eum Iesus) rzekacz Rozm 133; 
Alye myły Iesus rzeki y pchnął y {leg. ji fgo’) 
noga: Idzy, szatanye! ib. 197; ^  C f Odepchnąć, 

Popchnąć, Wepchnąć, Wypchnąć, Zapchnąć, 
Zepchnąć, Pchać, Przypchać, Wepchać, 
Wypchać, Zepchać, Pychać, Popychać, 
Rozpychać, Spychać, Upychać, Wspychać, 
Pychnąć

Pczelnik cf. Pszczelnik
Pczelny cf. Pszczelny
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62 PCZMIEL PEŁNA

Pczmiel cf. Trzmiel
Pczoła cf. Pszczoła
Pecka, Pocka, też pi. tantum Pecki, Pocki

' twarde jądro w owocu, pestka, tu o nasionach 
winnej macicy, durus nucleus fructuum, hoc loco 
de seminibus vitiwn : Ar ula p[y]eczka uel costka 
1437 Wisi nr 228 s. 85; Poczky arillus 1460 
Rost nr 3360; Arilli poczki, *porzki ca 1460 
ib. nr 3280—3281; Pęczka arillus ca 1465 ib. 
nr 4151; Peczky arillus ca 1500 ib. nr 5359.

Pecyna czy Pieczyna fgatunek soli warzonej, 
może gruda tej soli, genus salis cocti, fortasse 
mica eius salis': Ad Magnum Salem ąuatuor 
thargoue et ąuatuor taberne et pecine et quali- 
bet septimana tres alueos et ąuartum sredne et 
septem pro lignis {ca 1125) 1275 KodTyn 2; 
Duas porciones salis, que a wlgo peczini et cor- 
cze uocantur, ad Magnum Salem (1242) 1464 
MMAe IX 65; Auzoria salis et pecini ad Ma
gnum Salem 1243 KodPol III 39; Conradus... 
sanctimonialibus de Stanetek... donauit... 
alueum salis cum stilla de caldario in ignem 
distillante vlg. pecina dicta apud Magnum Sa
lem 1254 ib. 55; Dedimus nichilominus unum 
caldarium, quod a uulgo chran nominatur, cum 
pecina in Bochna claustro de Stanetek ib. 58; 
Et alueus salis ad Magnum Salem, hereditarjus 
Latine, dedische vlg. nominatus, cum pecina 
ib. 59; Concedimus ecciam predicto abbatj et 
conventui redditus quinque marcarum argentj 
in salis sparsura vel ebullitura apud Bochniam, 
quod petina vlg. appellatur, jurę hereditario 
imperpetuum ad habendum et possidendum 
(1286) 1506 ib. 140; Item duas portiones salis 
ad Magnum Salem, quae a vulgo pyeczini et 
korcze dicuntur, perpetuo inscripsit DłLB III
280.

Pelikan 'ptak mityczny, karmiący swe dzieci 
własną krwią, avis fabulosa pullos sanguine suo 
alens5: Podoben yczinil iesm se pellicacowi {pro 
pellicanowi, Pul: pellikanu) puszczey (similis 
factus sum pellicano solitudinis) FI 101, 7; On 
gest wyerni pellikan, wykupi dusche z mąk sam, 
da swe serce *roszkrawycz, *chącz *gresną 
duszą wybawycz XV med. PFYV 592; Pellicanus 
pellican, sadopyor 1472 Rost nr 1373; Pelykan 
pellicanus ca 1500 Er z 63.

Peltram cf. Bertram
Pełen cf. Pełny
Pełła czy Piełła 'okrycie na ołtarz, tegumen- 

tum arae': Est altare Christus, in quo fertur 
yictima sancta, sunt are yestes, gl. yestimenta 
pyelly, sancti, quas induit, alti XV p. post. 
PF III 288; A tesch myely myecz *pyączą o svy- 
czach ołtarza, plascze albo pełły, sądy czysczyly

*koscyelną (luminum curamąue gerebant, etiam 
altariorum ornatumąue fecerunt, atque sacri- 
ficii yasa mundayerunt) Rozm 14.

Pełń cf. Pełny
Do pełna 'skutecznie, efficienteP: Do pełna 

efficaciter XV med. R XXV 151.
Z pełna, Z piełna 1. 'w całości, w pełni, plene*: 

Czom mai placzicz penandze Wirchoslaue, tom 
szaplacil s pełna 1397 Pozn nr 347, sim. 1398 
HubeZb 94, 1401 SKJ III 193, 1407 Kościan 
nr 335, 1411 KsMaz I nr 1648, 1414 Kościan 
nr 510, 1418 Pozn nr 935. 957, 1426 KsMaz II 
nr 2126, 1435 Pozn nr 1456, 1437 Pyzdr nr 1143; 
Sicut sciunt, quod Bodzantha misit, sial s pełna, 
pecuniam, yidelicet II marcas Boguslao 1399 
TPaw III nr 5793; Jacom przi tern bil, gdi 
Swanchna wfsszola s pełna zapłato dzedzini, 
yonsz veczne zaprzedała 1411 HubeZb 58; 
Yakom po Elsczynye szmyerczy nye sachowal 
nyczsey gyey wyprawy mymo wos, czsosm y wra- 
czal, gedno tho, czso my prawo przicasalo, 
alem s pełna wroczil 1420 Pyzdr nr 684, sim. 
1425 ib. nr 788, 1425 AKPr VIIIa 166, 1429 
Pyzdr nr 928; Jsze to szto cop, któreś pan San- 
dziwogy... dąl panu Marczynowy,... w tich 
pyenadzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 
any go wsdal, alys s pyelna yybral ty giste sto 
cop 1428 Pozn nr 1505; Petrus... intercessit 
Nicolaum... contra Elizabet... pro omni the- 
zawro plenario al. z pełna, pro florenis, pro 
auro atque argento 1434 StPPP II nr 2535; 
Theszs gdzekolye plugem w ogrodzech albo na 
polyoch orano bi bilo, dzeszanczina s pełna 
(plenarie) ma dana bicz Sul 4, sim. Dział 5; Thy 
tho {sc. rzeczy) czalo a s pełna (integraliter et 
ex toto, Dział 19: kromye szkodi y obraszenya) 
na rąkoyemstwo wroczycz mayą Sul 31; ~  Eze 
Dzirzek wydzelil Mikolayewi Jaszkowey dzel- 
nicze s pełna polowiczo 1400 HubeZb 16, 
sim. 1408 Pozn nr 638, 1450 ZapWarsz nr 914; 
Iosz alesz wszelky s pełna y neporyszne za
chowa (integram inviolatamque servaverit), kro
mę wotpena na w<ie)ky zghyne FI Ath 2, 
sim. Pul; Tady graniczą s pełna małą bicz 1422 
Pozn nr 1101; Iacom ya oth Falka o tha 
*grzywda wstał, esze my wloky nye wymyerzyl 
s pełną 1456 TymWol 20; S pełna wzythchych 
{pro wszythkych) twych slow szroszumyecz-szmy 
ne mogli M W  gl. 67; A yako popelnyl (sc. Je
sus) po<ł)vtora lata od svego yrodzenya,... 
począł movycz, s pełna slova vymavyayącz (in- 
tegre verba proferendo) Rozm 99, sim. ib.; 
Tegodlya my to chczemy yą s pełna yypyssacz 
ib. 161.

2. 'zupełnie, całkowicie, plene’: Qui ąuadra-
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PEŁNA PEŁNIĆ 63

gesimale, powszedni, ieiunium in solidum, 
s pełna, tenet 1440 R XXV 242; Szwemu oyczv 
y maczyerzy dom dal y zapyszal, a to tako, ysz 
on themu wszemu ma sz pełna panowacz, poko 
on zyw OrtMac 82, sim. OrtOssol 63, 3; 
~  A zathym przystampyącz byskupovye y kxya- 
zątha zydovsczy począly nan s pełna zalovacz, 
vstavycznye movyącz nan krzywe svyadecztvo 
Rozm 797.

Pełnić, Pielnić fo r m y : praes. ind. 3. sg. pełni 
Dek III 24, BZ  Deut 27, 26. II Par 34, 16, 
Rozm 214. 763; 2. pl. pełnicie Rozm 311; 3. pl. 
pełnią BZ  Neh 4, 7, 1484 Reg 714; ~  imper.
2. sg. pełni BZ  Jos 1, 7, Rozm 180; 2. pl. peł
nicie 1449 R XXV 166, BZ  Lev 22, 31; pełńcie 
BZ  Lev 20, 8. 22; ~  part. praes. act. adv. peł
niąc BZ Lev 22, 21, Rozm 655; adi. pełniąc 
Rozm 655; n.sg. m. pełniący ca 1450 PamLit 
IX 319, Rozm 771; n.pl. m. pełniący 1471 MPKJ 
V 54; — inf pełnić Dek III 16, 1418 AKPr VIIIa 
145, 1424 Kościan nr 1022, etc.; pielnić Dek VI; 
~  fut. 2. sg. m. będziesz pełnić BZ Deut 28, 58; 
^praet. 1. sg. f . -(e)m pełniła Spow 4; 3. sg. m. 
pełnił 1407 HubeZb 89, XV in. R XXIV 73, 
1426 MPKJ II 304, etc.; f .  jest pełniła BZ Gen 
17, 14; pełniła 1402 JA VI 205; 7. pl. m. -(e)smy 
pełnili Spow 1; 3. pl. m. pełnili BZ Gen 50, 3, 
Rozm 325; ~  condit. 1. sg. m. -bych pełnił 
Rozm 248; 2. sg. m. -by pełnił BZ Deut 30, 14;
1. pl. m. bychom pełnili Dek II 1, BZ  Deut 
29, 29. I Esdr 9, 14; byśmy pełnili Dek II 2;
3. pl. m. -by pełnili 1484 Reg 715; ~  condit. 
pass. 3. sg.f. -by pełniona Sul 5.

Z n a c ze n ia : 1. fwykonywać, czynić, facere, 
exseqm : Tocz yest volą bogą naszego, bychom 
(Dek II 2: byshmy) pelnyly przykaząnye *yago 
Dek II 1; Chczesly w zivot yieczny vnydz, tho 
przykaazanye maasch pelnycz Dek III 16; Thocz 
gyest przykaszanye moye, kto gye pełny, nadze 
zbawyenye szwogye Dek III 24; Mvszysz tho 
dzyeszączoro przykaszanye pyelnycz Dek VI; 
Szpowadami szo,... yszeszmi ne pełnili (Spow 2: 
izesm ne popelnal, 3: ysszem nye popelnyl, 
4: *ychem... nye pelnyla) szeszczora milo- 
szerrdza bożego Spow 1; Margorzatha Swotho- 
slawe vmow0, cso s n0 ymala, pełniła 1402 
JA VI 205; Iaco wemi y swadczimi, ize ne peł
nił Jassek Jacussowi tego, czso gednacze vged- 
nali 1407 HubeZb 89; Quid domini in Iedlna... 
przicaszo, hoc domina debet tenere seu implere 
vlg. pelnicz 1418 AKPr VIIIa 145, sim. 1424 
Kościan nr 1022, sim. ib.; Si quis diligit me, ser- 
monem, kazana, meum seruabit vel pełnił (Jo 
14, 23) XV in. R XXIV 73; Estote factores, 
gl. impletores *pelnyaczye, verbi dei et non audi-

tores tantum fallentes vosmetipsos (Jac 1, 22) 
1438 R XXII 354; Podług rozvmv, nadchnyena 
ducha swątego chodcze, pelnicze (spiritu am- 
bulate Gal 5, 16) 1449 7? XXV 166; Chczemi, 
abi forma przekazanya, w lysczech położona, 
pylnye chowana y pelnyona (quod forma man- 
dati... exsequatur) Sul 5; Vbacz grzechów 
ssiedm bycz... Człowiek ty grzechy pelnyączy 
bogv iest barzo smierdząci ca 1450 PamLit IX 
319; Stans actor principalis... dixit: Explebat 
al. pełnił (sc. ius terrestre), antequam ipsum 
cittavi 1451 TymProc 133; Zagładzona bodze 
ta dussa swego {leg. z swego) ludu, bo gest 
mego szlyubu nye pelnyla (quia pactum meum 
irritum fecit) BZ  Gen 17, 14; Y przykazał slu- 
gam..., abi drogymy maszczyamy zmazały ocz- 
cza. Gysz to pelnyly przykazanye za cztyr- 
dzeszczy dny (quibus iussa explentibus, tran- 
sierunt quadraginta dies) ib. 50, 3; Ostrzegaycze 
przikazanya mego a pelncze ge (et facite ea)! 
BZ Lev 20, 8, sim. ib. 20, 22; Czlowyek, ienze 
bodze offyerowacz obyato pokoyno albo slvb 
pelnyocz, albo dobrowolnye offyerv«ocz (vel 
vota solvens vel sponte offerens) ib. 22, 21; 
Ostrzegaycze przikazanya mego a pelnicze ge 
(facite ea)! ib. 22, 31; Vczinycze offyero bogv 
*wbyato zapalno <al)bo obyato pokoyno, 
zlvby pelnyocz[o] (vota solventes), albo z dobrey 
woley offyeryyocz dari BZ  Num 15, 3; Prze- 
kloti, ktosz nye ostanye w vmovye tego prawa 
ani gego yczinkyem pełni (nec eos opere per- 
ficit) BZ  Deut 27, 26; Nye bodzesli chowacz 
y pelnicz (nisi... feceris) wszech slow tego to 
zakona,... przisporzi pan ran twich ib. 28, 58; 
Bichom pełnili (ut faciamus) wszistka słowa za
kony tego to ib. 29, 29, sim. ib. I Esdr 9, 14; 
Ale gest tv rzecz wyelmi blisko, słowo w ysczech 
twich y w serczy twem, aby ge pełnił (ut facias 
illum) BZ Deut 30, 14; Ostrzegay y pełni wszi- 
sczek zakon (ut... facias omnem legem) BZ  Jos 
1, 7; Szal my, yszem Saula yczinyl królem, bo 
myo opuscyl a mich slow yczinkem nye pełny 1 
(et verba mea opere non impleyit) BZ I Reg 
15, 11; Wszitko, czsos oddal w roce twich sług, 
tocz syo pełny (ecce complentur) BZ II Par 
34, 16; Ten ma to dzyerzecz, pelnycz y *gystzycz 
podług prawą OrtOssol 46, 4, sim. OrtMac 56; 
Pelnyanczy {war. lub.: pelnyącz) obseruantes 
(obseryantes, sicut habes in lege domini III 
Esdr 8, 13) 1471 MPKJ V 54; Ma przykazanya 
boże wschytky chovaczi y pelnyczi (obseryatu- 
rum) 1484 Reg 707; Laczynnyczy, gdy nye bądą 
w kozcziele, mayą moyiczi za jutrznyą ony 
psalmy, które moyya y pelnyą kaplany ib. 714; 
Alye yesthlyby thego... nye pelnyli czaszow na
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tho ystayyonych, tedy mayą trzy paczierze 
spyaczi za zamyeszkanye ib. 715; Poslugy 
albo gynsze rządy... komvkoly z bracziey bądą 
poleczony..., ma ye przyączi a pelnyczi z na- 
bozenyzthvem y yyernye (curetąue fideliter exer- 
cere) ib. 721; Ale ssą poyynny... tą tho po- 
kuthą pelnyczi naboznye (efficaciter studeat 
adimplere) ib. 724; Pokląkla y począla pelnycz 
sve modlythyy Rozm 19, sim. ib. 40; Kosdą 
dzyeyyczą... ma bycz pod tern slyybem y pel
nycz, yako przykazał Moysezch (hoc yotum 
adimplere per Moysen iubetur) ib. 28; Czczy 
a chovay albo pełny! ib. 180; Moya karmya 
yest, abych pelnyl volyą tego (ut faciam yolun- 
tatem eius Jo 4, 34), który mye posiał ib. 248; 
Bo tego mocz myely a tez, yze bogv sobota 
czynyly a ono tesz prze bog pelnyly ib. 325; 
Którzy prze myloscz bożą yyelykye rzeczy obye- 
czyyącz yczynycz a potem y namnyeyschey nye 
pelnyącz ib. 655; ~  Iyze szye pełny..., yze
z Nazareta może bycz nyeczo dobrego Rozm 
214; Tedy zapomnyayszy obyetnycze strachy, 
które yydzymy y dzysz pelnyącz szye v thych 
ib. 655; O zapraydą, moyy syyathy Ieronym, 
pełny szye slovo Iesucristoyo, które był rzekł 
o tych byskupyech ib. 763; Cristus yest slodzyey 
albo złe yczynky pelnyączy ib. 771.

2. 'zapełniać, robić pełnym, explere, plenum 
facere9: Gdisz ysliszo..., isze zadzalani dzuri 
muru ierusalemskego a ysze rosyedlyni pelnyo 
syo (et quod coepissent interrupta concludi), 
roznyewaly syo barzo BZ  Neh 4, 7; ~  Gdisz 
syo poczno pelnycz (impleri) w Bab<i)lonye 
szedmdzesyod lyat, nawy<e)dzo was BZ  Jer 
29, 10.

3. dubia: Jsze Raphal pełnił Warschowi wal 
(pro wol ?) we dwu nedzelu a Warsch walu (pro 
wolu ?) ne chczal wszancz 1426 MPKJ II 304; 
Zayyerne yam poyyedam, nye pelnyczye (pro po- 
pelnyczye ?, non consummabitis Mat 10, 23) 
wschech myast v ysraelszkey zyemy, azecz przy- 
dzye syn czloyyeczy Rozm 311.

Cf. Dopełnić, Napełnić, Ponapełnić, Popełnić, 
Spełnić, Wypełnić, Zapełnić, Napełniać, 
Popełniać, Przepełniać, Spełniać, Wypeł
niać, Zapełniać

Pełnie fo r m y : comparat. pełniej Rozm 552.
Z n a czen ia : 1. fdużo, ile się zmieści, multum, 

plene’ : A za thym kąssem chleba nathychmyasth 
ystąpyl yen pelnyey, nysz przedthym, schatan 
Rozm 552.

2. 'dokładnie, accurate9 : Describi seriose pel- 
nye XV med. R XXV 152; Tribunus dixit: Man- 
dayi domino Tarnawski dare yobis eandem 
pecuniam, sed si non dabit, tunc ego loqui yolo

pro eadem pecunia secum et utique yolo com- 
plere al. *plnycz pełnie 1457 AGZ XI 420.

Pełnienie ' wykonywanie, facere, observare, 
exsequi (sensu su b st.f: Mandatorum obseryan- 
ciam pelnyenye XV med. R  XXV 154.

Pełno fo r m y : comparat. pełniej cf. Pełnie.
Znaczenia: 1. 'dużo, ile się zmieści, multum, 

plene5: Tedi Yzay poiow osia y nakładł nan 
pełno (plenum) chleba a lagwyczo wyna BZ I 
Reg 16, 20.

2. 'dokładnie, accurate5: Jakom ya *On- 
drzewy yymerzil w schesczi włokach pełno yako 
y sobye 1430 ZapWarsz nr 339.

Pełność fo rm y: n. sg. pełność FI i Pul 23, 1. 
49, 13. 95, 11. 97, 8, BZ  I Par 16, 32; -  g. sg. 
pełności 1449 R XXV 167, Gałka w. 25, XV 
med. GIWroc 68 v, XV med. SKJ I 114, BZ 
Deut 33, 16; ~  d. sg. pełności Rozm 188; 
~  ac. sg. pełność FI i Pul 88, 12; pełnośc(i) 
XV med. SKJ V 277.

Znaczenia: 1. *obfitość, mnogość, copia, 
abundantia : Maria synum misericordie sue om
nibus aperit, ut de plenitudine, pelnosczy, eos 
omnes acceperunt XV med. GIWroc 68 v; Abyscze 
byli napelneny wsselkyey pelnosczy bosskyey 
vt impleamini in omnem plenitudinem dei 
(Eph 3, 19) XV med. SKJ I 114, sim. 1449 
R XXV 167; Et ita in istis verbis virgo Maria 
a triplici genere deliciarum commendatur. Primo 
de plenitudine, prze pelnosczy, graciarum..., 
2° de multitudine, prze roslyschnosczy, virtu- 
tum ..., 3° de magnitudine, prze wyelikoscz, 
glorie singularis XV med. SKJ V 277; Z owo- 
czv zemskyego a s pelnosczi gego (de plenitu
dine eius) BZ  Deut 33, 16.

2. Jo co napełnia, quod expleP: Bosza iest 
zema y pelnoscz iey (plenitudo eius) FI 23, 1, 
sim. Puł; Acz mi bodze chcecz se yescz, ne po- 
wem tobe, bo moy iest okrog swata y pelnoscz 
iego (plenitudo eius) FI 49, 13, sim. Pul; Okrog 
zeme y pelnoscz iey (plenitudinem eius) ti ies 
zaloszil FI 88, 12, sim. Pul; Porusz se morze 
y pelnoscz iego (plenitudo eius) FI 91, 8, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 95, 11; Wzchycz morze y pel
noscz gego (tonet marę et plenitudo eius) a wye- 
syelcye syo role y wszitko, czso na nych gest 
BZ  I Par 16, 32.

3. 'stan nie wymagający uzupełnienia, całość,
całkowitość, nulla re car er e (sensu su b s t.f: Pel
noscz nauky boskyey XV med. PamLit XXVIII 
308; Ylkosz kv pelnosczy oczysczenya (ad ple
nitudinem mundationis) Rozm 188; ~  z peł
ności 'dokładnie, accurate5: O ... nynieyszhich 
popow zloszczi popissal s pelnoszczi Gałka 
w. 25.
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Pełny fo r m y : n. sg. m. pełen XV me ci. R XXII 
234, BZ  Num 14, 24. Deut 33, 23. I Par 23, 1. 
II Par 24, 15, Rozm 31. 142; pełny FI 74, 7, 
XV in. R XXIV 60, XV med. Zab 513, M W  82 b, 
Pul Ath 30, Rozm 394. 808; pełń Rozm 217; 
/ .  pełna Gn lb , FI i Pul 32, 5. 47, 9. 118, 64. 
Hab 5, etc.; neutr. pełno XV med. SKJ V 262; 
pełne ca 1428 PF I 486, BZ  I Par 11, 13; 
^  g- sg- f- pełnej 1428 ZapWarsz nr 249, XV 
med. PamLit XXVIII 308, Sul 37, 1461—7 
Serm 442v; neutr. pełna cf. Do pełna, Z pełna; 
pełnego OrtMac 33, OrtOssol 12, 3. 33, 2; 
~  d. sg. f. pełnej XV med. MPKJ V 430; ~  ac. 
sg. m. pełen Gn 181 b, 1438 Pozn nr 1600, BZ 
Num 22, 18. 24, 13, Rozm 73; pełń 1464 Wisi 
nr 783; pełnego Rozm 808; f. pełną XV in. 
R XXIV 74, Slota w. 30, 1435 ZapWarsz 
nr 512, etc.; neutr. pełno BZ  Judith 8, 7; pełne 
Sul 36, Blat 320; ~  v. sg. neutr. pełne Rozm 727; 
~  i. sg. m. pełnym 1408 Kościan nr 388;/. pełną 
OrtMac 38, OrtOssol 35, 4. 36, 2; neutr. pełnym 
OrtMac 26, OrtOssol 29, 2, EwZam 295; peł- 
nem OrtMac 26; ~  /. sg. neutr. (przy) pełnem 
OrtMac 25, OrtOssol 28, 3; ~  n. pl. pełny ca 
1418 Wisi nr 2151; m. pełni FI i Pul 72, 10, 
Rozm 305; f . pełny Pul 143, 15, Rozm 462. 535; 
pełne FI 143, 15; neutr. pełna FI 9, 28, FI i Pul 
13, 6; pełny Pul 9, 28; ~  g. pl. m. pełnych 
Sul 92, BZ  Lev 23, 15, Rozm 360; neutr. peł
nych OrtMac 82, OrtOssol 63, 1, Rozm 187. 
188. 621; ~  ac. pl. pełne Sul 110; m. pełne 
BZ  II Par 32, 17; fi pełny BZ  Ex 9, 8; pełne 
1420 Pozn nr 1076; neutr. pełne Rozm 740; 
~  n. a. ac. pl. neutr. pełna XV p. post. R XXV 
266.

Superlat. n. sg. f .  napełniesza XV med. SKJ V 
280.

Z n a czen ia : 1. ewypełniony po brzegi, do 
wierzchu, ad summum expletus’: A nixecz gin- 
sego thamo ne szocz ony biły nalesly gedno 
pełen grób manny bose Gn 181 b; Kelich w roce 
gospodnowe wina czistego pełni smesy (ple- 
nus mixto, Pul: czasza... pełna zmyeszy) FI 
74, 7; Komory gich pełne (promptuaria eorum 
plena, Pul: pywnycze gich pełny) FI 143, 
15; Mensuram bonam et confertam, et coa- 
gitatam, et supereffluentem, prawdziyą, pełną, 
strasnoną, virwchovatą, dabunt in sinum ves- 
trum (Luc 6, 38) XV in. R XXIV 74, sim. XV 
med. GIWroc 56v; A pełno miszo nadroby, 
yako on, czszo motyko roby Slota w. 30; Czso 
wszaly parobczy moy trzi konye y szeczy pełen 
wosz Kamyenskemv, tho wsząly na mem, na 
prawem 1438 Pozn nr 1600; Weszmyczye pełni 
rocze (plenas manus) popyola s komyna BZ

Ex 9, 8; Gensze nabyerze gey (sc. mąki) garszcz 
pełno (plenum... pugillum) BZ  Lev 5, 12; 
Szyercze bhi szyą moye szmyąlo, gdibhi yaky 
wązel po brząnku wydzyalo peln 1464 Wisi 
nr 783; Wszadzyly y {leg. ji 'go5) v kądz pełną 
(in arcam plenam) *olyą Rozm 108; A czo ostało 
odrobyn, szyedm koschow pełnych (septem 
sportas plenas Mat 15, 37) ib. 360; ~  pełny
wina, piwa (o człowieku) 'pijany, upojony wi
nem, piwem, vino, cerevisia ebrius’: Pełna wyna 
aut pywa temulenta (aestimavit ergo eam, sc. 
Annam, Heli temulentam I Reg 1, 13) 1471 
MPKJ V 35; ~  przenośnie: Iegosz poclocza
vsta pełna so (os plenum est, Pul: pełny są) 
FI 9, 28, sim. FI i Pul 13, 6; Ony yargy slavne 
y pełny wszey cznoty Rozm 535; Czemusz szye 
nye leki polozycz tvych vst pełnych yadu yszego 
przeklączya na oblycze króla nyeba y zyemye? 
ib. 621.

2. 'zawierający coś w wielkiej obfitości, miesz
czący wiele czegoś, pokryty czymś, qui aliąua re 
abundat, qui multa continet, aliqua re sparsus': 
Byzkyp swyat mylvyoczy [...jnyczy pelney 
wyatra (episcopus diligens mundum flabello 
pleno... comparatur) XV med. MPKJ V 430; 
Drudzi mówili, eze blogoscz wyrzchnya gest 
gescz a pycz dobrze..., a tich dzyssya pełen 
swyath XV med. R XXII 234; Puer autem cres- 
cebat et confortabatur plenus, pełno, sapiencia 
(Luc 2, 40) XV med. SKJ V 262; Bi mi dal 
Balaach dom swoy, pełen srzebra y złota (ple
nam domum suam argenti et auri) BZ Num 
22, 18, sim. ib. 24, 13; A bilo pole tey krayni 
pełne ioczmyenya (ager... plenus hordeo) BZ  I 
Par 11, 13; Geyze to moz bil odvmarl... gymye- 
nye stada wolow a stad owczich pełno (ac pos- 
sessiones armentis boum et gregibus ovium 
plenas) BZ Judith 8, 7; Bandą pełny {war. lub.: 
bądą pełny aut oplywaczy) redundabunt (vino 
torcularia tua redundabunt Prov 3, 10) 1471 
MPKJ V 67; Drugy kroi myal pełen <ogrod> na- 
szadzony szelya (aromatum hortum complan- 
tatum) Rozm 73; Czlovyeczy rodzay, yen yest 
byl peln nyemoczy, bolyesczy, yrzodow ib. 217; 
Był yeden żebrak... wrzodov pełny (ulceribus 
plenus Luc 16, 20) ib. 394; Górze yam, madrczy 
y lycemyernyczy ipokryczy, którzy oczysczy- 
czye, czo yest znątrz kyelycha a vnątrznosczy 
pełny kradzyeystva, nyeczystoty (intus autem 
pleni estis rapina et immunditia Mat 23, 25) 
ib. 462; A kyedysch przyblyzal szye ku po
toku..., gdzyez była skala yyelyka a pełna ka- 
myenya ostrego ib. 661; ~  Przeto obroczi se 
lud moy tu y dnowe pełny nalezeni bodo v nich 
(et dies pleni invenientur in eis) FI 72, 10, sim.
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Pul; Wiszlam bila pełna (plena), a prozno my0 
nawrocyl pan BZ  Ruth 1, 21.

3. 'nie wymagający uzupełnienia, nie uszczu
plony, kompletny, całkowity, ctf/p, gwz nulla re 
caret, cui nulla res adempta est, integer’: Iaco 
Jan s Marczinem ne yesth pelnim dzalem dze- 
lon, bo yeszcze mayo ginę dzedziczstwo dzelicz 
1408 Kościan nr 388; Jsze Machnę... brath gey 
zaplaczil poszag oszmdzeszand grzywen pełne 
y wyprawy *crzydzescy grzywen 1420 Pozn 
nr 1076; Vczynily... procuratora..., dawayocz 
y *poleczayocz... *pelno kaszn... y *wszelkno 
mocz we wszytkych szwych rzeczach... othpo- 
wedacz ca 1428 PF I 479; Pełne wiwolene ma
tura deliberacio ib. 486; Jakom ya oth plebana 
o than krziwdan wstał, esz my nye dal pelney 
roley yako gynym szanszadom 1428 ZapWarsz 
nr 249, sim. 1461—7 Serm 442v; Jaco ya Woy- 
czechowy wraczam sbroyą tako dobrą y pełną, 
yacom ot nego mai 1435ZapWarsz nr 512; Ska- 
zvgemi... themvsz dzyrzzewczi dlya dawnosczy 
kv they tho dzedzynye pełne prawo (plenum 
ius) ymyecz Sul 36; Grzegorzs przes czthirzi 
latha..., nye vczynywszy zaplathy pelney (non 
facta totali solutione), dzirzal... dzedzyną Sul 
37; Ale gynako ma bicz oppatrzono, gdi taky 
lysti albo zapyssow twardosczy myalbi ktore- 
koli pełne twardosczy albo dostoyne vyari (cum 
talis litteras et inscriptionum firmamenta habe- 
bit ąuaecumąue authentica) Sul 110; Od gegosz 
*dotgnyenya dzecyo pełne zdrowye wsyolo (et 
statim sanatus est) Błaż 320; Yiliczicze od ginego 
dnya sobotnego... sedm tidnyow pelnich (sep- 
tem hebdomadas plenas) BZ  Lev 23, 15; Ot- 
placy tobye bog twego yczinku a pełno mzdo 
(plenam mercedem) przymyesz ot pana boga 
Israhelowa BZ  Ruth 2, 12; On y gyego dzyeczy 
zosthąna przy szwem pelnem p<r)awye, acz 
szyą <w> gynem nyepoczyesznem nye przeko
nały OrtMac 25, sim. OrtOssol 28, 3; Raycze... 
owynyly przed prawem gyednego naszego mye- 
sczanyna o gyedną rzecz, kthorasz przed pełna 
radą wysznal OrtMac 38, sim. OrtOssol 35, 4, 
sim. OrtMac 38, OrtOssol 35, 4. 36, 2; Gdy- 
czyem ya szyedzal szwą (leg. z swą) zoną w gyey 
gymyenyy pełnym prawem, mamly... prawo... 
doszągnącz gydączego gymyenyą y nyegyda- 
czego ? OrtOssol 29,2, sim. OrtMac 26; Ona mnye 
przed gaynym sąndem sz pełnym (OrtMac 26: 
sz pelnem) prawem gey gymyenye wszdala Ort
Ossol 29, 2; Pełny (FI: swyrchowany) bog, pełny 
(FI: swirchowany) czlowyek od dusze rozum- 
ney y czlowyeczego czyala będocz (perfectus 
deus, perfectus homo ex anima rationali et 
humana carne subsistens) Pul Ath 30; Myły

Krystus byl zyv na syyeczye trzydzyesczy a dvye 
lyeczye pełnych (triginta duobus annis integris) 
Rozm 187, sim. ib. 188; ~  pełen dni 'stary,
będący u schyłku życia, senex>: Dauid, bodocz 
star a pełen dny (plenus dierum), ystauil królem 
Salomona, sina swego, nad Israhelem BZ  I Par 
23, 1; Y starzał syo Ioyada, pełen socz dnyow 
(plenus dierum), y vmarl BZ  II Par 24, 15; 
~  pełne lata, pełna roztropność 'pełnoletność, 
iusta, matura aetas': Paknyąli taczi bracza... 
nye bilibi w gymyenyy... roszdzyeleny... a ma- 
yącz pełną rostropnoscz (et habentes plenam 
discretionem, Dział 28: aczby myely lyata
rostropnosczy), chczemy, abi na dzedzinye... 
rok poszwanya... byl wszyawyon Sul 38; Y po- 
lyeczyl yey szwe dzyeczy chowacz do pełnych 
lath OrtMac 82, sim. OrtOssol 63, 1; ~  być
pełnego prawa 'posiadać pełną zdolność prawną, 
sui iuris esse : Gdy czlowyeka obranyą,... 
a yesth pełnego prawa, themu maya za kaszda 
krwawą raną pokupycz XXX szelągów pyenyą- 
dzy OrtMac 33, sim. OrtOssol 33, 2, sim. Ort
Mac 33, OrtOssol 12, 3; ~  pełni świadkowie 
'komplet świadków, integer testium numerus’: 
Vozni ot pelnich swyatkow (a plenis testibus) 
grosch a ot yenego swyathka <poł grosza) przi 
przisyandze wzyancz ma Sul 92.

4. 'przeniknięty, owładnięty, alicuius rei ple
nus, aliąua re affectus*: Sdroua Maria, miłoscisz 
pełna, bog s tobo Gn lb ; Sdrowasz Marya, 
laszky pełna Gn ap. la , sim. Gn 178b; Milo- 
serdza boszego pełna iest (plena est) zema 
FI 32, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 64. Hab 5, 
M W  27b; Prawoti pełna (plena est, Pul: pełna 
yest) prawicza twa FI 47, 9; Sdrowa Maria, 
milloschi pełna (Zdrów 8. 11: pylna, 10: *palna) 
Zdrów 1—7. 9. 14. 14a. 16. 17; Rance y ra- 
myona yego oczyma nany glandayancima wschey 
pełni luboszcy (manus habens et brachia yisu 
delectabilia) ca 1418 Wisi nr 2151; Qui est pre- 
gnans, pełni, bona intencione XV in. R XXIV 
60; Quia ipsa omnium graciarum plenissima, 
napelnyescha, hoc est quod omnes gracias 
habuit in plenitudine XV med. SKJ V 280; 
Pełny milosczy miserator XV med. Zab 513; 
Ale slvg0 mego, Calepha, ienze pełen [iest] 
mego dycha naśladował iest mnye (qui plenus 
alio spiritu secutus est me), wyodo w zemyo 
t0 to, yosz to iest obsedl BZ Num 14, 24; Nep- 
talim... pełen bodze (plenus erit) bogoslawye- 
nya bożego BZ  Deut 33, 23; Napysal Senna- 
cherib lysty pełne yroganya (epistulas... plenas 
blasphemiae) BZ  II Par 32, 17; Pełną plenam 
1461—7 Serm 445v; Verba fallacia, falleszna, 
detractoria wwloczna a pochlebszthwa pełna
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XV p. post. R  XXV 266; Dzyeczya mnoszylo 
szya y poczvyerdzalo sya pełnym mądrosczy 
(puer... crescebat et confortabatur plenus sa- 
pientia Luc 2, 40) EwZam 295; Bo byl pełen 
gorączego myloszyerdzya (plenus extitit fer- 
vore caritatis) Rozm 31; Byl pełen (plenus) 
mądrosczy a czczy ib. 142, sim. ib.; Pełny 
yestesczye drapyestva y vschytkey lychothy (ple
num est rapina et iniąuitate Luc 11, 39) ib. 305; 
A ya dzyszya pełna vszey zalosczy y yschytkye 
bolyesczy ib. 494, sim. ib. 502. 747; O zalosczyva 
matko, pełna bolyesczy! ib. 537; O kxyaza 
zlosczyve, pełne grzechov y vschytkey lychothy, 
czemv drapasch sve odzyenye? ib. 727; Daye- 
czye przykre szlova pełne krzyvdy y sromo- 
czenya ib. 740; Czynyl ym vszylstvo yako zly 
czloyyek barzo nyeverny y pełny yschytkych 
grzechov ib. 808; Myslyl Pylat, yze yezravschy 
Zydovye tego złego y przeklyąthego czloyyeka 
y Iesucrista, pełnego yschytkey dobroczy, bądą 
szye sromacz proszycz tego złego czloyyeka ib.

5. 'zaokrąglony, okrągły, plenus, rotundus5: 
Alye była yego schyyą prosta, pełna a nadobna 
(collum Jesu pulchrum erat, planum, pro ple
num ?, atque rectum) Rozm 153; ~  miesiąc
pełny 'księżyc w pełni, luna plena : Yako mye- 
szacz pełny (luna plena Ecclus 50, 6) 
w sz[s]wyathlosczy.. thak Anna sz<w)yatha 
szwyathloszcz wyelyka na szwyath wypusczyla 
M W  82b.

Pełznąć cf. Popełznąć, Przepełznąć, Spełznąć
Penid 1. 'mieszanina cukru, skrobi, róży 

i olejku ze słodkich migdałów, mixtura sacchari, 
amyli9 rosae e/ olei e dulcibus amygdalis pressi : 
Penid penidium 1472 Rost nr 895.

2. 'cukier trzcinowy, saccharum ex arundine 
factum : Zucarum zuker, penyd 1472 TtosJ 
nr 857.

Pepeniec bot. \Physalis Alkekengi L .': Pepe- 
necz alkekengi 1472 Rost nr 693.

Pergamenista ' trudniący się wyrobem i sprze
dażą pergaminu, membranarius5: Nicolaus perga
menista 1477 CracArt nr 672.

(Pergamin) Pargamień, Pargamin 'pergamin, 
cienka, odpowiednio wyprawiona skóra, mcm- 
brana, aluta tenuiter confecta : Na pargamyenyy 
in membranis (habeant, qui volunt, yeteres 
libros vel in membranis purpureis auro argen- 
toque descriptos, vel uncialibus... litteris onera 
magis exarata Job prol. II) MPKJ V 59; Pąr- 
gąmyn pergamenum ca 1500 Er z 62.

Perkan cf. Parkan
(Perlany) Pierłany *ozdobiony perłami, zawie

rający perły, margaritis ornatus’: Que due fibule 
pendent in sznura gemmata al. pyerlana 1437

StPPP II nr 2700; Quia sibi recepit... alias 
yestes *tkankw de margaritis al. pyerlani 1442 
AGZ XIII 119.

Perleja czy Pierleja fperła, margarita : Per- 
leya margarita 1472 Rost nr 2.

1. Perła, Pierła, Piorła fo rm y: n. sg. p(i)erła
XV p. pr. R XVI 340, 1464 Rost nr 4848, 1472 
ib. nr 1, etc.; ~  n. pl. p(i)erły 1434 StPPP II 
nr 2537; — g. pl. p(i)erł 1398 StPPP II nr 307, 
1400 HubeZb 98, ca 1420 R XXIV 86; p(i)ereł 
1400 HubeZb 77, 1423 AKPr VIIIa 46, WMPozn 
nr 1568. 1569, 1437 StPPP II nr 2700, 1473 
ZapWarsz nr 1359, etc. ; ~  ac. pl. p(i)erły 1421 
ArchTerCzchoy II 355, 8, 1425 ZapWarsz nr 150, 
1429 ArchTerCrac IX 88, 4. 108, 7, 1500 AGZ
XVI 306, Rozm 77. 394; ~  i. pl. p(i)erłami 
1433 Pozn nr 1423, XV p. pr. R XVI 345, 
Rozm 16. 17. 235; piorłami 1435 KozierRp- 
TerCost 74; ~  /. pl. (w) p(i)erłach Sul 51. 74, 
Dział 43.

Znaczenie: 'perła, margarita : Formosa, rea, 
uxor Benconis..., Margaretam... pro LXXX 
marcis perl et yestimentorum jurę prescripcio- 
nis euasit 1398 StPPP II nr 307; Eze pani Mar- 
gorzata pana Spitkowi dzewki kowana, pereł 
{HubeZb 98: perl), rucha sdzila za trzidzesczi 
grziwen 1400 HubeZb 77, sim. 1423 AKPr VIII a 
46; Iterum simile est regnum celorum homini 
negociatori querenti bonas margaritas lepak 
przyrównano yeszth qupczowi *szukayoczemu 
dobrich perl, drogego kamena (Mat 13, 45) 
ca 1420 R XXIV 86; Inuenta autem vna pre- 
ciosa margarita, yedna droga perlla, abyt (Mat 
13, 46) ib. ; Margaritas ylg. perły 1421 Arch- 
TerCzchov II 355, 8; O kthore perli [...] na mya 
żałowała th[...] 1425 ZapWarsz nr 150; Gem- 
mas al. perli 1429 ArchTerCrac IX 88, 4, sim. 
ib. 108, 7; Jako v mpne nye ostało wiprawy 
pana Schuczcziney szostri srzebrem, slotem, 
perłami 1433 Pozn nr 1423; Jako nye ostało 
srzebra, slotha, pyerel v mnye po Suczcziney 
szestrze 1434 ib. nr 1568, sim. ib. nr 1569; Ni
colaus... contumax... contra Margaretham... 
pro recepcione margaritarum al. pyerli 1434 
StPPP II nr 2537; Margaritis al. pyorlamy 1435 
KozierRpTerCost 74; Derslaus cum fratribus... 
de gemmis al. pereł dietę Margarethe tantum 
dare debent, quantum sorori ipsorum germane... 
dederunt 1437 StPPP II nr 2700, sim. 1473 
ZapWarsz nr 1359, 1493 PF IV 664; Vsta- 
wyamy, abi, gdi mąsz ymrze, zona... przy wye- 
nye y przy wszey wyprawye a przyprąwye w pye- 
nyądzoch, w pyerlach (in... gemmis, Dział 43: 
przy... perłach), w drogem kamyenyy... myala 
ostacz Sul 51, sim. ib. 74; Gemma... perlą
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XV p. pr. R XVI 340; Perlamy gemmis ib. 345; 
Perlą margarita 1464 Rost nr 4848, sim. 1475 
ib. nr 3215; Pyerla margarita 1472 ib. nr 1, 
sim. XV p. post. R LIII 67; Pro margaritis al. 
za perli 1500 AGZ XVI 306; *Pyerga marga
rita ca 1500 Rost nr 2083; Perlą lapis margarite 
ib. nr 7186; Tedy ony tamo bądacz tkały pavloky 
opravyayacz pyerlamy y byszyorem Rozm 16; 
M aria... navykla... pavloky tkacz albo per
lamy sczyegacz ib. 17; Marye sza dały dary 
rozmayte, kamyenye drogye, pyerly (gemmas), 
payloky ib. 77; Syyaty Bartlomey... myal... 
buthy perlamy y drogyem kamyenem opra- 
yyone ib. 235; Nye... rzyczayczye pereł, dro- 
gyego kamyenya (margaritas Mat 7, 6) przed 
yyeprze ib. 283, sim. ib. 342; Byl czloyyek yeden 
bogathy a obloczyl szye v payloky y v pyerly 
(qui induebatur purpura et bysso Luc 16, 19) 
ib. 394, sim. ib.

2. Perła cf. Berło
Perłowy, Pierłowy fo rm y: n. sg. m. p(i)er- 

łowy 1495 KsRStWarsz I nr 288; / .  p(i)erłowa
1455 MMAe XIII nr 1839, 1466 AGZ XIII 509, 
1492 RocznKrak XVI 58, 1493 PF IV 664; 
~  g. sg. f .  pierłowej 1456 ZapWarsz nr 994, 
1470 AGZ XV 459; ~  i. sg. neutr. p(i)erłowym 
1466 R XXII 26; ~  n. pl. f .  p(i)erłowe 1471 
MPKJ V 88.

Znaczenia: 1. 'ozdobiony perłami, z pereł 
zrobiony, margaritis ornatus, e margaritis eon- 
fectus': Jako ja nye wzal thkanky pyerlovey
1456 ZapWarsz nr 994; Quod crinale de mar
garitis al. thoczenicza pyerlowa est ita bonum 
sicut triginta marce minus fertonem 1466 AGZ 
XIII 509; Scemate gemmifero, gł. rutilanti 
ornatu, perloyim ypyącranim, rutilat fulgen- 
cior auro 1466 R XXII 26; Non recepi Nico- 
lao [...] margaritarum al. [...] <t)oczenycze 
pyerloyey 1470 AGZ XV 459; Gemmas vt sunt 
thkanky perłowe aut drogych kamyon (in die 
illa auferet dominus... gemmas in fronte pen- 
dentes Is 3, 21) 1471 MPKJ V 88; Bramka 
perloua 1492 RocznKrak XVI 58; Item bramka 
perloua za sthyrzy szlothe 1493 PF IV 664; 
Item tunicam de panno lunske cum colnerio 
de margaritis al. perłowy 1495 KsRStWarsz I 
nr 288; Prout arestaverat circa eundem (sc. 
ludeum) monilia al. bramka podowa (pro per
łowa) 1500 AGZ XV 403.

2. *podobny do perły, koloru perły, margaritae 
similis, cołore margaritarw : perłowa matka 
'macica perłowa, wewnętrzna powierzchnia muszli 
połyskująca tęczowo, matrix margaritarum : 
Item anulus s. Stanislai cum tribus aliis anu- 
lis, una cum saphiro fłayeo..., et ąuartus cum

margaritha al. pyerlova mathka 1455 MMAe 
XIII nr 1839.

Persona, Parsona, Parsuna fo rm y: n. sg. per
sona FI Ath 5, M W  8b, XVp. post. R  XIX 97; 
parsona Puł Ath 5; ~  g. sg. persony FI i Pul 
Ath 34, Sul 10, BZ Lev 19, 15, M W  113a, etc.; 
parsony 1481 ZapWarsz nr 1536; ~  d. sg. per
sonie OrtOssol 59, 2, OrtMac 16; ~  ac. sg. 
personę FI Ath 19, Sul 28. 78. 96, etc.; parsonę 
Puł Ath 19; parsunę 1470 ZapWarsz nr 3007; 
~  v. sg. persono Naw 49; ~  i. sg. personą 
Dział 16; ~  /. sg. (w) personie M W  59a, 
Puł 116 arg., XV ex. MPKJ II 318, etc.; par- 
sonie M W  101 b; ~  ac. du. personie Sul 80;

n. pl. persony FI Ath 24, Sul 54, M W  111 b; 
parsony Pul Ath 24; ~  g. pl. person FI Ath 4, 
Sul 25. 31. 54. 63, Dział 12, M W  8b, etc.; par- 
son Puł Ath 4; parsun 1471 ZapWarsz nr 3029; 
~  d. pl. personam OrtOssol 59, 3, OrtMac 16; 
~  i. pl. personami ca 1428 PF I 479, 1469 
Czrs s. LXXXIV, Rozm 165; -  l. pl. (w) par- 
sunach 1472 ZapWarsz nr 3085.

Znaczenia: 1. 'osoba, jednostka ludzka, czło
wiek, homo': Jan y Jęndrzey... yczynily... pro- 
curatora... sprawcza,... dawayocz... themv... 
procuratorowy... *wszelkno mocz we wszyt- 
kych szwych rzeczach, kthore *ymayo... przeth 
kalysdym sszondzo,... ze wszythkymy perso
nami... yczynicz, othpowedacz, othyocz ca 1428 
P F l 479; Sandza cząndzacz kazaączi oth kasdey 
persony (a q ibet persona) wyną pyanczna- 
dzescza panv wszy poczandzaney przepascz 
ymyecz (pro ymyey) Sul 10, sim. 1498 Mac- 
Praw VI 275; Vstawyami, abi... nye podług 
dostoynosczi persoon (personarum)..., alye pod
ług oczrzedzy szą prawvyaczich... othprawyeny 
mayą bycz Sul 25, sim. Dział 12; Thegodlya 
wstawyami, aby owszeyki nygeden szandzaa 
przes kthorą gynszą personą (per aliam ali- 
quam personam), nyszly przes pewnego woź
nego,... wiprawyal swogych pozwow Sul 28; 
Vstawyamy, ysz gdi... przes wyni czandzany[m] 
yawną wczynyą szwą nyevinnoscz, kylekole 
bandze person (quotquot personae fuerint, 
Dział 19: za kaszda personą) na przerzeczonem 
cządzanyy, sąndza... za kasdego s nych wyną... 
przepascz yma Sul 31, sim. ib. 63; Gdysz gystny 
roszdzal person myan gest (cum realis distinctio 
personarum habeatur), myedzy kthorymy nye- 
kthore personi (personae) volne (leg. wolnie), 
yako szą mąsszke, a nyekthore, yako nyewyes- 
czye, mnyey volnye mogą zalowacz... w szą- 
dze..., tegodla ystawyamy Sul 54; Ysze ry- 
czerze zem naszich w sządzech wyecz pospoli- 
thich... personą (personam) naszą snamyonyyą
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Sul 78; Dzedzycz sz... szolthiszem mayą... wy- 
bracz dwye personye (duas personas) rostropne 
Sul 80; Rzeczone barczy w personąn (in per
sonam) tego tho czlowyeka wsdacz ma Sul 96; 
Nye przymyesz persony vbogey (non consideres 
personam pauperis) BZ  Lev 19, 15; Yan żało
wał na Mykolaya, szwego szlugą, ysz mu dal 
szwe pyenyadze a on szwych nyzadnych nye 
myal, a wszdy przylyczyl szobye pyethnaszczye 
grzywyen zyszkv na szwą personą OrtMac 47, 
sini. OrtOssol 41, 2; Mozely ktho szwe dze- 
dzyczthwo y gymyenye po szwey szmyerczy od- 
dacz gyedney personye a pothem drugye? Ort
Mac 76, sim. OrtOssol 59, 2; Czlowyek może 
szwe dzedzyczstwo y gymyenye... przed pra
wem oddacz gelye personam chcze, po gednym 
drugemv OrtOssol 59, 3, sim. OrtMac 76; 
<N)aszy vrządnycz<y>..., chczącz strawy a ro- 
bothy nad ktorąkole personą vczązycz,... na 
ty yste pozwy dzywne... wynaydvyą Dział 16; 
Jacom ya ze trzydzesczy personamy nye woychal 
(pro wyechal) w[o] thwoyą dzedzyną... gwal- 
them 1469 Czrs s. LXXXIV; Jakom ya, przy- 
szchethwschy w dom kxandza pyssarzow gwal- 
them, nye groszylem mv anym ranky na par- 
szvną gego pothnyossl 1470 ZapWarsz nr 3007; 
Jakom... w łąkach... bidlem moym ny vczi- 
nyla schkody..., anym posslala dzesszyacz par- 
szvn othbyacz na gymyenye jego 1471 ib. nr 3029; 
Jakom my, przischethwschi na gymyenye dze- 
dziczne Olbrachczicze w oszmy parszvnach 
luczszkych, nye zaoralyszmy polwloczka... gwał
tem 1472 ib. nr 3085; Yeko slyachethni Pa
weł... nye gyesth zdraczcza... any skascza pa- 
nyskyey y zadney parsoni 1481 ib. nr 1536; 
Jakom ya nye srzadzyla any sesslala syedmy 
person obczych, nyeznayomych do domv Jana 
1488 ib. nr 1588; Radvy szye, perszono na- 
czvdnyeyscha! Naw 49; A vyczye, yze bog nye 
yest przyyemcza person (non est personarum 
acceptor deus Act 10, 34) Rozm 402; Yako 
kroi Herod... pożądał mylosczyyye yydzyecz 
personą mylego Iesucrista ib. 796; ~  Nye-
wyastho, w parszonye Jana, szyna thwego, 
przymy w obrona czlowyeka grzesznego M W  
101 b; ~  w personie, z persony czyjejś 'w imie
niu czyimś, w zastępstwie kogoś, alicuius nomine5: 
Prorok z persony czerekwe molwy Pul 114 arg., 
sim. ib. 115 arg. 129 arg. 136 arg. 138 arg.; 
Glos apostolsky ku poganom wszystky pogany 
ku chwalye bozey napomynayocz w personye 
męczennykow molwy Pul 116 arg.; Alye Zy- 
doyye marzą, ysby ten psalm byl pyssan v per
sonye Elyaschovye (in persona Eliezer) Rozm 
416; V thych sloyyech dobrze baczy statecz-

noscz syyąthey cerckyye, ktoraz przepovyedzyal 
myły Kristus svyatemv Pyotroyy v personye 
syyątey cerekyye ib. 560; Poczyyrdzasch sloyo 
boże przez Dayyda proroka rzeczono y per
sonye bozey ib. 788; ~  w personie swej, w swej 
włosnej personie fosobiście, ipse (sensu adverb.)y: 
Abowiem ona (sc. św. Anna) w personye szwey 
zrądzila naprawa natury naszey M W  59a; 
Alye yako rychło audiuit, ysz Ihus przyszedł, 
szedł do nyego szam w szwee wlosznee personye 
abiit ad eum scilicet personaliter XV ex. MPKJ 
II 318.

2. o tzw. osobach Trójcy św., de personis, 
quae vocantur, Trinitatis: A wera *krzyscyan- 
ska ta gest, bychom gednego boga we troyczy 
a troyczo w gednoszczy czczyly, any smesza- 
yancz person {Pul: parson), any osobę (pro 
osoby) roszloczayocz (neąue confundentes per
sonas, neąue substantiam separantes) FI Ath 4, 
sim. M W  8b; Bo gyna gest persona (persona, 
Pul: parsona) oczczowa, gyna synowa, gyna 
ducha swotego FI Ath 5, sim. M W  8b; 
[Z]bo yakosz osobne kaszdo persono (personam, 
Pul: parsonę) boghem y panem poznawacz 
krzescyansko prawdo przyczysneny gesmy, take 
trzy boghy y pany molwycz pospolita wara za- 
kazvge FI Ath 19, sim. M W  110b ; A w tye 
(pro tey) troyczy... wszytky trzy persony (per- 
sonae,Pw/: parsony)... wekvyszcze (/?rowekvyste) 
sobe so y równe FI Ath 24, sim. M W  111 b ; 
Geden gest Kristus..., geden owszeyo ne sme- 
szanym potstawy, ale gednoto persony (ex uni- 
tate personae) FI Ath 34, sim. Pul, M W  113a; 
Bog oczecz y thy, syn yego, persona ducha 
swyatego, wyscze trzey bóstwa gyednego, boga 
w troyczy gedynego XV p. post. R XIX 97; 
Yestesmy przed trzemy personamy (sub per
sonis tribus) v yednym bostvye Rozm 165; 
V yedney personye (in persona sola) moye 
bostvo szye zgromadzylo ib.; Ktorzysz potem 
były krzcczeny v ymyą trzech person, czvsz 
oycza, syna, ducha svyatego, boga yedynego 
ib. 190.

Personny fdotyczący persony, tj. jednostki, 
osobisty, prywatny, ad personam pertinens, pri- 
vatus' : Paknyąlyby była żałoba personna, tho 
gest cząsna (si autem ąuaestio fuerit personalis), 
yako gest o dlugy abo kthorekole rzeczy ginsze 
zastawne, a ... poswany wsgardzy alybo omye- 
szka stacz na rokv trzeczem..., skazygemy, aby 
pozyczcza... myal pełną mocz... przedanya... 
rzeczy gemv zasthawyone Sul 32.

1. (Perz) Pyrz bot. 'perz właściwy, także inne 
w rolnictwie dokuczliwe rośliny jak oset, Triti- 
cum repens L., etiam aliae herbae frugibus inimi-
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cae : Pyrz cardus albus, cardus pani, cardus 
domesticus 1419 Rost nr 5145; Pyrz carduus 
albus, carduus domesticus, carducella 1437 ib. 
nr 2517; Pyrz cardo ca 1455 JA XIV 489, sim. 
ib. 491; Cardo vyelky osset al. pyrz: ca 1465 
Rost nr 3877; Pyrz gramen 1472 ib. nr 877; 
Pyrsz cardo 1481 ib. nr 4984; Pyrz carduus 1493 
ib. nr 10927; Pyrz filex XV p. post. PF V 10; 
Cardo, eyn distel, pyrz ca 1500 Erz 83; ~  Pyrzą 
carduus (carduus Libani misit ad cedrum IV 
Reg 14, 9) 1471 MPKJ V 46.

2. (Perz) Pyrz 'proch, pył, pufois5: Revolvendo, 
quid sit homo, quia lutum, terra et favilla pirz 
XV med. GIWroc 16v; Comparatus sum luto 
et assimilatus sum faville pirz [pirz] (Job 30, 19) 
ib. 99 r.

Perzyć się cf. Zaperzyć się
(Perzyna) Pyrzyna 'proch, pył, gorący popiół, 

pulvis, cinis całidus, fayilla : Pyrzina fauilla 
ca 1420 R XXIV 83, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 86, 
ca 1455 JA XIV 493, 1462 R XXV 270, ca 1500 
Erz 83; Pyrzyna ffauilla (Abraham... intuitus 
est Sodomam et Gomorrham et universam ter- 
ram regionis illius, viditque ascendentem favil- 
lam de terra quasi fornacis fumum Gen 19, 28) 
1471 MPKJ V 10; Pirzina fauilla (erunt sicut 
paleae antę faciem venti et sicut favilla, quam 
turbo dispergit Job 21, 18) ib. 61; W pirziny 
in fauillam (ecce igni datum est in escam, 
utramque partem eius consumpsit ignis et me- 
dietas eius redacta est in favillam Ezech 15, 4) 
ib. 104; Sicce quisquilie, gl. fauille, pyrzyny, 
stipule... ignis flamivomus deuorat has subito 
XV p. post. PF III 287; Duodecim imperfeccio- 
nes hominis assidua meditacione circa poeniten- 
tiam [a] ad memoriam revocantur, scilicet reuol- 
uendo quid sit homo, quia lutum, terra et 
fauilla vlg. pyrzyną XV p. post. R XLVII 352.

! Petrosily bot. 'pietruszka zwyczajna, Petro- 
sełinum sativum H offm j: Petrosily ca 1500 Rost 
nr 5402. ~  Możliwa lekcja petrożyl, p(i)etro-
ziele, może to jednak tylko skopiowany wyraz 
niemiecki petrosile.

Petroziele cf. Petrosily
Petrożyl cf. Petrosily
Pewien cf. Pewny
Pewnie 'czynić trwałym, mocnym, firmarę' : 

Pewny firmat XV p. post. JA XII 144. ~  Cf. 
Upewnić, Upewniać.

Pewnie fo r m y : comparat. pewniej XV med. 
R XXII 241, Rozm 671. 766.

Z n a czen ia : 1. 'mocno, trwale, niewzrusze
nie, firmę, stabiliteP: Ktocole ma pewnye geną 
cznotą, ten ma wschitky XV med. R XXII 239; 
Ta to woda nalepyey a pewnyey omiwa szma-

zanye serdeczne ib. 241; Dum apostoli a Christo 
fugerant et in fide dubitarent, ipsa (sc. Maria) 
firma et solida, mocznye a pewnye, in fide persti- 
tit XV med. SKJ V 274; Nawyedly dom bozi 
we sstaw pyrwi a yczinyly, abi pewnye stal 
(firmiter eam stare fecerunt) BZ  II Par 24, 13; 
Perseuerantes pevnye stoyączych XV p. post. 
JA XII 144; Myluy, mila, miluy wyernye, 
[w]my<ey> go <w> sz<er>czw zawsdy pewnye 
XV p. post. MacDod 44; Percolere pewnye 
czynycz XV ex. PF V 24; Evellere pewnye 
wyrwacz ib. 25.

2. 'niewątpliwie, na pewno, bez wątpienia, sine 
dubw : Tego nykt nye ma, geno ten, gen *poew- 
nye w pana boga wyerzi XV med. R XXII 236; 
A kthory by czlovyek thego sye pokussyl..., 
ma tho pewnye yyedzieczi y myeczi, yze wpad- 
nye thaky... w gnyew boga wszechmogączego 
1484 Reg 724; Chcza rad szlyszycz yey mylosczy 
do mego skonczenya yyernye, by raczyła vye- 
dzyecz pewnye wszelky czasch w noczy y v[y]e 
dnye slvsbą moya vstavyczna XV ex. Zab 444; 
Existimare, id est sperare pewnye yyedzyecz 
ca 1500 Erz 63; Kyedy Marya yzrawschy po- 
dezryenye lvda, yschby yescze peynye oczysczona 
nye była, przede wschytkymy yasnem glossem 
rzekła Rozm 61; To rzeki nyeyako nye yyedzacz, 
czo by chczyely, alye by yyedzyely pevnye, yze 
on yest, ktorego schukayą ib. 622; Sam szyebye 
musyl (sc. św. Jan) pomyenycz na to, aby vye- 
dzyal, yze pevn<i>ey onych povyeda, czo szye 
dzyalo v szyeny, yen<o> ten, który [który] tamo 
byl ib. 671; A yakokoly to nye stoy yschytko 
any v Yeremyaschu..., any v Zacharyascho- 
vych kxyagach, a dokonan<i>ey yest y pevn<i>ey 
v Za<cha>ryaszovych kxyagach nyz v Yere- 
myaschovych ib. 166.

3. 'ufnie, z zaufaniem, cum fiducia': Poloszo 
we zbawenu twoiem, pewne (fiducialiter) bodo 
czinicz w nem FI 11, 6, sim. Pul.

4. 'skutecznie, ejficaciteP: Alye yze rzeki, ye
scze mam oczysczon bycz, yze yvsch byl oczy- 
sczon [byl] kr[zy]wya Iesukrystuszova, alye pe- 
vnye<j> myal bycz okrzczon svyątem krzstem, 
yako kto wzyal pevne lyekarstwo, badzye vzdro- 
vyon [bądzye], wsakosz przez dokonanya pevnye 
ma bycz vzdrovyon (se adhuc mundandum dixit, 
quia si iam mundatus, et per sanguinem Christi 
plenius erat mundandus, sicut quis accepta effi- 
caci medicina per causam curatus dicitur, pei 
effectus plenitudinem curandus) Rozm 189.

5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Pewnye XV p. post. JA XII 144.

Pewno fo r m y : comparat. pewniej cf. Pewnie.
Z n a c ze n ia : 1. 'napewno, bez wątpienia, certo,
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sine dubw : Scio enim, iscy ga to vem pefno, 
quod per vitam istam ad eternam transibo Gn 
gl. 41 b; Et non est relictus ambiendi (pro am- 
bigendi) locus a ne gest ostawono mestcze ob- 
chodzena, yeno hysz mamy pefno werzicz XV 
med. GIWroc 41 w; Existimo, gl. id est veraciter 
scio, pewno wyem, quod non sunt condigne 
passiones huius temporis (Rom 8, 18) XV med. 
SKJ I 95, sini. XV p. post. GIDom 72; Czso 
żywo gest, tocz dawam na pokarm... kromye 
tego, abiszczye myosa ze krwyo nye gedli, bocz 
bich tego pewno pomszczyl BZ  Gen 9, 4; 
Gyethno ruszy<s)ch (sc. zakazany owoc), tedy 
pewno ymrzecz mvszysz De morte w. 132; Dam 
czy szya... w szemy zakopacz, alye cza pewno 
potrzepya, geth<no> szobye kosza szclepya 
ib. w. 360; Thu szthąd baczczye, yzecz thak 
dawno roszlewągya krew luczką marno, alecz 
dzyschą wyanczey pewno XV ex. MacDod 140; 
Slyschącz popovye ten glosz y pevno zvye- 
dzyawschy, yze Iozeph, slvga boży, dostoyentey 
dzyeyycze (de Ioseph, seryo dei, certi iam fuis- 
sent) Rozm 32; Vym peyno, yschczy szye nygdy 
k tobye nye yroczy (sc. syn) ib. 589, sim. ib. 
700. 770; Przeto kyedy tako bądzyem czynycz, 
peyno to ydzyerzemy, czo żądamy ib. 744; Alye 
tego nynye yyodą do Pylata, yest skaradschy, 
trądoyatego oblycza a dzyszya y (leg. ji 'go5) 
peyno mayą ossądzycz..., przeto yyedz pevno, 
yzecz nye yest tvoy syn ib. 746; ~  pewno jest, 
jest pewno 'jest oczywiste, nie ma wątpliwości, 
wiadomo, manifestum est, non est dubium, con- 
stat3: Constat, pefno gest, ergo yerum corpus 
Christi et sangwinem in altari esse XV med. 
GIWroc 48r; O tern ruschanyy nye yest peyno 
(incertum est), kyedy szye poczynało Rozm 255.

2. 'dobrze, doskonale, bene, optime5: Suffi- 
cienter, pewno, in artibus fuit instructa Gn 
gl. 169a.

3. ' ? 3: Pewno secus (pro secure ?) 1440 
R XXV 242.

Pewnoć *doskonałość, perfectio, yitiis vacare 
(sensu subst.)3: Sed confessionis yericundiam, 
pewnocz confessionis, nyeszpraw<no>szcz con
fessionis ca 1500 R XLVII 370.

Pewność fo rm y: n. sg. pewność 1448 R XXIV 
351, XV med. GIWroc 50r; ~  g. sg. pewności 
XV med. R XXV 157, ca 1500 R XLVII 372; 
~  ac. sg. pewność XV med. GIWroc 109r, XV 
med. MPKJ V 431, OrtOssol 77, 4, OrtMac 104. 
105, etc. ; ~  i. sg. pewnością Sul 35.

Z n a czen ia : 1. *bycie prawdziwym, prawdzi
wość, prawda, yerum esse (sensu subst.)3: Rzeki 
nasz myesczanyn, ysz wye yescze yednego 
w gynnych dalekych zyemyach, czo tesz k themu

gymyenyy przyszlusza. Yako długo on[y] ma[yą] 
myecz fristv, aby tego pewnoscz vkazal[y]? 
OrtMac 104, sim. OrtOssol 77, 4; Iozeph yznaw- 
schy pevnoscz yyelyebney syyatosczy (Ioseph ut 
cognovit rem veram sacramenti), zgyayyl y po- 
yyedzyal *dostoynye dzyevyczy Rozm 57; Roz- 
mayta czyda y znamyona szą po wschemy 
syyathy yydzyany, kyedysch szye myły Yesus 
narodzyl..., a wschakosch tego za peynoscz 
nye poyyedaya (de quibus meram yeritatem 
nullam assevero) ib. 69.

2. *przekonanie o prawdziwości czegoś, per- 
suasum habere aliąuid yerum esse (sensu subst.)3: 
Ut maiorem certitudinem, pefnoscz, det nobis 
de rebus factis XV med. GIWroc 109r; Kako 
swyoty Yan Krczyczyel przywodzy pewnoscz 
oblyybyenyczy Yezykrysta yey molwyoczego 
(qualiter Ioannes Baptista inducit sponsae cer
titudinem Christi sibi alloquentis) XV med. 
MPKJ V 431.

3. fprzekonanie, że komuś można wierzyć, 
ufność, persuasum habere alicui credi posse 
(sensu subst.), fiducia3: Exprimit, cum quanta 
securitate, *pefnoszczu, possunt orare deum XV 
med. GIWroc 37v; Ibi erit requies a laboribus, 
pax ab hostibus, securitas proprie pew<n>oscz 
de eternitate sanitatis ib. 50r; Szdrowa, my 
k thobye volamy, *wszythko pewnoscz w tho- 
bye mamy, grzeszny szynowye Yewyny XV 
p. post. R XIX 63; Pewnosczy confidencie XV 
p. post. Wisi nr 2369.

4. 'doskonałość, perfectio, yitiis yacare (sensu 
subst.)3: Testes ideo debent iurare propter per- 
feccionem, id est pewnosczy, yeritatis ca 1500 
R XLVII 372.

5. *niezmienność, immutabilitas3: Non necessi- 
tas coaccionis sed necessitas... immutabilitatis 
peynosczy XV med. R XXV 157.

6. 'rzeczywistość, istota rzeczy, res3: Veniente 
habitu cedit ymbra kędy przysschla pewnoscz, 
przesschla figura, wyobraszenye vel sznamą 
1448 R XXIV 351.

7. *zabezpieczenie, gwarancja, cautio3:
Chczemy, abi ten ... dobrim obiczayem, tho 
yest s *dosthaczeczną przisząsną alybo rąko- 
gemską pewnosczą (cum sufficienti cautione 
iuratoria yel fideiussoria) o stanyy kv praw 
(leg. prawu)... bil ypomyenyon Sul 35; Mayą 
rąkoyemszthwo albo gynna pewnoscz dacz Ort
Mac 105, sim. OrtOssol 77, 4; ~  W yesze
*rzyeczy y na waczszcha (leg. więcszą) pew
noscz pyedzadz (leg. pieczęć) nasza themy lystu 
gest szyawezona (leg. zawieszona) 1460 PFW 38.

Pewny fo rm y: n. sg. m. pewny Sul 38, Ort
Ossol 88, 4, OrtMac 121, Dział 11, 1491 RKJŁ
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VII 57;/. pewna 1461—7 Serm 316r, XVp.post. 
GIDom 92, XV ex. Kałużn 290; neutr. pewno 
Rozm 206; pewne Gn gl. 115b, XV med. SKJ I 
71, Rozm 296; ~  g. sg. m. pewnego 1484 Reg 
721, XV ex. SKJ I 151, Rozm 106; neutr. 
pewnego Sul 3, Rozm 182; ^  ac. sg. m. pewny 
Sul 24. 29, OrtOssol 38, 1. 49, 2, OrtMac 42. 60, 
Dział 17. 19; pewnego XIV ex. Zab 520, Sul 28; 
/ .  pewną BZ  Judith 8, 31, XV p. post. R XLVII 
353; neutr. pewne OrtOssol 57, 2, Rozm 189; 
~  i. sg. m. pewnym 1472 ZapWarsz nr 1343, 
Rozm 26; / .  pewną Sul 21; ~  /. sg. m. (na) pew- 
nem Sul 103; / . pewnej Sul 24, XV p. post. GI
Dom 51; ~  n. pl. pewne XVmed. GIWroc 103r;
m. pewni XV p. post. GIDom 88; pewne XV 
med. GIWroc 48 r; / .  pewne Gn 2a, Dział 61; 
~  g. pl. m. pewnych 1425 Zab 538, Sul 103, 
1466R XXV \2>5;neutr. pewnych Sul 107; ~  ac. 
pl. m. pewny Rozm 545; pewne Sul 28. 37. 75, 
Dział 26; / .  pewne EwZam 303; ~  i. pl. pew
nymi Sul 56, Dział 63; / .  pewnymi 1444 R 
XXIII 305, Sul 21.

Comparat. ac. sg. m. pewniejszy Dział 27; 
~  n. pl. f .  pewniejsze Gn 2 a.

Z n a czen ia : 1. fokreślony, wyznaczony, cer- 
tus, designatus’: Pewnimi godzinami certis yici- 
bus (inventor rutili, dux bonę, luminis, qui certis 
yicibus tempora dividis) 1444 R  XXIII 305; 
Nyekthorzi... ny pod czyyą chorąngwyą z na- 
szey woyszki stanowycz szą obykli,... aby... 
woyenney strozzey szą v wy aro wali..., yansz 
gynszi braczya gych pod pewnymy choran- 
gwamy postawyeny (sub certis vexillis locati)... 
czynycz szą *obekli Sul 21; Wstawyami, aby 
ryczerz kazdi... pod pewną podnyeszoną cho- 
rangwyą (sub certo vexillo erecto, Dział 8: pod 
swa choragwą) na gey stanye staal ib.; Thego- 
dlya *chaącz pewni rok y lyczbą (certum 
numerum) vstavicz sandzy Sul 24; Thakye abi 
woyewodi w pewney lyczbye swogych sandzy 
myely doszicz (ut palatini certo numero suorum 
iudicium sint contenti), wstawyami, abi... woye- 
woda krakowski w yanem a sandomirski woye- 
woda thesz w yaneem sandzy doszycz ymyely 
ib.; Rozvm tho wkazvye, ysz sąndzee kv spra- 
wyenyy swogych sandoow mayą myeecz pewnee 
slvzebnyki lyvbo woznee (certos suos ministe- 
riales seu officiales) Sul 28; Thegodlya wsta
wyami, aby owszeyki nygeden szandzaa przes 
kthorą gynszą personą, nyszly przes pewnego 
woźnego (per certum suum officialem)... wipra- 
wyal swogych pozwow ib.; Thegodlya wsta
wyami, abi thaki Pyotr alybo Iaan... przes sly- 
zebnyka... na pewni rok y myescze (ad certum 
locum et terminum) myaan pozwan bycz Sul 29,

sim. Dział 17; Franciszek przedal Grzegorzewi 
dzedziną za sto grzywyen, za yąsz Grzegorz 
szescządzesząth nathemyescze zaplaczyl, osta
teczne pyenyądze na pewne roky (in certis ter- 
minis) szlvbvyącz zaplaczicz Sul 37, sim. Dział 
26; Powynyen gest kaszdy slachczycz... kv 
pospolythemy dobremy pewnymy bronnymy 
lvdzimy slvzycz (ad rem publicam certis arma- 
tis hominibus deseryire) Sul 56, sim. Dział 63; 
Vstawyamy, aby oczecz zywącz mogl dzeczem 
swogim y zenye... ystawycz pewne opyekadl- 
nyky (certos tutores) Sul 75; Aczbi ta tho nye- 
wyastha dzyatky... myala..., a thi bi dzyatky 
yescze do pewnich, yako slusche, lyath albo 
yyeku nye przisly (si... pueri nondum ad annos 
debitae discretionis pervenerint) Sul 107; Gdy 
opawszkym panom sz prawa szkazano na 
pewny, na zawythy rok przynyescz szwya- 
deczthwo o gych myeszka rzecz OrtMac 42, 
sim. OrtOssol 38, 1; Gdysz opawszkyem[u] 
sz prawa dano na dlusszy y pewny dzyen przy
nyescz ykazanye thakye OrtMac 60, sim. Ort
Ossol 49, 2; Gyestly oczczecz thych dzyeczy 
szostal dluzen *pewnye (OrtMac 22: pyrwe) 
dlugy, czo o nych wye opyekaldnyk OrtOssol 
27, 1; Tedy rzekła stara pany, gey mathka: 
Panye gosczv, nye szmaczy szye, y yczynyla mv 
pewne szlubyenye ib. 57, 2; Chczem, aby sadza 
geden pewny (unus, Sul 24: geden) osobny 
a wybrany byl w Kracowie a drugy w Sado- 
myrzv Dział 11; Rok pewny (termino, Sul 31: 
rok) gym poloszywszy na sprawą abo dokona- 
nye swey nyewynnosczy ib. 19; Vstawyamy, aby 
na kaszdy tydzyen rok zapłaty byl poloszon: 
o pyrwy rok pewne nyedzele, o drvgy rok dru- 
gye nyedzelye ib. 61; Yako mnye rosdzyelono 
ss Yanem, ss brathem *moyh, pewnym dzalem 
do maczy<e>rzyna zywotha 1472 ZapWarsz 
nr 1343; A vrząd wszelky ma byczi do czassv 
pewnego (certi temporis spatio) vstavyon y trzy- 
man 1484 Reg 721, sim. ib.; My, thowarzisse, 
obwyenzvyemy szie, gdy czasz pewny przydzye, 
thedj pvske mamy w rencze mystrzom swoym 
dacz 1491 RKJŁ VII 57; Dicit (sc. Iesus) nume
rum determinatum vlg. p[y]ewną liczbą pro 
indeterminato XV p. post. R XLVII 353; A były 
thamo kamyenne sądy..., byerzacz w szya 
pewne myary (capientes singulae metretas Jo 
2, 6) dwye abo trzy EwZam 303; Myescza 
nygdzye ny myely (sc. Ezeici) peynego (nulla eis 
certa ciyitas), alye v kazdem myesczye domy 
myvaly Rozm 182; ~  A gdyby ten człek, czo 
dobył tego gymyenya, byl goscz albo taky mye- 
sczanyn nasz, y<s)chby nye byl pewny, tako 
ysz gdyby on człek zaszyą do domu przyszedł,
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iszby nye wyedzyal, gdzye onego naydz, czo 
yego gymyenya dobył OrtMac 121, sim. Ort- 
Ossol 88, 4; ~  Esszye wemy..., essze J<an>
*wssel w Potrą... trzy grzywny y ossmsset 
pewnich *panyadzy 1425 Zab 538; Cząnsto- 
krocz se slego obiczaya bilo wwyedzyono, ze 
nyektorzi slyachcziczi... pyenyandzi pewnich 
(pecunias certas) gynschim ludzyem... bilibi 
poziczayąnczi, a thi iste dlusznyky, kyedi pye
nyandzi dlusznych na pewnem roku (in certo 
tempore) nye placzyli, naschimy... lysthi zapi- 
sawschi Sul 103; ~  Qui cum in forma dei
esset yenze Xpus Ihus w pewney gistnosczi bil 
boga oczcza (Phil 2, 6) XV p. post. GIDom 51.

2. * wzbudzający zaufanie, dobry, wypróbo
wany?, fiduciam eon c i tan s, bonus, expertus 
(pass.)': Perfectum {sc. hominem) pewnego
XIV ex. Zab 520; Allecz fczora pefne vesczy 
szocz ony nam biły pouedzany, rzekocz tako, 
isczy iutrze prz<y)dze do nasz miły Xpc... 
Allecz dzisza gescze pefnegsze nouiniy szocz ony 
nam biły pres [posz] posła nebeskego przyne- 
szoniy Gn 2a; Sicut thesaurus preciosus est, sic 
perfecta, pefne, yirginitas multum preciosa est 
coram oculis dei Gn gl. 115b; Et ad hoc pro- 
bandum sunt multe auctoritates dowody pefne
XV med. GIWroc 48r; Hec autem, que dicta
sunt in ewangelica leccione, sunt rata, pelfne, 
et firma ib. 103r; De scriptura doctorum peri- 
torum pewnych 1466 R XXV 135; Eum in omni
bus perfectum vlg. wstawnego siue pewnego 
XV p. post. Sob III 349; Omnimodam, deter- 
minatam {sc. notitiam) pewna, oddzelona XV 
p. post. Zab 522; Otho ya, czlovyek tvoy, przy- 
stapyya do syna tvego yako nyemoczny do le
karza pewnego XV ex. SKJ I 151; ~  Vscha- 
kosch to peyno yest (tamen certum est), y<ż) 
przy ymączenyy bozem yvsz byl ymarl (sc. 
Jozef) Rozm 206; To yest było pevne ykazanye 
(hoc enim est verum experimentum) smarthyych- 
ystanya ib. 296; ~  'skuteczny, efficax': Anti-
pater... kvpyv pevnego yadv (efficacissimum 
yenenum) od yedney nyeyyasty z Araby Rozm 
106; Yako kto wzyal peyne lyekarstwo (sicut 
quis accepta efficaci medicina), badzye yzdro- 
yyon ib. 189.

3. 'ustalony, stały, trwały, mocny, niewzru
szony, solidus, firmus, stabilis': Thegodla my 
*chącz, abi w thakych rzeczach pewny ko- 
nyecz ymyan (certus finis habeatur, Dział 27: 
chczącz pewnyeyszy konyecz thym rzeczam 
ystawycz), ystawyamy Sul 38; Petatis aliquid 
solidum, *pefnogo, et permanens, non petatis 
divicias nec aliqua transitoria XV med. GI
Wroc 37 r; A za to proseye boga, abi pewno

yczinyl rado mo (ut firmum faciat deus consi- 
lium meum) BZ Judith 8, 31; Securitatem pewna 
przespecznoscz 1461—7 Serrn 314v; Spes peyna 
nadzeya ib. 316r; Pewne ffixum 1471 MPKJ 
V 41; O krzyzy szwyethy..., thy yesz pewna na- 
dzyeya nasza! XV ex. Kałużn 290; Powyada 
Beda..., ysz ten królik nabił wyari pewnee, 
fidem, s tich szło w Xowych XV ex. MPKJ II 
320; Począly szyą zvmyecz y barzo dzyvovacz... 
yey yyelebney ystayycznosczy, ysch pevnym ro- 
zvmem y yyelyką mądrosczyą yysloyyla (quam 
certa ratione per ordinem exposuit) Rozm 26; 
S kakym myloszyerdzyem ymyalem s yamy 
bydlycz, tayemnycze moye poyyedayącz yam, 
czokolym słuchał od oycza mego kv yaszemy 
y[y]snanyv przyyodzącz tegodlya, abych yass 
peyny yczynyl ib. 545; ^  Pewna sana XV
p. post. GIDom 92; ~  z pewnego wiedzenia
'świadomie, z pełnym rozeznaniem, z całkowitą 
świadomością, consulto, scienter': Thi tho stroni 
chczancz kv kończy zgodi... przycz, w nas do- 
browolnye a s pewnego wyedzenya (ex certa 
scientia) o członki nyzey położone... spysczyli... 
iako w iadnacza..., abychom mogli... na thi 
członki yirzecz, yfalycz a skazacz Sul 3.

4. 'wolny od niebezpieczeństw, bezpieczny, 
łiber periculis*: Securum, pewne, accessum ha- 
bes, o homo, ad deum patrem XV med. GIWroc 
29r; O quam nobile est istud regnum altissi- 
mum, securissimum *pefnesse ib. 78 y.

5. fdoskonały, perfectus5: Decor peffno cra- 
scho XV p. pr. R XXII 334; Przydze tho, czo 
gest pewne, wyproznyono będze, czo gest nye- 
pewne cum autem yenerit, quod perfectum est, 
euacuabitur, quod ex parte est (I Cor 13, 10) 
XV med. SKJ I 71; Si boni volunt esse per- 
fecti, pewny, ne antę iudicium censerentur im- 
perfecti esse XV p. post. GIDom 88.

6. corruptum pro pełny: V mego oblybyencza 
zawzdy yest pewne pyenye y yyeszyelye (semper 
est in atrio sponsi mei plenum tripudium et 
gaudium) Rozm 25.

Pęcharzyna cf. Pęcherzyna
Pęcherz, Pęchyrz 1. 'nabrzmiałość, bąbel (na 

skórze albo na wodzie), tumor, pustula, bulla5: 
Item turgeo... significat inflare, irasci, tumere 
al. odacz szya yako pachyrz XV med. R XXIII 
269; Contra pachirze: lauentur inflature, id est 
pachirze, cum aqua XV p. post. BednMed 38; 
Panchyrz na yodzye bulla XV p. post. PF V 9.

2. fpęcherz moczowy, vesica'>: Pachirz *phe- 
sica XV in. R XXIV 66; Pąchyrz ca 1455 JA 
XIV 491; Vesica, pachirz,... a yenti capacitate 
est dicta XV ex. GIWp 74; Vesica pacherz, 
pacharzyną ca 1500 Erz 64.
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3. ' worek zrobiony z pęcherza moczowego 
albo ze skóry, sacculus e vesica vel e pelle con- 
fectus': Sgromadzaio iaco w pochirz (sicut in 
utrę) wodi morske FI 32, 7, sim. Pul; Bo yczy- 
nyl (pro vczynyl) yesm szye yako pęchyrz (FI: 
bulga, JA XIV 491: mąchyrz) w zerzawu (sicut 
uter in pruina) Pul 118, 83.

(Pęcherzyna) Pęcharzyna fpęcherz czy też wo
reczek z wysuszonego pęcherza zwierzęcego, ve- 
sica vel sacculus e cuiusdam animalis desiccata 
i'esica confectus’: Vesica, eyn blasz, pacherz, 
pacharzyną ca 1500 Erz 61.

Pęchyrz cf. Pęcherz
Pęcinki pi. tantum 'wiązadło (powróz, rzemień 

do krępowania nóg), pęto, yinculum (funis, lorum 
ad pedes devinciendos9) ’: Pro aliis cordis *pi- 
czinky, datis yectoribus regalibus 1395 MMAe 
XV 216.

(Pęd) Pąd 'szybki bieg, celer cursus \ Zydo- 
wye... pądem wyelkym byeszely do myastha 
szwyethego XV ex. SKJ I 144; ~  'pościg, ści
ganie, insectatw (?): Item hoc expresserunt 
(sc. arbitri), quod quandocunque predicti here- 
des de Grzibowo castorem in suo lacu venari 
inceperint et post ipsum transiverint vlg. pan- 
dem, tunc eundem castorem in hereditate pre
dicti Henrici tenere potest 1416 Czrs 167.

Pędzać czy Pądzać f wielekroć pędzić, ganiać, 
saepe agere, propellere': Na doi pądzacz de- 
pellere XV ex. PF V 25; Dalyeko pądzacz pro- 
pellere ib.; Naprzeczywo pądzacz obpellere ib.; 
Zaszyą pądzacz repellere ib.

(Pędzel) Pynzel *pędzel, peniculus’: Pynzel 
pinsellus ca 1500 Erz 66; Pynzel penicellus 
ca 1500 R XLVII 355.

Pędzić fo r m y : praes. ind. 3. sg. pędzi Rozm 
74; ~  part. praes. act. adv. pędząc BZ Num 
14, 45; ~  inf. pędzić Sul 59. 60. 69, ca 1455 
JA XIV 492; ~  praet. 3. sg. m. pędził 1456 
Zap Warsz nr 996; ~  part. praet. pass. I. pl. f .  
(o) pędzonych Sul 59. 69; ~  praes. pass. 3. pl. m. 
bywają pędzeni Sul 45; ~  fut. pass. 3. pl. f .  pę
dzony będą Sul 60.

Z n a c ze n ia : 1. fgonić, gnać przed sobą, in- 
seąui, prae se agere':  A then skodą czirzpyączy 
tesz tych szwyerzepycz w dom wlostny pądzycz 
nye szmyey (ad domum propriam pellere non 
praesumat) Sul 59; O swynyach do łasza pą- 
dzonych przes czvdze gymyenye ib., sim. ib. 69; 
Kędy ktho... wyeprze swoye abo szvynye przes 
gymyenye czvdze poszrzednye poganyacz a pą- 
dzicz bądze chczal (pellere voluerit, Dział 59: 
chczalby gnacz) do thego tho lassa Sul 59; 
Then, przes czyge gymyenye szwynye... poga- 
nyany alybo pądzony bądą (inviari sen pełli

debebunt), sz oboygey strony drogy na trzy- 
dzesczy loketh zolącz swoy... ma pobracz alybo 
popascz, aby tako przerzeczony pan... dą
browy... swe swynye... prócz swogey skody 
alybo vrazv mokl pądzycz (pellere possit, Dział 
59: mogl przegnacz) Sul 60; Ten, czy (leg. czyj) 
by byl łasz..., może wszysthky swynye zagyącz 
a pądzicz (poterit pellere) do naszego domv 
Sul69; Sczedl iest Amalechitski a Cananeyski... 
byocz ge a sekocz y podzocz asz do Horma 
(persecutus est eos usque Horma) BZ  Num 
14, 45; Jakom ya nye odbył Janovy swyerze- 
pycz gyalthem z shitha yego, kthore Mykolay 
kmyecz pandzil do obori 1456 Zap Warsz nr 996; 
*Podzy cartans (fiant tanquam pulvis antę fa
ciem venti et angelus domini coartans eos Psal 
34, 5) MPKJ V 64; ~  Procellere velny pądzycz 
albo przewysącz ca 1455 JA XIV 492.

2. 'pobudzać do biegu, popędzać, ad curren- 
dum incitare, propellere5: Pandzi kosthnem (war. 
lub.: padzy ostnem) agitat stimulo (stimulo 
boves agitat Ecclus 38, 26) 1471 MPKJ V 84,.

3. 'wyrzucać, wypędzać, przepędzać, eicere, 
pellere, propellere5: Aby skodna gygra kostek 
odrzvczona była, przes yąsz cząstokrocz spra- 
wyedliui oczczovye vyną szynow s gymyenya 
bywayą pądzeny (de bonis pelluntur et dedu- 
cuntur) Sul 45; Volaly szą (sc. demony): Po- 
skoczmy s tego myasta, bocz nasz pądzy od 
lyydzy (nos pellit ab hominibus), yen nasz styo- 
rzyl slovem Rozm 74.

Cf. Dopędzić, Napędzić, Odpędzić, Popędzić, 
Przepędzić, Przypędzić, Rozpędzić, Wpę
dzić, Wypędzić, Zapędzić, Pędzać, Odpę
dzać, Popędzać, Przypędzać, Rozpędzać, 
Wpędzać, Wspędzać, Wypędzać, Zapędzać, 
Przypędzować

Pęga czy Pąga fo rm y: n. sg. pęga ca 1455 
JA XIV 489; ~  i. sg. pęgą Rozm 821; ~  g. pl. 
pąg Rozm 819; ~  i. pl. pęgami 1466 JA X 
386, 1476 R XXV 276, ca 1500 JA X 384, 
ca 1500 SIO cc XII 162, Rozm 821. 823; — /. pl. 
(na) pęgach Rozm 818. 821.

Z n a czen ia : 1. *bicz skręcony z rzemieni, 
flagellum e loris confectum : Pągami scorpioni- 
bus 1446 JA X 386, sim. 1476 R XXV 276; 
Tercio fudit sanguinem suum in flagellacione... 
cum virgis et flagellis, y pagamy, tantum per- 
cusserunt ca 1500 JA X 384; Dziękvię tobie, 
Iezv,... za wsitki męki, któreś dla mnye czir- 
pial..., gdi cię... y slvpa ywiązano, pęgamy, 
myotlamy, lanczvchi biczowano ca 1500 SlOcc 
XII 162; Tako nądzno byth, aze szye czasto- 
krocz myąsso byczmy yyryyalo z yego syyatego 
czyala y ostayalo na pągach y na poyrozyech
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Rozm 818; Trzeczye razy barzo czyąskye od 
czyąskych a trudnych rzeczyądzov y od pąg 
ib. 819; Tedy... obroczyvschy gy brzuchem 
y począly bycz pągamy ostrych żądl napelnyo- 
nymy y myotlamy barzo zythkymy tako trudno, 
az zbrozdzyly yego czyalo yschytko, bo gy były 
temy ystnemy pągamy nye odch<w>atayącz 
tako barzo y tako trudno, az ostavalo myąso 
na pągach, bo kazdem razem, czo yderzyly pagą 
y wyąsl v czyelye, to ony yyszyepnąly y (leg. ji 
'go5) s czyąlem ib. 821; Nye dosycz było prze- 
kląthym Żydom, yze myły Cristus byl <bit> 
barzo przykremy byczmy y pągamy ib. 823.

2. 'podłużny ślad od uderzenia, pręga, nota 
verberis, vibex*: Cicatrix pagą, błysną ca 1455 
JA XIV 489.

Pękać się 1. 'przestawać być całym wskutek 
wytworzenia się szczeliny, rozpadać się, pękać, 
rima coorta solidum esse desinere, rum pf: Tunc 
flagellabant eum... alii yirgis, gyedny myoth- 
lamy, alii flagellis, alii yncis, vadamy, et percu- 
ciebant eum ita crudeliter, quod illa caro Xpi 
sancta rumpebatur, pakalo sya, ex ictibus tar
gało sya czalo od razów ca 1500 JA X 381.

2. ' wypuszczać pączki, gemmare*: Pankaią 
schią (war. lub. rp.: wschadzaya) pululant (ut sit 
memoria illorum in benedictione et ossa eorum 
pullulent de loco suo Ecclus 46, 14) 1471 
MPKJ V 86.

Pękawica czy Pąkawica 'poduszka wytrzy
mująca uderzenia, culcita plagas excipiens' (?): 
Pąkawycza (PF V 12: pukayicza) plaudeolum 
XV p. post. PF V 11. ~  Cf. Pukawica.

Pęknąć cf. Rozpęknąć się, Rozpuknąć się, 
Wypuknąć się, Pękać się, Rozpukać się, 
Wypuczyć

Pękowina czy Pąkowina (?) 'nabrzmiałość czy 
też pączek, tumor vel etiam gemma? (?): Item 
alter modus denominacionis, ybi causa ponitur 
pro effectu, ut dicendo: iste formidine palet, 
ira iubet, superbia turget, ynde turges ylg. pan- 
kowmy (var. pankowiny) XV p. post. StPPP 
X 8.

Pęp czy Pąp bot. stryjów pęp 'mniszek pospo
lity, Taraxacum officinale Wigg?: *Strzyow pąp 
rostrum porcinum 1472 Rost nr 781.

Pępawa czy Pąpawa bot. 1. 'mniszek pospo
lity, Taraxacum officinale Wigg?: Rostrum por
cinum, piata monachi papawa 1419 Rost 
nr 5252, sim. 1437 ib. nr 2593; Popawa calen- 
dula arvensis 1437 ib. nr 2507; Popawa ciperus 
agrestis ib. nr 2546; Popawa eliotropia agrestis 
ib. nr 2585; Popawa solseąuium minus ib. 
nr 2803; Panpawa dens leonis ca 1465 ib. 
nr 4305; Papawa caput monachi ib. nr 4306;

Pąmpaua rostrum porcinum 1472 ib. nr 780, 
sim. ca 1465 ib. nr 4061.

2. 'Potentilla tormentilla Schrk?: Pampawa 
tormentilla 1478 Rost nr 1967; Pepawa tormen
tilla 1491 ib. nr 11027.

3. 'Lathyrus tuberosus L ?: Pampawa cicla- 
men XV p. post. R LIII 65.

Pępek czy Pąpek 1. 'blizna po pępowinie, um- 
bilicus*: *Papecz umbilicus XV p. post. PF V 8; 
Pąpek ymbilicus ca 1500 Erz 64.

2. 'galasówka na owocach róży polnej, gallae 
in baccis anemones sihestris': Pąpek bedagar 
1472 Rost nr 190.

3. pępki czy pąpki pl. tantum 'żołądek nie
których ptaków domowych, stomachus ąuarun- 
dam avium domesticarum?: Pąpki kurze stoma- 
cium pulli 1472 Rost nr 456.

Pępel 'bąbel, pęcherz (na skórze), pustula? : 
Devocionis autem tante fuit (sc. s. Hedyigis), 
quod nudis pedibus continue incedebat..., ad 
ecclesias... frequenter yisitabat, qualitercunque 
fuit magna distancia, ut in pedibus eius fuerunt 
ex algore ylg. papilą siue zadzale, ut sangwis 
transsiebat XV p. post. Sob III 347. ~  Możliwa 
też lekcja pępiel.

Pępiel cf. Pępel
Pęporzeza 'położna, kobieta pomagająca

przy porodzie, obstetrix : Pąporzeza obstetrix 
ca 1455 JA XIV 490.

Pęporzezka 'położna, kobieta pomagająca przy 
porodzie, obstetrix : Pąporzeską obstetrix ca 1500 
Erz 64.

Pępowie czy Pąpowie bot. 'mniszek pospolity, 
Taraxacum officinale Wigg?: Rostrum porci
num, piata monachi popowye 1419 Rost nr 5251.

Pępownik czy Pąpownik bot. 1. ' mniszek pospo
lity, Taraxacum officinale Wigg?: Pąpownyk 
rostrum porcinum 1472 Rost nr 778.

2. ' Geranium columbinum L? (?): Pes co- 
lumbinus ylg. pampownik XV in. R XXV 228.

Pętać 'nakładać pęta (głównie na nogi), wią
zać, krępować, też przenośnie, vincula (praec. 
pedibus) indere, yincere, etiam translate : Tego 
na Sbroslawa szalugo, gdzesz mi mego czloueka 
gol, a gowszi gy woszal..., potem gi wodl do 
mego kmecza i tamo gi pothal 1394 TPaw III 
nr 3470; Jaco czssosmy zayąli czworo a dwa- 
dzescze eony panthanich ludzem pana Sobco- 
wym 1426 Kościan nr 1174; ~  Torquentes
nandząncz, panthayącz (cogitationes meae dis- 
sipate sunt torquentes cor meum Job 17, 11) 
1471 MPKJ V 61. ~  C f Opętać, Spętać.

Pętlik czy Pątlik fo r m y : n. sg. pętlik ca 1420 
WokTryd nr 143, 1427 AKPr VIIIa 168, 1437 
Wisi nr 228 s. 85, 1471 MPKJ V 72; -  ac. sg.
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pętlik 1399 StPPP VIII nr 8478, 1400 ib. 
nr 10139, etc.; ~ n .p l .  pętliki OrtCell; ~  ac.pl. 
pętliki 1411 Pozn nr 677, 1450 StPPP II nr 3413, 
XV med. R XXII 322, 1471 MPKJ V 88.

Z n a c ze n ie : *jedwabny czepek, siatka lub 
przepaska na włosy, calautica sericaria, reticu- 
lum vel fascia capillis sustinendis': Imramus... 
contra Stanislaum... pro pantlik, quem sibi 
confessus est valoris XX marcarum 1398 StPPP 
II nr 115; Jaschco... VIII marcas... Annę... 
obligauit se soluturum, si non soluerit..., tunc 
sibi dicta Anna panthlik habebit restituere 1399 
StPPP VIII nr 8478, sim. 1400 ib. nr 10139; 
Jasco... tres tunicas, unum p[y]antlik de per- 
lis... reponet coram judicio 1405 StPPP II 
nr 1085; Jaco mne Micolay obroczil *potlik 
sza *pocz cop 1407 Czrs 6; Vithek recognouit 
Zayoczkoni potlik iuxta suum honorem ib. 7; 
Jaco Gegneszka dala mi pantliki y czapko yaco 
krziwno 1411 Pozn nr 677; Patlik aurile ca 1420 
WokTryd nr 143, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 85, 
ca 1455 JA XIV 493; Testes... iurabunt..., yze 
pothlik za osemdzesant grzywen przedan przez 
grosza 1427 AKPr VIII a 168; Stephanus civis 
Cracoviensis presentavit crinale de perlis seu de 
margaritis factum al. panthlik 1432 ArchTer- 
Crac X 61, 35, sim. 1424 ArchTerCrac II 35; 
Dicti consules et conciues receperunt... ąuatuor 
sarta al. panthliky 1450 StPPP II nr 3413; In 
illa die... auferet dominus... mitras, czepcze, et 
disterminalia patliky (discriminalia Is 3, 20) 
XV med. R XXII 322, sim. 1471 MPKJ V 88; 
Crinalia pąnthlyky al. wyenycze OrtCel 2; 
Schwoy aut panthlik vitta (anteąuam rumpatur 
funiculus argenteus et recurrat vitta aurea Eccles 
12, 6) 1471 MPKJ V 72.

Pęto fo rm y: ac. sg. pęto 1495 ZapWarsz 
nr 1687, 1497 ib. nr 1798; ~  i. sg. pętem 1421 
Pozn nr 1081; ~  l. sg. (w) pęcie 1401 Piek VI 
55, 1470 ZapWarsz nr 1337; ~  n. pl. pęta XV 
med. GIWroc 231 v; ~  ac. pl. pęta BZ  Nah 
3, 10; ~  i. pl. pęty BZ  II Par 33, 11; ~  l. pl. 
(w) pęciech FI i Pul 104, 18, 1471 MPKJ V 66.

Znaczenie: 'kłoda do krępowania nóg, więzy, 
okowy, truncus adpedes devinciendos, compedes5: 
Vsmyerzyly so w *poczczyech {Pul: w pęczyech) 
noghi yego (humiliaverunt in compedibus pe
des eius) FI 104, 18; Czso<śm> gol czlo- 
veka Voyczecha..., to mi gi prawo podało, 
y w poczesm gi trzimal, ys mi gi prawo po
dało 1401 Piek VI 55; Jandrey... ne ranił... 
Jandrzeya any mu wlosil pasza na ssyyą, ny go 
cisnął pątem na yego pana dzedzyne 1421 Pozn 
nr 1081; Compedes *potha XV med. GIWroc 
231 v; Dzatki gego zbyti so na poczotce wszech

dróg... a wszitci gego nalepszi spotany soo 
w pota (confixi sunt in compedibus) BZ  Nah 
3, 10; Jako ya nye zayal... dw konyv w paczye 
1470 ZapWarsz nr 1337; W paczech (FI i Pul: 
w przekowach) in compedibus (ad alligandos 
reges eorum in compedibus Psal 149, 8) 1471 
MPKJ V 66; Jakom ya Dorothyey nye sbyl... 
anym sya na nya rzvczyl..., anym yey wssyal 
do domv swego y theyem w patho nye *sadzyl 
1495 ZapWarsz nr 1687; <Mi)kolay... wyazal 
czlovyeka Voczyecha mego yawszy hy, w pa- 
tho[sz] y (leg. ji 'go5) wszadzyl gwalthem 1497 
ib. nr 1798; ~  Prziwoydl na nye ksyoszota
woyski krolya asyrskego a ioly Manasen, a sko- 
wawszi rzecyodzmy y poty zelyaznimy (vinctum 
catenis) y wyedly gy do Babylona BZ  II Par 
33, 11; Jacobus... condempnauit... Nicolaum... 
p ro ... compede ferreo al. pątho 1496 StPPP II 
nr 4459.

Pfuntcol cf. Funtcol
Pi ' wyraża lekceważenie, pogardę, exclamatio 

contemptionis>: Nobilis Iacobus... contra... Ni
colaum, plebanum... proposuit, ąuomodo... ipse 
plebanus prefatum nobilem infamasset, asserens 
sibi vaccam furatam fuisse et provocando eun- 
dem ad iram ac levipendendo cum motione 
capitis sui expuit in terram succlamans: Pi, pi, 
collatores! 1499 MMAe XVIII nr 179.

Piać fo rm y: praes. ind. 3. sg. poje XIV ex. 
Pocz 232, Park 404; ~  imper. 1. pl. pójmy 
FI i Pul 94, 2. Moys 1, M W  107a. 143a; 2. pl. 
pójcie FI i Pul 32, 3. 67, 4. 35. 95, 1. 2. 97, 1, etc.; 
~  part. praes. act. adv. pojąc 1444 R XXIII 302; 
adi. g. pl. f  pojących Rozm 26; ~  inf piać 
ca 1500 Erz 64, Rozm 10. 78. 754; ~  fut.
1. sg. m. będę piać FI i Pul 70, 25. 145, 1; piać 
będę FI i Pul 1, 18. 9, 2. 12, 6. 26, 11. 56, 10, etc.; 
będę piał Pul 137, 2; 1. pl. m. będziem piać 
FI i Pul Ez 14; piać będziem FI i Pul 20, 13;
3. pl. m. piać będą Pul 137, 6; ~  praet. 3. sg. m. 
piał jest 1451 MacDod 105; piał Pul 33 arg., 
Rozm 10. 66. 599. 733;/. piała 1444 R  XXIII 
305, Rozm 11; ~  condit. 1. sg. m. bych piał 
FI i Pul 70, 9; 3. sg. f  -by piała FI i Pul 29, 15;
3. pl. m. bychą piali FI 137, 6.

Znaczenia: 1. 'śpiewać, wyśpiewywać, opie
wać, zwłaszcza czyjąś chwałę, cześć itp., cantare, 
laudem alicuius canere5: Spowadacz se bodo 
gospodnu podług prawdi iego y pacz bodo 
(psallam) ymenu gospodna naywiszszego FI 1, 
18, sim. Pul, sim. FI i Pul 9, 2. 12, 6. 100, 2, 
Pul 107, 3; Pacz bodo (cantabo) gospodnu, ien- 
sze dobroty dal iest mne FI 12, 6, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 26,11. 56, 10. 74, 9. 88, 1. 100, 1. 
103, 34. 107, 1. 143, 10; Powiszon bodz, go-
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spodne, we czsnoscy twoiey, pacz bodzem 
y spewacz (cantabimus et psallemus) czsnoti 
twoie FI 20, 13, sim. Pul; Obroczil ies plącz moy 
w wesele m ne..., abi pala (ut cantet) tobe sława 
moia FI 29, 15, sim. Pul; Poycze (cantate) iemu 
pene nowe FI 32, 3, sim. Pul, sim. FI i Pul 
61, 4. 35. 95, 1. 2. 97, 1. 6. 99, 1. 136, 4. 149, 1. 
Is 6, Pul 104, 2; Napelnona bodzcze vsta moia 
chwali twey, bich pyal (ut cantem) sławo twoyo 
FI 70, 9, sim. Pul; Weselicz se bodo wargy moie, 
gdicz bodo pacz (cum cantavero tibi) FI 70, 25, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 145, 1; Przeydzimi oblicze 
iego w zpowedzi y w psalmech poymi iemu 
(iubilemus ei) FI 94, 2, sim. Pul; Bycho pały 
(cantent, Pul: pyacz będo, M W  137a: *bichmy 
pyaly) na drogach panowych FI 137, 6; *Spey- 
waycze panv w chwale, poycze (psallite) bogv 
naszemy w goslech FI 146, 7, sim. Pul, sim. 
Pul 149, 3; Gospodne, zbawona mo vczyn 
a szalmy nasze bodzem pacz (cantabimus Is 
38, 20) we wszelke dny szywota naszego FI 
Ez 14, sim. Pul; Poymy (cantemus Ex 15, 1) 
gospodny FI Moys 1, sim. Pul; <Jako dzisia 
cer>kew poge: Na syene podyool leszene XIV 
ex. Pocz 232; Jak<o dzisia w żałtarzu) poge 
sye ib.; Omne genus humanum laudans wsielky 
ludzsky rodziay albo plod poiancz 1444 R XXIII 
302; Pyala slothkye pyenie prompsit osanna 
pyum (gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe, 
redemptor, cui puerile decus prompsit Hosanna 
pium) ib. 305; Kthoremu dzeczynny glosz pvye 
(pro poye) XV med. R XIX 81; Myły Yesus... 
pyal yest then psalm rzekocz 1451 MacDod 105; 
Spyewaycye gemv a psalmi poycye gemy (can
tate ei et psallite ei) BZ  I Par 16, 9; Pan Pavel 
pooge pyschno Park 404; Angelskiemy krolowy, 
bogu poymi M W  107a; Przed oczima angel- 
skyma pyacz bandą tobie (psallam tibi Psal 
137, 1, Pul: będę pyal) M W  136b; Slotkimy 
poymy głośmy chwalą Iesucristowy M W  143a; 
Psalm Dawydow, kyedy... wyszedł y pyal ten 
psalm Pul 33 arg.; Takosch ta oba... poczęły 
pyacz vesole pyenye (decantabant canticum cum 
exultatione) Rozm 10, sim. ib. 78; Pyenye Ioa- 
chymovo, ktoresch pyal przy porodzenyy svego 
dzyączyątka ib. 10, sim. ib. 66; Pyenye Annyno, 
ktoresch pyala przy narodzenyy svey dzyevycze 
ib. 11, sim. ib.; Tegodlya, myły gospodnye, 
pyacz bąda (decantabo) chvalą tobye ib.; Tamo 
moy oblyybyenyecz pożąda młodych panyen po- 
yączych yako svonky roskoschne (iuvencularum 
in medio psallentium tympanistriarum) ib. 26; 
Iesus... pyal ten psalm ib. 599, sim. ib. 733; 
Krolyy, tego pyenya nye yest podobno pyacz 
yedno samemy bogu ib. 754.

2. f chrapać przez sen, stertere' : Stertere chra- 
pącz, pyącz ca 1500 Er z 64.

Cf. Spiąć, Zapiać, Napiewać, Opiewać, Przy- 
piewać

Piana 1. fmasa tworząca się na powierzchni 
płynów wskutek ich wstrząsania, ubijania itp., 
quod summo liąuore concutiendo et concundendo 
f i f :  Sąuammas {może pro spumas) al. pyany 
XV med. Zab 516; Pyąną spuma ca 1500 Erz 64.

2. morska piana 'pumeks, spuma maris5: Mor
ska pyana pumex 1472 Rost nr 48; Piana (pro 
piana) morska lenticlam ca 1500 ib. nr 2070.

3. piana rybia fzwiązek arsenu z siarką, arse- 
nicum cum sulfure coniunctum : Pyana rybya 
yelschroth 1475 Rost nr 2915.

4. śrebrna, złota piana 'odchodzące przy to
pieniu srebra i złota zanieczyszczenia, lithargy- 
rium : Złota pyana litargirum 1472 Rost nr 30; 
Szrebrna pyana litargirum XV p. post. R LIII 67.

5. złota piana f mosiądz, orichalcum, aes': 
Złota pyana {war. lub.: szlotą pyaną aut mo- 
szącz) auricalcum (omnia yasa... de aurichalco 
erant III Reg 7,45) 1471 MPKJ V 43, sim. ib. 86.

Pianka zool. 'dzwoniec, Chloris chloris L .': 
Mitto diuitibus pro nowo anno canapellum 
pyanką XV med. R XXIV 368. — Cf. Pieńka.

Piaseczni cf. Piaseczny
Piasecznik ?miejsce piaszczyste, może miejsce, 

gdzie się wydobywa piasek, piaskownia, locus 
arenosus, fortasse locus, ubi arena effoditur, are- 
naria : Arenarius, id est locus plenus arena 
pyaszecznyk ca 1500 Erz 64.

Piaseczny, Piaseczni 1. 'piaszczysty, obfity 
w piasek, arenosus, arena abundans': Dominus 
archiepiscopus eisdem fratribus... de ąuodam 
angulo prefati lacus a yado dieto paseczni bród 
directe ad partem hereditatum eorum protenso 
cessit bona fide 1371 KodWP III 360: A sumi- 
tate eiusdem profundi rivuli ro<z)dzelny do 
yyrzch<u> paszecznyego 1468 AGZ XVI 60. 
~  Możliwa też lekcja pasieczny, pasieczni.

2. 'znajdujący się w piasku, qui in arena est5: 
Ktorzis to roswodnyenye morskye iako mleko 
saacz bodo y skarby skrite pyaseczne (thesauros 
absconditos arenarum) BZ Deut 33, 19.

3. piaseczny piec' ? ': Pyaszeczny pyecz cuno- 
tiboria ca 1455 JA XIV 489.

C f Pasiecznia
Piasek fo rm y: n. sg. piasek FI i Pul 11, 31, 

BZ Is 48, 19, Park 406, XV p. post. R XXV 
182; ~  g. sg. piasku BZ Neh 9, 1, Rozm 235; 
piaska a. piasku 1471 MPKJ V 107; ~  ac. sg. 
piasek FI i Pul 138, 17, BZ Gen 22, 17. 32, 12; 
-  /. sg. (w) piasku 1471 MPKJ V 15, Rozm 190. 
284.
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Z n a c ze n ie : fdrobne, miałkie, ziarniste okru
chy skał, arena : I plinolo na ne iako proch 
moso a iaco piasek (sicut arenam maris) ptaczy 
perzeni i7/ 77, 31, *s7m. Pul; Nad pyasek (super 
arenam) rozmnozo se i7/ 138, 17, Pul;
Rozplodzo twe syemyo yako gwyazdi na nye- 
bye a yako pyasek, genze gest wposzrzod morza 
y w brzedze morskyem (velut arenam, quae 
est in litore maris) BZ  Gen 22, 17, sim. ib. 32, 12; 
Sesly syo sinowye israhelsci w poscye a w vo- 
rzech, nasipawszi pyasku na syo (et humus super 
eos) BZ  Neh 9, 1; I bilobi iako pyasek (quasi 
arena) plemyo twe BZ  Is 48, 19; Pyasek, id 
est arena Park 406, sim. XV p. post. R XXV 
182; W pyaską zabulo (percussum Aegyptium 
abscondit sabulo Ex 2, 12) 1471 MPKJ V 15; 
Pyaską sabuli (aquae istae, quae egrediuntur 
ad tumulos sabuli orientalis Ezech 47, 8) ib. 107; 
Myły Krystus... pokląknąl v pyaskv golema 
kolanoma Rozm 190; Tamo yest zyemya sylno 
kamyenysta y barzo ostrego kamyenya, y ostrego 
pyaskv ib. 235; [...] dom na pyaskv (qui aedi- 
licavit domum suam super arenam Mat 7, 26) 
ib. 284.

Piaskowy 'zawierający piasek, piaszczysty, qui 
arenam habet, arenosus': Johannes... septem 
arwa, unum super monte vlg. pyasscowa góra, 
duo retro mogiłki... obligauit 1410 StPPP II 
nr 1249. ^  Może już nomen proprium.

Piasnka cf. Piosnka
Piasta fśrodkowa część koła u wozu, w której 

znajduje się oś i zbiegają się szprychy, media 
pars rotae whicułi, ubi axis est et radii concur- 
rund: Pyąsta cantus 1437 Wisł nr 228 s. 85, sim. 
1457 PF V 13, 1471 MPKJ V 43; Gumpha... 
est medium rothe et alio nomine dicitur medula 
seu mediolus vlg. pyastha 1450 RpKapKr; Pya- 
sta gumpha 1457 PF V 14; Pyasty medioli 
(tales autem rotae erant, quales solent in curru 
fieri, et axes earum et radii et canthi et modioli 
omnia fusilia III Reg 7, 33) 1471 MPKJ V 43; 
Modiolus pyasta, radius stpicza, est zwono can
tus XV p. post. JA XIV 506.

Piastnka cf. Piosnka
Piaston cf. Piastun
Piastować fo r m y : praes. ind. 2. sg. piastujesz 

1448 R XXIV 354; 3. sg. piastuje 1471 MPKJ 
V 42, Naw 79; ~  imper. 1. pł. piastujmy XV 
ex. PFN  104; ^  inf. piastowac(i) 1471 MPKJ V 
97; piastować Rozm 75; ~  praet. 3. sg. m. 
piastował XV ex. PF V 104; / .  piastowała XV 
in. R XXIV 60, XV med. SKJ V 281, XV ex. 
SKJ I 146; ~  part. praet. pass. n. sg. m. piasto- 
wan XV p. post. GIDom 76.

Z n a c ze n ie : fnosić troski iwie na ręku, trosz

czyć się, mieć staranie, manibus diligenter por- 
tarę, curare, curam navare’: Que virgo sanctum 
Iohannem pastowała XV in. R XXIV 60; Py<a>- 
stuges tractas 1448 ib. 354; Ipsa sola eum in 
vtero portavit et postea in manibus suis in 
gremio confouebat, pyastowala, ipsum lactabat 
et alebat XV med. SKJ V 281; Pyastugye (war. 
lub.: *przestuge)ffouerit(quaeramus domino no- 
stro regi adulescentulam virginem et stet coram 
rege et foveat eum dormiatque in sinu suo III 
Reg 1, 2) 1471 M PKJN  42; Pyastovaczy blan- 
dietur (ad ubera portabimini et super genua 
blandientur vobis Is 66, 12) ib. 97; Czalo szamo 
prawego boga sz krwya..., ktoresz kapłan 
w raku pyasthuye Naw 79; Et hic corriguntur 
omnes illi, qui existentes in gravibus peccatis, 
erectis collis accedunt ad altare, ubi Xps trac- 
tatur pyastowan XV p. post. GIDom 76; Mathca 
pyasthowala czalo swego szyna XV ex. SKJ I 
146; Potem chovala sve mylę dzyeczyątko po- 
dlvg yego dostoyenystwa a nykomy yego nye 
dala pyastovacz opcemy Rozm 75; ~  Noe
panną znamyonowal, gdy goląbyczką pyasto- 
wal, w serczu Marią pyastuymy, naboznye do 
nyey yolaymy XV ex. PF V 104. ~  Cf. Po-
piastować.

Piastun, Piaston, Piestun fo rm y: n. sg. pia
stun 1471 M PKJN  57. 95. 127; piestun MPKJN  
127; ^  d. sg. piastonowi Rozm 101; ~  ac. sg. pia- 
stuna 1466 i? XXII26, Rozm 134; piastona Rozm 
77; ~  n. pl. piastunowie 1461—7 Serm 248 r.

Znaczenie: Jen co piastuje, opiekun, wy
chowawca, karmiciel, custos parvulorum, educa- 
tor, nutritoF: Susceptorem, gl. baiulatorem, por- 
tatorem, pyastuna, Cristi nostis Simeonem 1466 
R  XXII 26; Erunt reges nutricii tui et regine 
nutrices pyastunowye a mamky (Is 49, 23) 
1461—7 Serm 248 r; Pyastvn nutricius (qui fuit 
nutricius filiae fratris sui Edissae Esth 2, 7) 
1471 M PK JN  51, sim. ib. 95; Pedagogus pya- 
stvn uel informator (war. lub.: pedagogus... 
pyestyn aut director, aut informator, I Cor 4,15) 
ib. 127; Iozepha szą czczyly yako pyastona tego 
dzyeczyatka mylego (ut nutricium infantis) 
Rozm 77; Iesus byl poddan svoyey myley mat- 
cze y Iozephovy, svemv pyastonovy sczesnemy 
(alumno suo... felici) ib. 101; Iesus vzryaw- 
schy svego pyastvna (alumnum suum) tako 
zmatnego... y rzecze ib. 134.

Piastunka, Piestunka fo rm y: n. sg. piastunka 
XV med. R XXII 246, 1471 MPKJ V 34; pie
stunka BZ  Gen 35, 8; ~  g. sg. piestunki 1461—7 
Serm 443 y; ~  ac. sg. piastunkę 1471 M PKJN  
46; ~  i. sg. piastunką BZ IV Reg 11, 2. II Par 
22, 11; ~  ac. pł. piastunki 1477 MPKJ II 323.
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Z n a czen ie : 'ta co piastuje, opiekunka, vv>’- 
chowawczyni, karmicielka, custos parvulorum, 
educatrix, n u tr i i : Mowy s<więty> Grzegorz, eze 
czirpyączoscz stróża a pyastunka gest wschech 
cznoth XV raeć/. 7? XXII 246; Tego czasu 
vmarla Dolbora, pyestunka (nutrix) Rebeczyna 
BZ  Gen 35, 8; Tedi Iozaba... wzowszi Ioaza... 
ykradla gy zposzrzod sinow krolyowich, gesz 
zabyiano, y s pyastunko gego (tollens... nutri- 
cem eius) BZ  IV Reg 11,2, sim. ib. II Par 22, 11; 
Prziyala vrzad mamky a piestunky nutricis ac 
garule officio fungebatur (Ruth 4, 16) 1461—7 
Serm 443 v; Pyastunka gerula (Ruth 4, 16) 1471 
M PKJY  34; Pyastunką nutricem (IV Reg 11,2) 
ib. 46; Preparate huic dilecto puero... cu- 
nas, cunabulum, llac, lauacrum et puellas se- 
ruientes pastunky 1477 MPKJ II 323.

Piąci- cf. Pięci-
Piąć się 'słać się po powierzchni czegoś, super- 

ficiem alicuius rei pererrare5: Zwonky gyest 
zelye, po zyemi sye pnye 1484 Rost nr 5823. 
~  C f  Napiąć, Odpiąć, Przypiąć, Rozpiąć, Spiąć, 

Wypiąć, Napinać, Rozpinać, Spinać, Wypi
nać, Pnieć.

Piądź cf. Piędź
Piąstka 'mała pięść, parvus pugnus': Pyąstką 

pugillus ca 1500 Er z 64.
Piąte 'po piąte, piąty raz, ąuinto’: A pote gy 

uidal tec to ocec suoti Symeon pod oblcenim 
clouech<ym> Kśw dv 19, sim. ib. ar 13; Potecz 
nasz Xc miły sv0tego Gana gestcy gy on tako 
barszo miloual byl Gn 181 b; Posiał ku mnye 
Sanabalach podle slova pyryego pyote (ąuinta 
vices) sługo swego BZ  Neh 6, 5.

Piątek fo r m y : g. sg. piątku 1402 HubeZb 
101; piątka 1484 Reg 712; ~  ac. sg. piątek 1404 
Kościan nr 219, ca 1420 R XXV 229, 1425 
Pyzdr nr 788, etc. etc.; ~  n. pi. piątki Ort- 
Ossol 69, 2; ~  ac. pi. piątki Ort Mac 92, 1484 
Reg 712.

Z n a czen ie : 'piąty dzień tygodnia, dies Vene- 
ris, hebdomadis dies sexta : Eze dal Sczepan 
*Przeczslaowi do pantku roku y podle tego roku 
dal mu penadze 1402 HubeZb 101; Kedi Hey- 
nich... s Dzetrzichem wmówił rok na potek, 
a nye na sobotho 1404 Kościan nr 219, sim. 
1425 Pyzdr nr 788; W pątek pirwey godzini 
wedzon do Pilatha ca 1420 R XXV 229, sim. 
XV p. post. RozmPam 474, Rozm 745. 767; Ysze 
pan bidgoscsky bil czai dzen w[o] Nakle w pyą- 
tek po swyątem Gydziem 1427 BiblWarsz 
1861 III 40, sim. 1480 ZapWarsz nr 1507, M W  
55 a, Pul Hab arg.; Terminus ad feriam sextam 
secundam al. na wthori pyanthek post domini 
palatini ingressum 1444 AGZ XIV 133, sim. ib.

132; Wyaszane cząszy szą: wszytky nyedzele 
y pyathky (OrtMac 92: za wszythky... pyathky), 
krzyszową nyedzelą [pyathky] y adwenth przed 
Gody OrtOssol 69, 2; Przez wszytek rok kolzdy 
pyątek mayą posczyczi (sexta feria totius anni 
ieiunium celebrent) 1484 Reg 712, sim. Rozm 
159; Gdyby syą Bożego Narodzenya w pyąthek 
przygodzylo, thedy onego pyątka nye mayą 
posczyczi 1484 Reg 712; Syrody y pyąthky 
<mają> posczycz (ąuarta et sexta feria ieiuna- 
bunt) ib. ; ^  Wieliki, Wielki Piątek 'ostatni
piątek przed Wielkanocą,, feria sexta hebdomadis 
maioris’: Finitum est y Weliky Patek XV med. 
Wisi nr 2049, sim. Rozm 493; Uszlyszycze moy 
zamathek, gyen my szya szthal w Wyelky Pyą
thek XV p. post. R XIX 48.

Piątkowy 'związany z piątkiem, ad hebdomadis 
feriam sextam pertinens*: Pyąthkowe psalmy 
Pul 80 arg.; Pyanthkowy nyespor Pul 137 arg.

Piątno cf. Piętno
Piąty fo rm y: n. sg. m. piąty 1391 MPKJ II 

327, 1398 Pozn nr 385, BZ Gen 1, 23. I Par 12,
10. 24, 9, 1463 R XXII 382; neutr. piąte Dek
VII 1, XV med. R XXII 242, Rozm 803; -  g. sg.
m. piątego 1426 Pozn nr 1219, BZ  Num 29, 26. 
33, 38. I Esdr 7, 8. 9, etc.; f . piątej 1399 StPPP
VIII nr 8492; neutr. piątego 1424 TPaw VII 
nr 3586, Sul 58, BZ  Ley 19, 25. 27, 5. 6. III Reg 
14, 25; ~  ac. sg. m. piątego BZ I Par 8, 2; 
piąty 1401 Pozn nr 707; / . piątą 1420 Kościan 
nr 787, 1424 ib. nr 1107, BZ Ley 5, 16. 6, 5. 
22, 14; neutr. piąte XV p. post. SKJ I 147, 
XV ex. R XIX 89; ~  /. sg. m. (w) piątem 
BZ II Esdr 8, 6, 1475 AGZ XVIII 95; 
/ . piąte Rozm 182; ~  n. pl. m. piąci XV med. 
R XXII 235; ~  ac. pl. m. piąte XV ex. Zab 536.

Znaczenie: 'ąuintus5: Pyoty psalm 1391 
MPKJ II 327; lako to ne bil poti rok 1398 
Pozn nr 385; Jaco Oczin oczecz byl w dzer- 
szenu pyantey czansczi carczmi 1399 StPPP VIII 
nr 8492; Panthe (sc. przykazanie): Ne zabyyay 
Dek VII 1; Yse kmotowna ne podzocowala 
panu łowczemu ny pirzwi, ny wtori,... ny poti 
dzen po godzech 1401 Pozn nr 707; Micolay... 
a Jan czszo ykupyly cząscz pyąthą w Byele- 
yewe... v pane Dorothie, ta pany bila w tern 
dzerszeny 1420 Kościan nr 787, sim. 1424 ib. 
nr 1107; Jakom gemu ne yinouath pyantego 
*bidlancyo prziplodu 1424 TPaw VII nr 3586; 
Dominus Barthosius erexit al. odsypał Gandky 
od *Skrynek od tego copcza asz do pątego 
wągelnego 1426 Pozn nr 1219; Gd ze... czwarte
go, pyąthego alybo szóstego latha szrzepcza za- 
byge (ubi... ąuinti... anni poledrum occiderit)..., 
ma gemy doszycz yczynycz Sul 58; Eze yzrzaw
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80 PIĄTY PICA

Ihus gromadi, any czu k nyemu gidą, geny prze 
sdrowye,... pyączi prze dziwi XV med. R XXII 
235; Pyąte omiwadlo syercza gest cząsta a na- 
boszna modlitwa ib. 242; I stało sze z wyeczora 
a z yutra, dzen pyoti (dies ąuintus) BZ  Gen 1, 23; 
To istoo skodo... nawroczy, a pyotoo czyoszcz 
(ąuintam partem) nalosy nadto BZ  Lev 5, 16, 
sim. ib. 6, 5. 22, 14; A pyotego lata (ąuinto... 
anno) bodzecze gescz owocze szbirayocz ib. 19, 
25, sim. ib. 27, 5. 6. III Reg 14, 25; Pyotego 
dnya (die ąuinto) offyervgecze czelczow dze- 
wyocz BZ  Num 29, 26, sim. Rozm 110. 479; 
Tv iest vmarl... myesyocza pyotego (mense 
ąuinto) BZ  Num 33, 38, sim. ib. I Esdr 7, 8. 9; 
Potem Benyamyn vrodzil Bale, pyrworodzen- 
cza swego, a Saal drugego..., a Rapha pyotego 
(et Rapha ąuintum) BZ  I Par 8, 2; Wiszedl 
pyrui lyos Ioiarib, drugy Gedeye,... pyoty Mel- 
chie (ąuinta Melchia) ib. 24, 9, sim. ib. 12, 10; 
Lyata sy od mego krolyowanya Artaxersa, w pyo- 
tem myesyoczv (in ąuinto mense),... wiszedszi 
z Babylona o nowye myesyocza pyotego (ąuinti 
mensis), przygely do Ierusalem BZ  II Esdr 8, 6; 
Tam na tern pravye *szedal pyrui Iąn Zeya,... 
pyąthy Vo'yczech Grochol 1463 R  XXII 382; 
Quia cuilibet ipsorum seorsum perpetua divi- 
sione cessit per ąuatuor areas antiąuas et per 
ąuintam curiam al. po[th] czthyrech dworzy- 
skach starych y po pyąthem dworovy ibidem 
in Podhroczcze 1475 AGZ XVIII 95; Pyathesz 
thy yeszele myala, gdysz szyna zogladala XV 
p. post. SKJ I 147; Pyąnthe szlowo gdy prze
mówił, dokonało szą szbawyenye XV ex. R XIX 
89; Na thym drzewye grzeschne zwyeschano, 
y<e)dny za nogy,... pyathe za yazyky XV ex. 
Zab 536; Nyektorzy od bożego narodzenya po
czątek tego vyeku klądą tym dolyczenym, yako 
pyątego yyekv (sub ąuinta aetate) była pospolna 
lyczba od pyrvego lyata nyektorego yyelykyego 
znamyenya Rozm 176; Przed slonczem yesczya 
(pro yesczym sloncza) nycz proznego nye movyly, 
modlyyczy szye slonczy, aby yeschlo, alysz po 
pyąte godzynye robyly (post usąue ad ąuintam 
horam operantes) ib. 182; Rada pyatego rad- 
cze, który barzo przykro moyyl przeczyy Cay- 
phaschovy ib. 584; Tho było yvz pyąthe yodze- 
nye ib. 803; ~  jako składnik liczebnika wielo
członowego : Latho bozye thyssyancz cztherzysta 
dzyewanczdzyessyanthego panthego 1495 Górs- 
Jaz 277. ~  Cf. Półpięta.

Piątynacie cf. Piątynaście 
Piątynaćcie cf. Piątynaście 
Piątynasny liczebnik porządkowy fpiętnasty, 

ąuintus decimus' : Quindenus, id est ąuindeci- 
mus pyathynaszny ca 1500 Er z 64.

Piątynaście, Piątynacie, Piątynaćcie fo rm y:
n. sg. m. piątynaćcie BZ  Num 29, 12; neutr. 
piątenaćcie XV med. M P K JY  432; ~  g. sg. m. 
piątegonaście BZ  Ex 16, 1. Num 28, 17, Rozm 
479. 519; piątegonaćcie BZ  Lev 23, 6. 34. 39; 
neutr. piątegonaście Rozm 174; piątegonaćcie 
BZ  IV Reg 14, 23; ~  l. sg. neutr. (w) piątem- 
nacie Gn 4b.

Znaczenie: liczebnik porządkowy 'piętnasty, 
ąuintus decimus5: F pothemnacze lecze gestcy gy 
(sc. Krysta) ona bila porodziła Gn 4b; Pyotena- 
czcze rozdzelenye (capitulum ąuindecimum) XV 
med. M P K JY  432; Przyszło gest wszitko mno- 
sztwo synów izrahelskich na *puszczyo Syn... 
pyotegonaszczye dnya (ąuintodecimo die) mye- 
szocza wtorego BZ  Ex 16, 1; Ale myesyocza 
pirwego czwartegonascze dnya myesyocza przis- 
cze boże iest a *pyotegonasczcze dnya mye
syocza przesnicze (ąuintadecima die sollemnitas) 
BZ  Num 28, 17; Ale pyotinaczcze dzen (ąuinta
decima ... die) myesyocza sodmego, ienze bodze 
wam swyoti ib. 29, 12; A pyotegonaczcze dnya 
(ąuintadecima die) *myeszoczo tego swyotek iest 
przesnicz bozich BZ  Lev 23, 6; Od pyotego
naczcze dnya (a ąuintodecimo die) myeszyocza 
tego sodmego bodo dnyowye stanów sedm dny 
ib. 23, 34, sim. ib. 23, 39; Lyata pyotegonacz- 
cye (anno ąuintodecimo) Amaziasza... kro- 
lyowal Ieroboam BZ  IV Reg 14, 23; To było 
pyątegonasczye lyata koronovanya Tyberyysza 
czeszarza (anno autem ąuintodecimo imperii 
Tiberii Caesaris Luc 3, 1) Rozm 174; Pyątego
nasczye (ąuintadecima) dnya vstaną s mar- 
thyych y staną y dolye Iozephat ib. 479, sim. 
ib. 519; ~  w dacie: Then lysth, bulla y reguła 
dana w Reathe *pyątythnaczczie kaland kszya- 
szycza wrzesznya (ąuintodecimo Kalendas Sep- 
tembris) 1484 Reg 724.

1. Pica 1. 'pasza, pokarm, pożywienie, pabu- 
lum, cibus': Isz Domarad yczinil Januszewim 
ludzem scodi za dzeszoncz *grziwin kromę 
picze 1393 Pozn nr 140; Jakom ne mała osta- 
wicz ąuinąuaginta currus feni et post XIIII mal- 
dratas pabula al. pycze 1416 Kościan nr 583, 
sim. 1420 TPaw VII nr 1838; Kmetonem michi 
impignorasti et impignorando jegosz pyczą, 
słomą, szano popasł 1426 ZapWarsz nr 185; 
Pycza pabulum XV med. R XXIII 269; Alimen- 
tum piczą vel pocarm XV ex. ErzGlos 182; 
Edulium, id est comestio pyczą ca 1500 Erz 64; 
~  wskutek mylnego zrozumienia łacińskiego ar- 
mentum jako alimentum lub frumentum: Nye 
będze pycze w yaszlyech (non erit armentum 
in praesaepibus Hab 3, 17) Pul Hab 29.

2. frodzaj daniny, bezpłatna dostawa żywności
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dla wojska, genus vestigalis, commeatus, ąui 
exercitui gratuito suppeditatur': Ab eisdem ser- 
viciis, videlicet portacione pabulorum al. pycza, 
a coquina... absoluimus et liberamus 1447 
KodMazL 213.

2. Pica 'vulva, c u n n u s Pi[s]cza 1447 R  XXII 
55, sim. 1447 R XXXIII 179.

Picie fo r m y : n. sg. picie 1434 PF V 32, XV 
p. post. PF III 290, XV p . pcw/. PF V 7; ~  g. sg. 
picia Gtz gl. 105a, F/ 68, 26. 103, 12. 106, 33, ete. 
eta.; ~  d. sg. piciu PZ Ex 17, 1. Num 20, 5. 
33, 14, 1461—7 Serm 314v, etc.; ~  ac. sg. 
picie Gn gl. 41 a, FI i Pul 79, 6. 101, 10, Ort- 
Mac 55. 96, eta.; ~  i. sg. picim 1471 MPKJ V
27. 108; -  /. sg. (w) piciu XV in. R XXIV 75, 
XV merf. R XXII 237, Pozm 85. 159. 179.

Z n a czen ia : 1. ' picie (czynność), bibere
(sensu su b st.f: In verbis et factis disciplinatus 
et temperato cibo fuit yse S0 strzegł [a] picza, 
gedena Gn gl. 105a; Nevmerne picze vinum in- 
solirinum 1434 PF V 32; Sicut in die honeste 
ambulemus, non in comessacionibus et ebrieta- 
tibus v opuitem iedzenu y piczu (R XXV 163, 
SKJ I 49: w nyeczystych myślach z opvitego 
pycza y gedzenya, Rom 13, 13) XV in. R XXIV 
75; Czlowyecza roskosch podluc czyala... za- 
lezicz na pyczu, na gedzyenv XV med. R XXII 
237; Gdze nye bila woda ku pyczyu (ad biben- 
dum) ludu BZ  Ex 17, 1, sim. ib. Num 20, 5. 
33, 14; Mleko ku pyczv nauky lac ad potum 
erudicionis (tamąuam parvulis in Christo lac 
vobis potum dedi, non escam I Cor 3, 2) 1461—7 
Serm 314v; Ebrius antę bibit, quam nauseat, 
obr<z>yd<z>ylby szobye pyczye, antę liguerit, 
quam vomat XV p. post. PF III 288; Bo s py- 
czya wyelkyego nogi drżą XV p. post. R I 
s. XLV; Czy pharysey... v yedzenyv a v py- 
czyv skąpo barzo vzyvaly (victu perparco ute- 
bantur) Rozm 179, sim. ib. 159; Na ktoreyze 
(.sc. wieczerzy) myły Iesus daval sve czyalo kv 
karmy a sva svyątą krev kv pyczyv ib. 528, 
sim. ib. 643.

2. 'napój, płyn, potio, liquor' : Iste deus volens 
hospitibus suis... in hoc mundo... propinare 
potum celestem, hoc ipsum potum infudit in 
vas sinkouacz to pice nebeske, disacz on to pice 
flal gest byl f  ten to sod Gn gl. 41 a; Pyczye 
(potum) dasz nam we zlzach FI 79, 6, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 101, 10; Pyrwe vzitki karmy na- 
szich y pycya naszego (libaminum nostro- 
rum)... przinyesyemi kapłanom BZ Neh 10, 37; 
Ale ia pokarmu nyewydomego y pycya (cibo 
invisibili et potu)... poziwam BZ  Tob 12, 19; 
Ktho drozey przędą pyczye (OrtOssol 46, 3: 
py[s]czye) albo gyedzenye OrtMac 55, sim.

ib. 96, OrtOssol 15, 1. 72, 1; Bandzely masczy- 
sna albo nyewyasta obwynyoną... o myarą 
gedzyenyą albo pyczą..., tho mayą raczcze 
szandzycz OrtOssol 71, 4, sim. OrtMac 96, sim. 
OrtOssol 18, 3; S piczym swym cum libacioni- 
bus suis (immaculata oiferetis omnia cum liba- 
tionibus suis Num 28, 31) 1471 MPKJ V 27; 
Kv *pyczą ad libamina (recensuerunt quoque in 
die illa viros super gazophylacia thesauri ad 
libamina Neh 12, 43) ib. 53; Gyedza s piczym 
myeschana offa (Dan prol.) ib. 108; Boga pró
szmy..., abi czeleszną pychą starła picza y po
karmu szkamposcz (carnis terat superbiam potus 
cibique parcitas) M W  2a; Proscha czyebye..., 
aby mye thamo nakarmyl y napogyl z thwego 
bosthwa szlothkosczy, a nye szwyeczkyey kar- 
myey y pyczya Naw 129; Sunt nutritiua, ozyvye- 
gancze, plus dulcia candida vina przesroczysthe 
pycze XV p. post. PF III 290; Pyczya volasz, 
pyczacz bych czy dala XV p. post. R XIX 48; 
Szyvye bog, yze nynye tobye kaza pycz vodą 
pyczya bożego a nathychmyast vkaze grzech 
tvoy Rozm 59, sim. ib. 60; Myal (sc. zbójca) 
o nych yyelyką pyecza, aby ym dal potrzeby 
v pyczyy y v yedzenyy (in cibis et in potibus) 
ib. 85; Czastokrocz yemv chleb nyebyesky[e] 
noszyly (sc. anjeli) y pyczye nyebyeskye (cae- 
lestem... potum), tako yze na pvsczy vzyval 
chleba y pycza nyebyeskyego (potumque de 
patre missum) ib. 160; ~  (o napojach alkoho
lowych): Chlebascze nye gedli, yina y ginego 
piczascze nye pili (vinum et siceram non bibis- 
tis) BZ  Deut 29, 6; Pyczie vpile (war. lub.: 
pycze opylę) siceram (datę siceram maerentibus 
Prov 31, 6) 1471 MPKJ V 70; Vyno albo dro- 
gye pyczye (vinum... vel siceram) rzatko pyl 
Rozm 159; ~  słodsze picie 'napój alkoholowy 
na miodzie, potio alcoholica cum melle mixta : 
*Sczlodscze picze melligranum XV p. post. 
PF V 7; ~  połać, pożądać, pragnąć, żądać
picia 'pragnąć, być spragnionym, sitire': Połam 
picza sicio (Jo 19, 28) XV in. R XXIV 69; 
Sitiui, *pragnolem picza, et dedistis michi po- 
tare (Mat 25, 35) ca 1420 ib. 84, sim. Rozm 493; 
Tedi lud tu szodayo pyczya (sitivit) prze nye- 
dostatky wod semraly soo przeczyw Moysze- 
szowy BZ  Ex 17, 3; Żądały kto pyczyą (si quis 
sitit Jo 7, 37), przydzy kv mnye, pyzę Rozm 459, 
sim. ib. 660; Vtencass nasch myły zbavyczyel... 
czyasko pragnacz, pyczya poząndayącz ib. 661; 
~  chc(i)enie, pragnienie picia *pragnienie, sitis*: 
W chczenu picza moiego (in siti mea, Pul: 
w pragnoszczy moyey) napawali me ocztem 
FI 68, 26, sim. ib. 103, 12. 106, 33; A tak bodz 
skonczenye nasze krotkę od myecza, nyszbi sy0
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przedluzilo w pragnyenyy pycya (in ariditate 
sitis) BZ Judith 7, 17; Tamo nye głody (pro 
glodv) any chczyenya pyczyą (neque siti) Rozm 
25; Tamo ydącz po drodze czyrpyely sa vyely- 
kye nyedostatky, glod, chczyenye pyczya albo 
pragnyenye (sitim maximam habebant) ib. 81, 
sim. ib. 117. 158; <J)ednego dnya czyrpyely 
szą yyelyka gorączoscz słoneczna, ysch od 
chczyenya pyczya yvs szye były spragly (ma- 
gnam... sitim tolerabant) ib. 83; Chczyenye 
pyczya (sitim) ygaszyl ib. 159.

Picny (o wozie) 'służący do dostaw żywności, 
commeatui suppeditandi destinatus* (de vehi- 
culo): Quia tu recepisti post olim... Ieroni- 
mum... currum bellicum al. pyczny *voyeney 
1500 AGZ XVIII 416.

Picować fzaopatrywać w żywność, dostarczać 
żywności, commeatum suppeditare': Quod in 
yillis et bonis ecclesiarum dictarum nunąuam 
stacionem aliąuam faciemus nec unąuam nostros 
homines pabulare, quod in yulgari piczovacz 
dicitur, bona ecclesie permittemus 1298 KodWP
II 153; Pyczovącz frumentatum ca 1500 Er z 64; 
Pabulatum, ffrumentatum pyczovacz ib.

Picuła 'stręczyciel do nierządu, lenc> : Pyczvla 
leno ca 1500 R XLVII 355.

Pić fo rm y : praes. ind. 1. sg. piję Naw 115;
3. sg. pije 1453 R XXIII 298, BZ Ruth 2, 9, 
Park 403. 404, XV ex. MacDod 137; 5. pl. piją 
ca 1455 Dóbr 324, De morte w. 273; ~  praes. 
ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu 
rozkazującego: 3. sg. niechaj pije 1428 Raf- 
Pocz 12; ~  imper. 2. sg. pij 1447 R XXII 55, 
BZ  Gen 24, 14. 18. 44, etc.; 3. sg. pij Rozm 459;
2. pl. pijcie 1413—4 Msza I s 261, sim. III. 
IV. VI—VIII, BZ  Neh 8, 10. II Esdr 9, 52, 
Rozm 542; ~  part. praes. act. adv. pijąc BZ 
Ex 1% 18. I Par 12, 39, Rozm 317; ~  inf. pić 
XV med. R XXII 234, XV med. R XXXIII 123, 
BZ  Gen 19, 33, etc. etc.; ~  fut. 1. sg. m. pić 
będę FI 49, 14, BZ  Tob 7, 10; będę pić Rozm 
530. 542; 2. sg. m. będziesz pić BZ Deut 28, 39.
III Reg 13, 9. 17; 3. sg m. będzie pić Rozm
246. 661; pić będzie FI i Pul 103, 12. 109, 8; 
będzie pil EwZam 287; / .  pić będzie BZ  Num 
20, 8; będzie piła XV p. post. R I s. XLVII;
1. pl. m. będziem pić BZ Ex 15, 24. Num 
20, 17. Deut 2, 28, Rozm 281; 2. pl. m. będziecie 
pić BZ  Deut 2, 6, Rozm 402; pić będziecie 
BZ  IV Reg 18, 31; 3. pl. m. będą pić FI i Pul 
74, 8; ^  praet. 1. sg. m. piłem BZ  IV Reg 
19, 24; -m pił 1424 KsMaz II nr 837, 1453 
ZapWarsz nr 909; ja pił 1453 ZapWarsz nr 909;
2. sg. m. piłeś BZ  III Reg 13, 22; 3. sg. m. pił 
1424 KsMaz II nr 837, BZ Ex 34, 28. III Reg

82 PICIE

13, 19. 23, etc.;f. piła BZ  Tob 3, 10; 1. pl. m. 
piliśmy 1497 ZapWarsz nr 1778; -(e)smy pili 
1400 SKJ III 189, 1494 ZapWarsz nr 1684, 1497 
ib. nr 1779. 1779a; 2. pl. m . -ście pili BZ 
Deut 29, 6; 3. pl. m. są pili FI 68, 15, 
Rozm 485; pili Pul 68, 15. Deut 54, Rozm 543; 
~  pląperf. 3. sg. m. był pił BZ I Reg 30, 12; 
~  condit. 1. sg. m. (-)bych pił BZ I Par 11, 19. 
Tob 12, 19, Rozm 604. 643. 644; 2. sg. m. -by 
pił BZ III Reg 13, 22, Rozm 643; 3. sg. m. 
piłby BZ Num 20, 11; -by pił BZ Ex 17, 6. 
III Reg 13, 18. I Par 11, 18; 1. pl. m. bychom 
pili 1447 R  XXII 55; 2. pl. m. (-)byście pili 
Rozm 280. 559; 3. pl. m. bychą pili FI 77, 49; 
(-)by pili BZ  Ex 7, 24. IV Reg 18, 27. Neh 8, 12. 
Judith 11, 11, Pul 77,49.

Z n a czen ie : 'pić, łykać płyny, bibere': Bodo 
picz (bibent) wszistczi grzeszny zeme FI 74, 8, 
sim. Pul; Y obroczil w krew rzeky gich y prze
wali gich, bicho ne pili (ne biberent, Pul: by 
nye pyły) FI 77, 49; Pycz bodzye (potabunt) 
wszytek zwyerz pola FI 103, 12, sim. Pul; Z stro- 
mena na drodze pycz bodze (bibet, Rozm 661: 
bądzye pycz) FI 109, 8, sim. Pul; Weszmycze 
a pygcze (accipite et bibite) <s tego wszysczy) 
1413—4 Msza I s. 261, sim. III. IV. VI—VIII, 
sim. Rozm 542; Drudzi mówili, eze blogoscz 
wyrzchnya gest gescz a pycz dobrze XV med. 
R  XXII 234, sim. Rozm 700; Dala gest dze- 
czyoczy pycz (bibere) BZ Gen 21, 19, sim. ib. I 
Par 11, 19; Pyy (bibę), a y twym-czy wyelblo- 
dom dam pycz (dabo potum) BZ Gen 24, 14, 
sim. ib. 24, 18; Potem kopali wszitczy Egipsczy 
około rzeky wodi, abi pyły (ut biberent) BZ 
Ex 7, 24, sim. ib. Neh 8, 12; Day nam wody, 
acz bodzem pycz (ut bibamus) BZ  Ex 17, 2; 
Y wyydzecz woda z nyey (sc. skały), abi pyl 
(ut bibat) lud ib. 17,6, sim. ib. I Par 11, 18; 
A gdisz wiwyedzecze wodo skali (leg. z skały), 
pycz bodze (bibet) wszitka wyelkoscz y dobitki 
gey BZ  Num 20, 8; Wysli so wodi obfite[y], 
tak ze 1 vd pilbi (ut... biberet) y dobytek ib. 20, 
11; Skrig syo v potoka Karit... a tu s potoka 
pyg (bibes) BZ  III Reg 17, 4, sim. ib. Gen 24, 44; 
Benadab pyl (bibebat) y opyl syo w stanye 
swem BZ III Reg 20,16; Y oteszly wszitci gescz 
a pycz (bibere) y godowacz BZ II Esdr 9, 55; 
Trsy dny a trsy noci any iadla (sc. Sara), any 
pylą (neque bibit) BZ  Tob 3, 10; Tu ia dzisz 
ny gescz, ny pycz bodo(neque bibam) ib. 7, 10; 
Wydzanem ot was, iakobich iadl y pyl s wamy 
(videbar... bibere) ib. 12, 19; Mnye pirvey sti- 
czen *dzeye, w thenczy ludzye barso pyya 
ca 1455 Dóbr 324; Argus init stabulum bobusque 
ministrat, gl. procurat pabulacionem picz dawa
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1466 R  XXII 16; A zdrovi mayą gyessyczi 
vmyemye y piczy (sit sanis cibus moderatus et 
potus) 1484 Reg 711; Poymyely młodego..., 
bandzye pylą v nyego z kyelicha bolessczy 
(bibit cum eo doloris calicem) XV p. post. R I 
s. XLVII; Mvssy stroynyey pycz liberalius est 
bibendum XV ex. PF III 180; Gdysch lozeph 
przezpyecznye pyl y obschedl szyedmkrocz oł
tarz, nyyednego znamyenya grzechy nye vka- 
zalo szye na nyey (pro nyem) Rozm 59; Myły 
Yesus rzeczy k ney: Day my pycz (da mihi 
bibere Jo 4, 7)! ib. 244, sim. ib. 245. 492; Przy- 
schedl Yan k nym nye yedzącz any pyącz (neąue 
bibens Mat 11, 18) ib. 317; Yedlysmy przed 
tobą y pyły (bibimus Luc 13, 26) ib. 379; Żą
dały kto pyczyą, przydzy kv mnye, pyzę (bibat 
Jo 7, 37) ib. 459; Bo yako było v ony dny przed 
potopem, ysch ssą yedly y pyły (bibentes Mat 
24, 38) ib. 485; Bo vyecz tedy yadl y pyl ib. 530, 
sim. ib. 543; Nye bąda pycz (non bibam Mat 
26, 29) odthychmyast ib. 542; I pyły s tego 
kyelycha vschysczy ib. 543; Abysczye pyły (ut... 
bibatis Luc 22, 30) a yedły ib. 559; ~  chce
się komuś pić 'ktoś jest spragniony, aliąuis sitiP: 
Chcyalo my sye pycz (sitivi Mat 25, 35) XV 
med. R XXXIII 123, sim. Rozm 491. 492; 
Wschelky, który bądzye pycz tą vodą, potemze 
yemv bądzye szye chczyecz pycz (omnis, qui 
bibit ex aqua hac, sitiet iterum Jo 4, 13) Rozm 
246; Panye myły, day my tey vody, aby my 
szye potem nye chczyalo pycz (ut non sitiam 
Jo 4, 15) ib.y sim. ib. 302; ~  coś (czegoś): 
Aza iescz bod o moso bicow albo krew kozłowo 
picz bodo (potabo)? FI 49, 14, sim. Pul; We 
mne spewacho, gisz so pili (qui bibebant, Pul: 
pyły) vino FI 68, 15; Czsom uczinil Andrze
jowi, tom uczinil za yego poczantkem, kędy my 
rzeki: Nyechay pyge psya gówna 1428 Raf- 
Pocz 12; Py pywo a ya s tobą, myli thowarzi- 
schu 1447 R XXII 55; Pywo bichom tako pyli 
ib.; Llaudate, xąsa, Pascha sz kaszny, bo rad 
pywo pye po laszny 1453 R XXIII 298, sim. 
Park 403. 404; Dali so swemu oczczu wyna pycz 
(bibere vinum) BZ  Gen 19, 33, sim. ib. 19, 34. 
Tob 4, 18; A nye mogły Egipstzy wodi rzecz- 
ney pycz (bibere) BZ  Ex 7, 21, sim. ib. 7, 24. 
15, 23; A zemro Egipsczy pyyocz (bibentes) 
wodo rzeczno ib. 7, 18; Czso bod/yem pycz 
(quid bibemus)? ib. 15, 24, sim. Rozm 281; 
Chleba nye yadl any wodi pyl (aquam non bi
bit) BZ  Ex 34, 28, sim. ib. III Reg 13, 19. 23. 
17, 6 .1 Esdr 10, 6, Rozm 246; Nye bodzem pycz 
(non bibemus) wodi s stvdnicz twich BZ  Num 
20, 17, sim. ib. Deut 2, 28; Wodo kvpyono bo- 
dzecze pycz (bibetis) BZ  Deut 2, 6; Vinnicze

wsplod<z>ysz y wskopasz, ale vina nye bodzesz 
pycz (non bibes) ib. 28, 39, sim. ib. III Reg 13, 9. 
17; Chlebascze nye gedii, vina y ginego piczascze 
nye pili (non bibistis) BZ Deut 29, 6; Gęstły 
bodzesz pragnola, gydzi ku lagwyczam a py 
(bibę) z nych wodo, z nychsze to ma czelyadz 
pyge (bibunt) BZ Ruth 2, 9; Bo bil nye iadl 
chleba any wodi pyl (neque biberat aquam) za 
trsy dny a za trsy noci BZ I Reg 30, 12; Any 
gescz bodo chleba, any pycz wodi (neque bibam 
aquam) w tern myescye BZ III Reg 13, 8, sim. 
ib. 13, 16; Poymy gy zasyo s sobo do twego 
domu, abi iadl chleb a pyl wodo (u t... bibat 
aquam) ib. 13, 18; Yszesz nye bil posluszen 
vst boszich... a wrocylesz syo, a iadlesz chleb, 
a pylesz wodo (bibisti aquam) w tern myescye, 
gen przikazal tobye, abi nye iadl chleba any pyl 
wodi (neque biberes aquam), nye bodzesz po- 
chowan w grobye oczczow twich ib. 13, 22; 
Zaly ku twemv panv a k tobye posiał myo pan 
m oy..., a nye k tim moszom, gysz syedzo na 
mvrze, abi gedly gnoy swoy a pyły mocz swoy 
(ut... bibant urinam suam) s wamy BZ IV 
Reg 18, 27; Pycz bodzecye (bibetis) s cystern 
waszich wodi (aquas) ib. 18, 31; Pyłem wodi 
czvdze (bibi aquas alienas) ib. 19, 24; Ot- 
stop to ote mnye, abich przed oblyczim boga 
mego to vczinyl a krew moszow tich to pyl 
(u t... bibam) BZ IPar 11, 19; Biły tu v Dauida 
trsy dny gedzoc a pyiocz (bibentes), czsosz 
prziprawyly gym bracya gich ib. 12, 39; Gydz- 
cye, gedzcye tuczne rzeczi a pycye vyno osło
dzone myodem (bibite mulsum) BZ Neh 8, 10, 
sim. ib. II Esdr 9, 52; A ivsz syo o to radżo, 
abi zbyły bidla swa a pyły (u t... bibant) gich 
krew BZ Judith 11, 11; Gdycz przynyosza yadv 
garnek, mvszysz gy pycz przesz dzaky De morte 
w. 69; Bandv w moyey scolye yeszcze y plebany 
sz myaszv szyyv, ysz tho barszo pywo pyyv ib. 
w. 273; Yze Xpus prze odkupyenye czlowyecze 
kyelych pyl męky wyelke Pul 74 arg.; Gdzye 
so bogowye gich..., z gychze obyet yedly tlu- 
stoszcz y pyły wyno módl (et bibebant vinum 
libaminum Deut 32, 38) Pul Deut 54; Gdzye 
tho twe czyalo w prawdzye przymuya y thwa 
szwyątha krew pygyą Naw 115; Boczyem bą
dzye vyelyky przed bogyem i vina, i pyva nye 
bądzye pyl (vinum et siceram non bibet Luc 
1, 15) EwZam 287; Yusz tham w pyekle zmolą 
pygye XV ex. MacDod 137; Nye bądzyeczye 
pyeczalvyączy vaschey dvschy, czo bysczye yedly 
albo pyły (quid manducetis Mat 6, 25) Rozm 
280; Zavyerne, kyelych moy bądzyeczye pycz 
(bibetis Mat 20, 23) ib. 402; Gdy szye to stacz 
nye może, alyzbych pyl ten kyelych (nisi bibam
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illum Mat 26, 42)..., stany szye volya tvoya 
ib. 604; Iesucriste, yako ty ssam movysch, yze 
tako ma bycz, czvsch aby z yyelykym czyrpye- 
nym pyl kyelych mąky ib. 643; Nye chczesch, 
abych pyl kyelych, który my dal oczyecz moy, 
a chczeschly, bych y (leg. ji 'go’) pyl, czemv 
szye przeczyvyal? ib. 644, sim. ib. 643; ~  Ja- 
cosmi bili przi tern y lithkup pili 1400 SKJ III 
189, sim. 1497 ZapWarsz nr 1779. 1779a; 
O kthore rankoyemstwo na mo zalowal Iasszek, 
tegom ya ne ranczil, alem litkupp pyl 1424 Ks- 
Maz II nr 837, sim. 1453 ZapWarsz nr 909; 
Lithkupp pyl 1424 KsMaz II nr 837; Eze ja 
o thy woły litkup pil y przi them thargu byl 
1453 ZapWarsz nr 909; Jako my były przy 
them y lythkvp-esmy pyły 1494 ib. nr 1684; Ja- 
kosmy były przy thym lythkupye et pylysmy gy 
1497 ib. nr 1778; ~  z czegoś: Bocz vam povye- 
dam, yzecz nye bądą pycz (non bibam Luc 
22, 18) s tego rodzaya maczycznego, czvsch 
tego vyna Rozm 530. ~  Cf. Napić się, Opić

się, Podpić, Przepić, Spić, Upić, Wypić, 
Zapić się, Pijać, Upijać.

1. Piec fo rm y: n. sg. piec ca 1455 JA XIV 
489, 1472 Rost nr 252, ca 1500 Er z 64; ~  g. sg. 
pieca Gn 174b, 1403 KsMaz I nr 258, BZ  Ex 
19, 18, etc.; ~  ac. sg. piec FI i Pul 20, 9, ca 1420 
R XXIV 81, BZ  Dan 3, 6; ~  i. sg. piecem 1436 
TymProc 241; ~  /. sg. (w) piecu BZ Lev 26, 26, 
Pul 20 arg., XV p. post. Kalużn 288; ~  ac. du. 
pieca 1400 SKJ III 192; ~  g. pl. piece w 1424 
Kościan nr 1072; ~  ac. pl. piece 1450 Monlur 
II 86.

Znaczenie: 'urządzenie, w którym pali się 
ogień dla uzyskania wysokiej temperatury, for- 
nax : A s te to gisthe góry gestcy... diim setl byl 
tako, gakoby s pecza goroczego ogzen Gn 174b, 
sim. BZ  Ex 19, 18; Poloszisz ie iaco ogenny 
pecz (ut clibanum ignis) w brzemo oblicza twego 
FI 20, 9, sim. Pul; Fenum agri, quod hodie est 
et cras in clibanum, w komin albo w pecz, 
mititur (Mat 6, 30) ca 1420 R XXIV 81; Jaco 
kyedim ssą prowadzyl s grodu, tedym tam nye 
poschcodzy<ł> przantraw (pro przantrow), 
pyeczew, canycz, tako dobrich yaco centum 
marce 1424 Kościan nr 1072; Prefato kme- 
thoni... Paulus bovem sibi non dedit, sed solum 
vitulum unius anni stantem post fornacem al. 
czelą za pyeczem 1436 TymProc 241; Tak ze 
dzeszocz zon pyecz bodo w yednem pyeczv (in 
uno clibano) chlebi BZ Lev 26, 26, sim. XV 
p. post. Kalużn 288; W tosz godzino wrzvczon 
bodze w pyecz ognya gorocego (in fornacem 
ignis ardentis) BZ  Dan 3, 6; Pyecz fornax 1472 
Rost nr 252, sim. ca 1500 Er z 64; Clibanus,
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id est fornax vel cumulus feni, pyecz albo stóg 
*szanyą ca 1500 Erz 64; ~  Cszom vczinil
Margorzacze, tom yczinil za iey poczotkem, 
kedi mo s pecza pchała 1403 KsMaz I nr 258; 
~  Kristus w pyeczu pkyelnym strawycz da swe 
nyeprzyaczyoly Pul 20 arg.; ~  (o piecach ze 
specjalnym przeznaczeniem): Quicunque de
sectoribus (sc. suppae Bochnensis)... aliquos 
labores, fornaces dictas pecze... habere et pos- 
sidere debeant iure hereditario 1450 Monlur II 
86; ~  Pyaszeczny pyecz cunotiboria ca 1455
JA XIV 489; ~  Furnus, id est clybanus, pye- 
karsky pyecz vel nadvorny pyecz ca 1500 
Erz 64; ~  Jakom ya przischethwschi sszamo- 
trzecz gwałtem do pyecza szmoli na gimyenyy 
Zvzeli nye zabiłem czlowyeka 1472 ZapWarsz 
nr 3080; Kmyecza xanzego od pyecza smolnego 
sbvdowanego... nye odebrał 1479 SprTNW  
VIII 2, 41; ~  Jako prawye panu Spithcowi,
woyewodze, nye obyanzal yesm sye dacz za 
wyny drew we dwa pyecza wappna szedz (leg. 
żec 'palić’) 1400 SKJ III 192. -  Cf. Piecza.

2. Piec fo rm y: praes. ind. 3. sg. piecze Park 
404, XV p. post. Kalużn 276; ~  inf. piec ca 1500 
Erz 64; ~  fut. 3. p l . f  piec będą BZ  Lev 26, 26; 
będą piec XV p. post. Kalużn 288; ~  part. 
praet. pass. g. sg. neutr. pieczonego BZ  I Par 16, 
3; ac. sg. f .  pieczoną BZ  Lev 7, 12; neutr. pie
czone BZ Ex 12, 8. 9.

Znaczenie: 'poddawać pokarm działaniu
ognia lub gorąca, coąuere, assare, torrere’ : 
A *bodo geszcz myosso tey noczi pyeczyone 
w ognyy (edent carnes... assas igni) BZ  Ex 
12, 8; Nye bodzeczye nyczs surowego geszcz 
any uwarzonego w wodzye, alye gedno pye- 
czone w ognyu (sed tantum assum igni) ib. 12, 9; 
Boodzyeli za dzokowanye obyata albo offyara, 
offyerowacz bodo chlebi przes kwassv... a pye- 
czonoo byalk0 (coctamque similam) BZ  Lev 
7, 12; Tak ze dzesz0cz zon pyecz bodo (coquant, 
Kalużn 288: bąda... pyecz) w yednem pyeczv 
chlebi ib. 26, 26; Rozdzelyl... czoscz myosa 
pyeczonego bawolowego (partem assae carnis 
bubalae) BZ  I Par 16, 3; Pech pecze peceną 
Park 404; lgnę decoquitur pyecze XV p. post. 
Kalużn 276; Pinsere, id est pistare, panem facere 
chleb pyecz ca 1500 Erz 64. ~  Cf. Nieprze-

piekły, Przypiec, Spiec, Upiec, Zapiec, Pie
kąc się, Zapiekać się.

Piechota piechotą, piechotami 'pieszo, na 
własnych nogach, pedibus’: Nabrał szobye szre- 
bra, szlotha doszicz, czo go mogl pyechotą no- 
szycz Aleksy w. 90; Gdy pyechothy gymye 
(sc. zły mnich) byegacz, mvsza mv naprzoth 
zabyegacz De morte w. 455; Ten krolyk szedł
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do Ihusa, nye yal, alye szedł pyechotą XV ex. 
MPKJ II 319; Tluscze to vschlyszącz y posly 
za nym pyechotamy (secutae sunt eum pedestres 
Mat 14, 13) s myasta y ze wszy Rozm 347.

Piecyk 'mały piec, paw a fornax, fornacula : 
Pyeczyk fornaculus ca 1500 Erz 64.

Piecza fo r m y : n. sg. piecza XV p. pr. R 
X i y i l  358, 1450 RpKapKr, BZ  Jud 21, 17, 
145<5> ZabUPozn 117; ^  g. sg. piecze Kśw br 18, 
Rozm 141; pieczej OrtOssol 56, 2, 1466 R XXII 
14, Rozm 334; ~  ac. sg. pieczą FI i Pul 54, 25, 
Bogur B—D. F, XV in. R XXIV 75, ete. e/c.

Z n a czen ia : 1. etroska, staranie, opieka, 
dbałość, cwra5: Rzuczi na gospodna peczo twoio 
(iacta... curam tuam) a on cze odkarmy i7/ 54, 
25, S7ra. Puł; Non est tibi cura pyecza (Luc 10, 
40, Rozm 334: nye masz o tho pyeczey) XV 
p. pr. R  XLVII 358, sim. 1456 ZabUPozn 117; 
A to gest nam wyelyka pyecza (magna nobis 
cura) y wisokim rozumem obmiszlycz mami, 
bi geno pokolenye s Israhela nye bilo zagła
dzono BZ  Jud 21, 17; A gdisz ge prziodzely 
y obuły, y posylyly..., a gich nog pomazały 
prze vstanye, a pyeczo k nym przylozily (ad- 
hibuissent eis curam) BZ  II Par 28, 15; Sus 
ait: Hac cura, tey pyeczey, careas 1466 R  XXII 
14; Barankv boży, yzesz posnął svoyą matką 
y o nyey pecza, slvtvy szye nad namy! Rozm 
201; ~  (i)mieć pieczą ' troszczyć się, starać się, 
opiekować się, dbać, curare': ku czemuś: Chczely 
tha pany przyszyadz szama szwą rąka, ysz ona 
thy pyenyadze... straczyla y tesz ysz ona myala 
pyeczą (OrtOssol 56, 2: nye myala pyeczey) kv 
osztr<z)ezenyv thych pyenyadzy, yako nale- 
pyey vmyala y mogła Ort Mac 70; ~  o coś:
O ymyenye yyelyką py<e)czą maczye Rozm 
522; ~  o kimś, czymś: Iz o sobe nyiedne pece 
ne ymaio Kśw br 18; O dwszy o *grzeyszne sam 
bog peczo {Bogur E: pracza) yma, dyablw yo 
othima Bogur B—D. F ; Curam eius egit pyecą 
mai o nem (Luc 10, 34) XV in. R XXIV 75, 
sim. Rozm 332; Et de yestimento quid solliciti 
estis a odzeny {leg. o odzieniu) y cso pecą ma- 
cze (Mat 6, 28)? XV in. R XXIV 75, sim. ib.; 
Mey o naszs pyecza curam nostri habe! 1466 
R XXV 135, sim. XV p. post. ib. 197; Myal 
(sć\ zbójca) o nych yyelyką pyecza (in neces- 
sariis ipsorum curam egit), aby ym dal po
trzeby v pyczyy y v yedzenyy Rozm 85; Iesus 
odpovyedzyal: Nye myeyczye vy *pyącze o mnye 
(non pro me solliciti vos sitis)! ib. 141; Vyyaw- 
schy dwa pyenyydza y dal onemv czlovyekv... 
rzekącz: Ymyey o nyem pyecza (curam illius 
habe Luc 10, 35)! ib. 333.

2. 'przewidziane prawem zastępstwo i dozór

nad dziećmi nie mającymi lat sprawnych lub nad 
kobietami i ich majątkiem, tutela pupillorum et 
mulierum lege institutcć: Francyszek *wnukephi 
swogą Lucziyą... syrotha... kv trzymanyv y cho- 
wanyv wszyąl na swą pyeczą (in suam curam, 
Dział 26: opyeką) Sul 37.

3. dubium 'żerdź, na której wiesza się odzież 
w pobliżu pieca, pertica vestibus ad fornacem 
suspendendis': Fflanga siue falanga est pertica, 
lignum in qua appenduntur res in domo vlg. 
pyecza 1450 RpKapKr. ~  Może należy rozu
mieć 'u pieca, obok pieca\

Pieczałować (się) fo rm y:  a. z zaimkiem 
zwrotnym się: part. praes. act. adv. pieczałując 
Rozm 142; ~  praet. 3. sg. m. pieczałował BZ  
Tob 10, 1.

b. bez zaimka zwrotnego się: part. praes. act. 
adi. n. sg. f .  pieczałująca Rozm 334; n. pl. m. 
pieczałujący ca 1420 R XXIV 81, Rozm 280. 281.

Znaczenie: ' troszczyć się, martwić się, nie
pokoić się, sollicitan : Nolite ergo soliciti, pe- 
czaluyoczi, esse dicentes (Mat 6, 31) ca 1420 
R XXIV 81, sim. Rozm 281; Ale gdisz tak Tho- 
byas prze swadzbo syo myeskal wrocycz syo, 
pyeczalowal syo (sollicitus erat) ocyecz gego 
BZ  Tob 10, 1; Martha, pyeczalyyącza yesz (sol- 
licita es Luc 10, 41) a smączysz sye przeczy w 
yyelykyey rzeczy Rozm 334; ~  czegoś: Tegodla 
vam movye, yze nye bądzyeczye pyeczalyyączy 
yaschey dvschy (ne solliciti sitis animae vestrae 
Mat 6, 25), czo bysczye yedly albo pyły Rozm 
280; Albo odzyenya nye bądzczye thez pye
czalyyączy (et de yestimento quid solliciti estis 
Mat 6, 28) ib. 281; ~  na coś: A przeto nye
bądzczye pyeczalyyączy[e] na yvtro (nolite... 
solliciti esse in crastinum Mat 6, 34), bocz 
yytrzeyschy dzyen ssam o ssobye bądzye py<e>- 
czą myecz Rozm 282; ~  o czymś: Iesus myły... 
bogv y lyvdzem byl wdzyeczen, bo byl pełen 
madrosczy a czczy myslącz a pyecząlyyącz szye 
o lyvdskyem zbavyenyv (intentus et sollicitus de 
populi salute) Rozm 142. ~  Cf. Pieczołować
(się).

Pieczałowanie 'troska, niepokój, cura, sollici- 
tudo : Peczalowanye solicitudo XV med. Zab 
514; Ale abich cyo pyeczalowanyy nye poddał 
(ne forte sollicitum te reddam), iacyem Aza- 
rias BZ Tob 5, 18.

Pieczanie 'troska, staranie, wysiłek, cura, 
opera : Mdlę pyeczanye lucta pusilla XV med. 
Zab 518.

Pieczenia 'mięso pieczone, assum5: Pech pecze 
peceną Park 404; Cadula tuk kapyączy s pye- 
czenyey XV p. post. PF V 9; Pyeczenyą assatura 
ca 1500 Erz 64.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



Pieczeń *mięso pieczone, assum : Peczen liba 
XV p. post. PF V 30.

Pieczęć fo r m y : n. sg. pieczęć 1403 Pozn 
nr 550, 1421 Kościan nr 912, 1427 ZapWarsz 
nr 2750, etc.; ~  g . Sg. pieczęci 1424 Pozn 
nr 1178, 1429 ib. nr 1519, 1432 Pyzdr nr 1075, 
etc.; ~  d. sg. pieczęci Ort Mac 136, OrtOssol 
100, 1; ~  ac. sg. pieczęć 1408 Kościan nr 381, 
1409 ib. nr 405, 1420 ib. nr 758, etc.; ~  i. sg. 
pieczęcią 1415 Pyzdr nr 437, 1424 Kościan 
nr 1083. 1253, etc. etc.; ~  l. sg. (o) pieczęci 
Sul 23, Dział 9.

Z n a czen ie : 'znak osoby bądź instytucji wy
ciśnięty na wosku i umieszczony przy dokumencie, 
akcie, liście i tp t e ż  forma do wyciskania znaku, 
signum cuiusdam hominis vel societatis in cera 
impressum, ąuod documentis, epistulis etc. adiun- 
gitur, signum in cera imprimendum : Tedi mu ti 
vini dani przepiszane hy zapeczentani gednacz- 
kemi *peczentani 1395 Pozn nr 187; Iaco 
Cussz ne bil przi tem, kedi dan list Lamprach- 
towi ani kedi pisań, ani gego peczancz gest 
za węszono 1403 ib. nr 550, sim. 1421 Kościan 
nr 912; Jaco Sobek przed nami so visnal, ysz 
z yego volo Iacubovi list pisań i gego sługa 
z yego volo jego pyeczancz c listhu zaveszil 
1408 Kościan nr 381, sim. 1409 ib. nr 405, 1420 
ib. nr 758, 1421 ib. nr 873, 1425 Pozn nr 1191; 
Jaco czo listh pysan za Bogvchwalcową pyeczą- 
czą, ten pysan s Dobcowa valą (pro volą) 
y s kaszną 1415 Pyzdr nr 437, sim. 1424 Kościan 
nr 1083. 1253; Ten (sc. list) yest gym dąl (sc. 
Mikołaj) dlą tego rąnkoyemstwą y swą werną 
pyeczacz ku lystu przywessyl 1424 Pozn nr 1173, 
sim. 1437 ib. nr 1580; Yako Benąk ne vcynyl 
rąkoym proszno Potrasschevich any listą dąl 
pyszącz, ny peczączy przy węszył 1424 ib. nr 1178, 
sim. 1429 ib. nr 1519, 1432 Pyzdr nr 1075; Jaco 
moya *penczancz do Zemacowa lista za mego 
sina dług przes meg voleg prziweszona 1427 
ZapWarsz nr 2750, sim. ib.; O pyeczączy oczow- 
skey dzyeczoom Sul 23, sim. Dział 9; Vsta- 
wyami, abi gdi żywy sąą oczczowye, synowye 
thylko pyeczączi oczczowskey pozywali (sigillo 
paterno utantur) Sul 23, sim. Dział 10, sim. 
Sul 7; Gdysz przyszasznyczy stharą (leg. z stara) 
dawna nye myely szwey pyeczączy oszobney 
any gyey yescze maya Ort Mac 41, sim. Ort
Ossol 37, 4; Pothem przynyeszly dokazanye 
[pod] pod opawszkyego myasta *pyaczączą 
(OrtMac 41: lysth sz pyeczaczya) OrtOssol 37, 3, 
sim. ib. 37, 4; Przysząsznykow szwyadeczthwo 
pod myeszczka pyeczaczą o myesczka rzecz nye 
może ostacz ib. 38, 1, sim. OrtMac 41, sim. 
OrtOssol 54, 3. 62, 4, OrtMac 67. 82; Tedy
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przysząsznyczy maya szwyathczycz pod woy- 
thowszka pyeczączą OrtOssol 38, 1, sim. Ort
Mac 42; Hannus Segen dal zchowacz mey 
zenye pyenyadze pod szwą pyeczaczą OrtOssol 
55, 4, sim. OrtMac 69, sim. OrtOssol 56, 2, 
OrtMac 70; Themv na szwyadeczstwo naszą 
przyszasznycza pyeczącz podwyeszona (OrtMac 
82: naszą przyszyasznyczą pyeczacz zawye- 
szamy) OrtOssol 63, 3; Temv lysthowy y pye- 
czaczy burgrabyą nye chczal wyerzycz ib. 100, 1, 
sim. OrtMac 136; Jako mnye lysthovi poth 
*syrzednya pyeczączią na cząscz Sdzyechowska 
w Regułach slvschayaczemv pyeczacz vrvana 
1491 ZapWarsz nr 1715; Sigillum, instrumentum 
sigillandi pyeczacz ca 1500 Er z 64.

Pieczętać c f  Zapieczętać, Pieczętować, Za
pieczętować

Pieczętować ezaopatrywać pieczęcią,, signare, 
sigillo munire5: Pyszarz (,sc. bierze) od kaszdego 
sepselincv grosz yeden a od lystv styrzy grosze, 
czo gy on pysze a my gy pyeczathugemy (Ort
Ossol 89, 4: zapyeczątamy) OrtMac 122.

Pieczliwy *zatroskany, niespokojny, sollicitus, 
anxius5: Pyeczlywą (war. kal.: *pyeczoląyancza) 
solicita (pro quo sollicita timuisti, quia mentita 
es et mei non es recordata ? Is 57,11) MPKJ V 96.

Pieczołować (się) fo r m y : a. z zaimkiem 
zwrotnym się: imper. 2. pl. pieczołujcie XV in. 
R  XXIV 75.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. sg. 
pieczołujesz 1466 R XXII 25; ~  part. praes. 
act. adi. n. s g . f  pieczołująca 1471 MPKJ W 96; 
g. sg. m. pieczołującego XV p. post. R  I s. XLI;
n. pl. m. pieczołujacy ca 1428 PF I 494, XV 
p. post. R XXV 173.

Z n a czen ia : 1. ' troszczyć się, dbać, zabiegać 
o coś, aliąuid curare : Lakozyrsstwo pyeczoluyą- 
czego a pylnego (solliciti et diligentis) czlowyeka 
wyeszyelye gyest XV p. post. R I s. XLI; Quia 
filii huius seculi, id est negociatores vlg. pyeczo- 
lyyączy, mercatores prvdenciores sunt vlg. 
chydrszy, filiis lucis (Luc 16, 8) XV p. post. 
R  XXV 173.

2. 'martwić się, niepokoić się, perturbari, 
sollicitari9: Dico vobis, ne solliciti sitis, peco- 
luyce są, anime vestre, quid manducetis (Mat 
6, 25) XV in. R XXIV 75; Pyeczoluyoczy solli
citi ca 1428 PF I 494; Mortua cur satagis, gl. 
conaris pyeczolvyesz, membra, gl. sc. Ihu 
Cristi? 1466 R XXII 25; *Pyeczoląyancza (war. 
lub.: pyeczlywą) sollicita (pro quo sollicita 
timuisti, quia mentita es et mei non es recor
data? Is 57, 11) 1471 MPKJ V 96.

Cf. Upieczołować, Pieczałować
Pieczołowanie fo rm y: n. sg. pieczołowanie
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ca 1418 JA XIV 512, M W  gl. 66; -  g. sg. pie- 
czołowania XV med. R XXIV 361, 1466 R XXII 
10; ~  ac. sg. pieczołowanie 1438 R XXII 358, 
Rozm 767. 768; ~  /. sg. (w) pieczołowaniu XV 
med. SKJ I 58, 1466 R XXII 11.

Z n a czen ia : 1. 'staranie, zapobiegliwość, gur- 
liwość, cura, studium : Sollicitudine non pigri 
w pyeczolowanyy o zsbawyenyv blysznego nye 
bądzcze lenywy (Rom 12, 11) XV med. SKJ I 58; 
Ząndassz od nas nauczenya o *pykczolovanya- 
nyv y o obyczayy rzeczy *czeladyeny *uzithecz- 
neye *rząndzenye (de cura et modo rei familiaris 
utilius gubernandae) XV p. post. R I s. XXXIX; 
~  mieć pieczołowanie f troszczyć się, starać się, 
c u r a r e V pyatek yyeczor szye to nye przygo- 
dzylo, bo tedy byskupovye yyelykye pyeczolo- 
vanye myely o smyerczy mylego Iesucrista 
Rozm 767, sim. ib. 768.

2. ' troska, kłopot, zmartwienie, a/ra, sollici-
tudo5: Sollicitudo pyeczolowanye, troszka
ca 1418 XIV 512; Omnem solicitudinem, 
pyeczolowanye, vestram proicientes in eum, 
ąuoniam ipsi est cura de nobis (I Pet 5, 7) 
1438 R XXII 358; Sic mens intenta rebus super- 
fluis incubencium curarum, nastavayączego szą 
pyeczolovanya, supremis sepe transfigitur 1466 
R XXII 10; Humana enim tamen mens id 
ipsum plerumąue per somnium conspicit, per 
ąuod in diurnis curis, gl. in solicitudinibus 
dierum, in laboribus, w *dzyennych pyeczolo- 
vanyv, uel actibus occupatur ib. 11; Instancia 
mea cottidiana, soli<ci>tudo, pyeczolowanye, 
omnium ecclesiarum (II Cor 11, 28) M W  gl. 66.

3. w mylnym rozumieniu łacińskiego solitudo 
jako sollicitudo: In loco horroris et vaste soli- 
tudinis y pustego pyeczolowanya (Deut 32, 10) 
XV med. R XXIV 361.

Pieczyna c/. Pecyna
Piega 'brunatna plamka na skórze ludzkiej, 

zwłaszcza powstała wskutek działania promieni 
słonecznych, labecula fusca in cute hominis, im- 
primis radiis solis ejfecta : Lentigo, menda pega 
ca 1420 WokTryd nr 33; Pyegi lentigo 1426 PF 
V 15; News... est macula in corpore... vlg. 
pyega XV med. R XXIII 269: Pyega ca 1455 
JA XIV 491; Si mendam, gl. maculam, pyega, 
yideris, dormiat invidia XV p. post. PF III 287; 
*Peyga menda XV p. post. PF V 7; Contra 
maculas faciei vlg. pyegy XV p. post. R LIII 63; 
Lentigo est macula in facie lyschay vel pyegą 
ca 1500 Er z 64; Pyegy lenticule ib.; ~  'plama 
na sierści, labecula in villo> : A quo (sc. Stani- 
slao) petit (sc. Anna) ąuindecim florenos Un- 
garicales pro equo pyegy 1493 AcLeop II nr 1038.

Piegaty (o sierści i skórze, de villo et cute)
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'pokryty plamami, nakrapiany, maculis sparsus’ : 
Item Hannusch Beyer habet equm pyegathi 
ssesly sub juuenne kopyenyczi XV p. post. 
Gors Jaz 280, sim. ib. 281.

Piegża zool. 'piegża, Sylvia curruca L .’ : Cur- 
ruca... dicitur quedam auis... Alienos pullos 
nutrit, dum cuculus ova cuius sorbeat, sua re- 
linquit... Item curruca dicitur ille, qui cum 
credat nutrire filios suos, nutrit alienos, proprie 
pyegsza 1444 RozPaul 66r; Duodecimo dono 
diuitibus canapellum, pyexa,... tunc canapellus, 
pyexa, quasi ex propriis producit pullos alia- 
rum auicularum 1458 ZabUPozn 122; lilie tur- 
tuca (pro curruca), pyexą {wydawca czyta pyepą), 
nouercam exuens materne pietatis vbere cu- 
<cu)li alienam prolem adoptabat in filium 1471 
R XXIII 283; Pyegsza sturnus 1472 Rost nr 
1356; Pyegzą curruca ca 1500 Erz 64; Pyegza 
faliga ib.; Fulica est quedam auis pyegzą ib.; 
Pyegza ffuligo ib.; Scurnus, faliga idem, pyegzą 
ib.; ~  Pyegzą yyelka tecidila ca 1500 Erz 64.

Piehawec bot. 'Scrophularia nodosa L . ' : Pye- 
hawecz scrofularia 1472 Rost nr 725. ~  Bohe- 
mizm.

Piekać się *toczyć spór z kimś, występować 
sądownie przeciw komuś, controversiam habere 
cum aliquo9 aliąuem ad iudicium vocare5: An- 
dreas Grabelka questionaliter agitabat al. pye- 
kal sye cum... prevignis suis al. s pasyrbi pro 
equis duobus 1448 AGZ XIV 268.

Piekanie 'strofowanie, łajanie, obiurgatw : 
Aliud est contencio pyecanye, karanye, obye- 
czanye 1471 MPKJ V 125.

Piekarcze (?) ' ?*: Item emi sexalveoset tria 
cribra et andrum al. sitho..., de quibus ad pye- 
karcze dedi unum et alium ablutrici et tercium 
cum aliis pro coquinis 1471 AKH  XVI 378; 
Item pro utraque mensa et coquina et *pye- 
karczu per totam diem exposui 30 sexagenas 
panis ib. 383; Item pro tenis, vannis, schafliky, 
urceis, sarownicze, patenicza et pro reforma- 
cione vesamborum durante hic domino rege ad 
pyekarcze eciam ita yascula firmiora ib. 393; 
Item alveum tunc pro pyekarcze et tenam iam 
malignam ib.; Item ollas, anforas et multralia 
ad coquinas mensas pyekarcze.. ablutoribus etc., 
ubi fuit oportunum, per tempus hoc stacionis 
exierunt 6 sexagene ollarum, multralium et an- 
forum ib. 396; Item pro cribris, sitho et alveis 
ad coquinas et ad pyekarcze 14 grossos per has 
sex dominicas exposui ib.; Item doliatori pro 
succidulis 3-us ad coquinas fundere aquam et 
Ill-ta cantri pro tenis, vannis, schafliky, urceis, 
syarownicze, patenicze et pro vesambis et tena 
ad pyekarcze ib,

PIEKARCZE 87

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



88 PIEKARKA PIEKIELNY

Piekarka ' ta co wypieka pieczywo, quae opera 
pistoria conficit9: Panifica, que panem facit pye- 
karka (filias quoque vestras faciet sibi unguen- 
tarias et focarias, et panificas I Reg 8, 13) 1471 
MPKJ V 36.

Piekarne ‘bliżej nie znany rodzaj daniny, genus 
\ectigalis9: Nobis et nostris successoribus... ra- 
cione nostrorum jurium ducalium, videlicet 
godne, pecarne, crovne et valne,... tres mar- 
cas... soluere teneatur 1353 KodPol I I 299; A b... 
iuribus Polonicalibus nostrisque solucionibus 
ducalibus uniuersis..., puta ut sunt: pekarne, 
główne, crowne, godne, podworoue..., liberum 
facimus eternis temporibus 1355 KodPol I 212; 
Aduc <proposuit> contra... Petrum... de et su
per intromissione minus iusta super recepcione 
censuum vlg. pyekarne de hominibus ecclesie et 
plebani 1476 MMAe XVI nr 918.

Piekarnia 'miejsce, gdzie się wypieka pie
czywo, locus, ubi opera pistoria conficiuntur9: 
Pist<r'/ina, locus (sc. ubi pistatur), pyekarnya, 
vel vbi granum conteritur mlynicza (Dan prol.) 
1471 MPKJ V 107; Sunt alia edifficia super 
castro inferiori sicut pyecarnya, stabulum, ca
mera magna familie castrensis 1498 LustrPłoc 
148; In pyecarnya linter, in quo pistatur panis, 
et asser 1 magnus, super quo eciam pistatur 
panis, tunna vacua, invqua reservatur farina, 
et unum szytho plenum farine ib.; Pyekarnya 
pistrinum ca 1500 Er z 64.

Piekarski 'służący do pieczenia chleba, pani 
coąuendo utilis9: Furnus, id est clybanus pye- 
karsky pyecz vel nadvorny pyecz ca 1500 
Erz 64.

Piekarz 'ten co wypieka pieczywo, qui opera 
pistoria conficit9: Micolay, pyekars, ius habet 
1450 Liblur nr 5921, sim. 1477 ib. nr 7763; 
Jhan Chrami, pyekarzs, ius habet 1473 ib. 
nr 7455; Mathias, pyekarz 1478 ^GZXVII 155, 
sim. ib. 156, sim. 1498 LustrPłoc 149; Furna- 
rius, id est pistor pyekarz ca 1500 Erz 65, sim. 
ib.; Pyekarz artocopus ca 1500 R XLVII 355.

Piekarzowa 'żona piekarza, pistoris uxor9: 
Johannes... condempnauit Mystrkowa, pyeca- 
rzowa 1448 StPPP II nr 3361.

Piekielnik 'mieszkaniec piekła, szatan, infero- 
rum incola, diabolus9: Pyekyelnykow inferorum 
(memor esto, quoniam mors non tardat, et 
testamentum inferorum, quia demonstratum 
est tibi Ecclus 14, 12) 1471 MPKJ V 80.

Piekielny, Pkielni, Pkielny fo rm y: n. sg. m. 
pkielny ca 1450 PF IV 578; /. pkielnia ca 1440 
R XXV 220; piekielna XV p. post. GIDom 52, 
XV ex. SKJ I 80, Rozm 36; ~  g. sg. m. pie
kielnego 1471 MPKJ V 61, M W 6 lb ;f .  pkielnej

FI 48, 16, ca 1420 R XXIV 81, XV p. pr. JA XV 
536; piekielnej M W 98b, Naw 161—2, Rozm 219. 
291; piekielny XV ex. Kałużn 292; neutr. pie
kielnego XV med. R XXII 236, Rozm 533; 
~  d. sg. f .  piekielnej Rozm 594; ~  ac. sg. m. 
pkielnego Bogur B—F ; piekielny ca 1500 R XIX 
74, Rozm 267; / .  piekielną Rozm 525; neutr. 
piekielne XV ex. R XIX 89; ~  v. sg. m. pie
kielny Rozm 218; ~  i. sg. m. pkielnym Rozm 
604; pkielnem Rozm 603; neutr. piekielnym 
1444 R XXIII 306; ~  /. sg. m. (w) pkielnym 
Pul 20 arg.; fi. piekielnej M W  59a; ~  n. pl. f .  
pkielne FI 17, 6, Puł 114, 3; pkielnie Puł 17, 6; 
piekielne FI 114, 3, 1471 MPKJ V 92; neutr. 
piekielna Rozm 363; ~  g. pl. piekielnych Rozm 
26; m. pkielnych Puł Deut 32;/. piekielnych XV 
p. post. RozmPam 475, XV ex. Kałużn 293, 
XV ex. Zab 536, Rozm 550; neutr. pkielnych 
FI i Puł Ez 1; piekielnych 1444 R XXIII 306, 
XV med. GIWroc 38v, M W  20a; ~  ac. pl. m. 
pkielne ca 1420 R XXV 229; fi. piekielne De 
morte w. 432, MPKJRp V 58 v, XV e*. Zab 536; 
neutr. piekielna 1444 R XXIII 306; ~  /. pl. fi 
(w) piekielnych Rozm 218. 445.

Znaczenie: 'związany z piekłem, dotyczący 
piekła, właściwy piekłu, znajdujący się w piekle, 
ad łoca inferna pertinens, locorum infernorum 
proprius, qui locis infernis est9: Bolescy pkelne 
(dolores inferni, Puł: pkyelnye) ogarnoli mne 
FI 17, 6; Zaprawdo bog odkupy duszo moio od 
roky pkelney (de manu inferi, Puł: pyekla), gdy 
wezme mne FI 48, 16; Ogarnoly so mne bo- 
lesczy smerczy a skody pekelne (pericula in
ferni, Puł: pkyelne) nalezl<i> so mne FI 114, 3; 
Wesrzod dnow mogych poydo do wrót pkel- 
nych (ad portas inferi Is 38, 10, GIWroc 38 v: 
pekelnjch) FI Ez 1, sim. Puł; Przidal (sc. bog) 
nam sdrowa vecznego, starosto scowal pkelnego 
Bogur B—F; Sexta via fuit Xi de sepulcro ad 
limbum vlg. do othchlani [p]pkelney, vbi fuerunt 
sancti patres ca 1420 R XXIV 81; W sobotą swo- 
yewala dussa pkelne *czoczcze ca 1420 R XXV 
229; Swota ery, racz zawytacz..., yszesz swata 
ne chczala dacz, by gy zarla pkelnya przepascz 
ca 1440 R XXV 220; Roswoiewawschy moczy 
a praua piekielna legibus inferni opressis 1444 
R XXIII 306; Ty nam drogo vkazuyesz..., 
z moczi pkelney wyymuyesz XV p. pr. JA XV 
536; Boymisch syą, bichom pichą krolewstwa 
nyebyeskyego ny straczily a pyekyelnego dobili 
XV med. R XXII 236; Quia crucior in hac 
flamma ysz me ten plomen pkelny szee (leg. 
żże, Luc 16, 24) ca 1450 PF IV 578; Gydv (sc. 
mądrzy) w nyebyeszkye radosczy, a nye w pye- 
kyelne zalosczy De morte w. 432; Proroka pye-
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kyelnego Conchiti (dulcis fuit, sc. malus, glareis 
Cocyti Job 21, 33) 1471 MPKJ V 61; Pyekyelne 
przepasczi Tophet (praeparata est enim ab heri 
Topheth Is 30, 33) ib. 92; Pyekyelne przepasczy 
abissi (et habebant super se regem, angelum 
abyssi Ap 9, 11) ib. 138; Pyekyelnego (war. 
kal.: pyeklovy) gehenne (quia circuitis marę et 
aridam, ut faciatis unum proselytum et, cum 
fuerit factus, facitis eum filium gehennae duplo 
quam vos Mat 23, 15) MPKJ V 119; Super 
abissos nad pyekyelne przepasczy (benedictus 
es, qui intueris abyssos Dan 3, 55) MPKJRp V 
58 v; Od wrót pyekelnich (a porta inferi) wirwi, 
panye, dusze gich! M W  20a; Wolały oyczowye 
swyaczi na ziemy, wolały w pyekyelney othchla- 
ny[e] M W  59a; Czyebye Judith znamyon[y]o- 
wala, kthorasz Olyoferna pyekyelnego mocz 
zwalczyła M W  61 b; Wybawy myą z moczy 
pyekyelney! M W  98b; Kristus w pyeczu pkyel- 
nym strawycz da swe nyeprzyaczyoly Pul 20 arg.; 
Ogyen podezzon yest w roszyerdzu moym y bę- 
dze gorzecz az do pkyelnych ostatków (ad in- 
ferni novissima Deut 32, 22) Pul Deut 32; Ut 
in nomine Ihum aby w gymya pana Iesucri- 
stowo mocz *sklonyloby ssie nyebyeska, zem- 
ska y pyekyelna (Phil 2, 10) XV p. post. GIDom 
52, sim. XV ex. SKJ I 80; Yzye otczowe 
*szwyenty bendącz w mąkach czemnycz pye- 
kelnych poczuły szą szwoye wybawenye XV 
p. post. RozmPam 475; Thy, myły panye,... 
wybaw mye od mąky pyekyelny XV ex. Kalużn 
292; Proszą czye, panye Yezv Kryszczye,... 
vybaw mye od mąk pyekyelnych ib. 293, sim. 
XV ex. Zab 536, Rozm 550; Tham nauka nąm 
yesth wydal, by braczczyy kasdj odpusczal 
gnyew..., by [w] nye wszedł w pyekyelne 
myesczye XV ex. R XIX 89; Thego bog chczyal, 
aby swyanthy Paweł pyekyelne mąky nyethso 
ogląndal XV ex. Zab 536; Ana ('a ona5) nam 
skasila pyekyelny sam[y]ek ca 1500 R XIX 74; 
On yest wschech zemskych y pyekyelnych (infer- 
norum) oprawcza y kroi wschego svyata Rozm 
26; Przesz tą bądzye mocz pyekyelna (potestas 
infernorum) rozbyta ib. 36; Muszy ymrzecz, 
aby stąpyl do prorokow y do starych oyczow, 
którzy szyedzą na *pyekalnych odchlanyach 
ib. 145; Oblupcza pyekla albo zboycza pye- 
kelny (inferni devastator), thysz nasz stolczy 
(leg. z stolcu) naschego nyebyeskyego (wypę
dził), a zruczyvschy nas zamknalez v pyekel- 
nych czyemnosczyach (inferni tenebris) ib. 
218; Alye ony sly duchovye boyaczy szye, aby 
ych nye posiał do glabokosczy pyekelney 
(in abyssum), yma yego prószycz ib. 219, 
sim. ib. 291, sim. Naw 161—2; Aby nasz nye

sial do puscze pyekelney (in profundi ba- 
ratri desolationem) Rozm 219; Zasłuży sobye 
pyekelny ogyen (reus erit gehennae ignis Mat 
5, 22) ib. 267; Na they skalye vstavye cerkyew 
moyą a vrota pyekelna (portae inferi Mat 16, 18) 
nye przemogą przeczyy yey ib. 363; Pytały yego 
o oczsu Abramye a o mąkach pyekyelnych 
ib. 445; Moya myła matko,... ysluchamly czye
bye, tedy thwa duscha mvszylaby ydz do oyczow 
v czyemnoscz pyekelna ib. 525; Nasch myły 
stvorzyczyel, yen myal nasz z nyevolstva vyyącz 
pyekyelnego ib. 533; A przeto ma straczon bycz 
kv yyekuystey mącze pyekelney ib. 594; Takyez 
y ony, którzy były vrazeny vązem pkyelnem... 
nathychmyast bądą vzdrovyon<y> ib. 603; Kri
stus... vzbudza y (leg. ji, sc. człowieka), by 
nye vrazon yadovythem vązem pkelnym ib. 
604; ~  Pod ieziorem piekelnym sub Stige 1444 
R XXIII 306; Yezior piekielnich stangnis ex 
Acheronticis ib.

Piekieł cf. Piekło
Pieklić cf. Zapieklić, Zapieklać
Piekło, Piekieł, Pkieł fo rm y: n. sg. pkieł 

FI i Pul Ez 12, XV med. R XXII 237, Pul 129 
arg., Rozm 4. 611; piekło Naw 179; ~  g. sg. 
piekła FI i Pul 29, 3. 85, 12. 113, 26. 138, 7. 
140, 9, etc. etc.; ~  d. sg. piekłu M W  58a, 
Pul 87, 3; ^  ac. sg. pkieł Gn 2b, FI 9, 17. 
30, 21. 54, 16. 87, 3, Rozm 611; piekieł Pul 9, 18; 
piekło SkargaPłoc w. 48. 52, XV p. post. GI
Dom 81, XV e*. MacDod 136. 137; — /. sg. 
(w) piekle Kśw cr 14, Gn 182b, FI i Pul 6, 5. 
15, 10, etc.; ~  g. pl. piekłow Wierzę 1. 13. 17, 
BZ  Tob 6, 15. 13, 2; piekieł Wierzę 14; ~  ac. pl. 
piekła Rozm 41.

Znaczenie: 'miejsce pobytu dusz zmarłych 
grzeszników, skazanych na wieczne potępienie, 
locus ubi animae commorantur eorum, qui poenas 
sempiternas peccatorum luunf: U tern to mesce 
Corrozaim, v peckle uekuiem,... utonolo (sc. 
sirce) Kśw cr 14; Syim duszam f pekle nalesli- 
scze vy vekuge pothopene Gn 182 b, sim. XV med. 
SKJ I 102, SkargaWroc w. 46, Rozm 313. 547. 
550; Bo ne iest we smerczi, iensze bi czebe po- 
mnal, ale w pecie (in inferno) kto se bodze 
kaiacz? FI 6, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 15, 10. 
48, 14. 15. 93, 17; Obroczeni bodzcze grzeszni 
we pkel (in infernum, Pul: w pyekyel) FI 9, 17; 
Gospodne, wiwodl ies od pecla (ab inferno) 
duszo moio FI 29, 3, sim. Pul, sim. 1453 R XXV 
210, Pul 48, 16. 88, 47, Rozm 318. 500; Za- 
ploncze se nemiloscywi y wwedzeni bodzcze 
we pkel (in infernum, Pul: do pyekla, sim. ib. 
54, 16) FI 30, 21, sim. ib. 54, 16; Witargl ies 
duszo moio z pyecla niszszego (ex inferno in-
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feriori) FI 85, 12, sim. Pul; Sziwot moy we pkel 
(inferno, Pul: pyeklu) przybliszy sye FI 87, 3; 
Ne martwy b0d0 chwalycz czebe, gospo<d>nye, 
any wszytczy, gysz st0pay0 do pekla (in infer- 
num) FI 113, 26, sim. Pul, sim. FI i Pul 138, 7. 
Ann 9; Roszuty *so wsytky koszcy nasze po- 
dluk pekla (secus infemum) FI 140, 9, sim. Pul; 
Bo [nye] pkel (infernus Is 38, 18) ne bodze 
chwalycz czebe FI Ez 12, sim. Pul; Post tristia 
tartara po smatku pieklą rosuoiovanego (trium- 
phanti post tristia tartara Christo) 1444 R  XXIII 
306; <Raczy...> od py<e>kla (Msza III—VIII: 
od wecznego potampenya) <nasz wytargnacz) 
(ab aeterna damnatione nos eripi) XV p. pr. 
Msza IX 259; Gdi vbodzi duchem mayą nyebo 
a czischi zyemyą, aczsesch ma ostacz pischnim 
a gnyewywim wyernye sam pkyel XV med. 
R XXII 237; Spadno ziwo do *pyekal (in in- 
fernum) BZ  Num 16, 33; Socz gedzini sin ocz- 
czow a macyerzyn slozo staroscz gich a (pro z) za- 
motkem do pyeklow (ad inferos) BZ  Tob 6, 15, 
sim. ib. 13, 2; Nos et turba patrum baratrum 
fuimus penes atrum, gl. circa obscurum, czem- 
nego pyekla, clausi noctiferis postibus 1466 
R XXII 26; Pyekla (war. lub.: rowowych) in- 
feri (in dimidio dierum meorum vadam ad por- 
tas inferi Is 38, 10) 1471 MPKJ V 93; *Crio- 
graphum, id est caucionem vel inscripcionem, 
que sit manv propria debitorum zapysz wloszny 
do pyekla (delens quod adversus nos erat chiro- 
graphum decreti Col 2, 14) MPKJ W 129; Then 
owocz (sc. Maryja) iesth barzo moczny y pyeklv 
barzo przikry M W 58a ; Yze X za nas vmęczony, 
w pyekle nye yest ostawyon Pul 15 arg.; Czer- 
kew z persony tich molwy, yez byl poszyadl 
pkyel az do przyszczya pana Yezukrista Pul 
129 arg.; Onze mye thez... od ... grzechów 
nyechay omygye, by mye pyeklo nye pogrążyło 
Naw 179; Dusza... vydzy nyebo szathworzone, 
vydzy pyeklo othvorzone SkargaPloc w. 48, 
sim. ib. w. 52, sim. XV p. post. GIDom 81, 
XV ex. MacDod 136. 137; O panye Ihu Xpe,... 
proszę czye, yzby thwoya mąka vybavyla nasz 
od pyekla gorączego XV ex. Kalużn 291; Do
konało szą szbawyenye, dyabla y pyekla zwal- 
czenye XV ex. R XIX 89; Badą yernv dany 
yschystky krolewsthwa tego svyata: nyebo, 
pkyel (caelum et infemum) y wschystko stvo- 
rzenye Rozm 4; Vesel szye, yze kroi, yenze nye- 
byossa, zyemyą, pyekla [...] (qui caelos, terram 
regit), raczył czyebye szamą yybracz oblyvbye- 
nyczą syemv przybytky ib. 41; Oblupcza pyekla 
albo zboycza pyekelny (inferni devastator), 
thysz nasz stolczv (leg. z stolcu) naschego 
nyebyeskyego <wypędził) ib. 218, sim. ib.;

Było na yysschem pyątrze pyekla (in superiori 
margine inferni) yedno myasto nyeczo mayącz 
syyatlosczy ib. 395; Potem ymarl y bogaty 
y pogrzebyon v pyekle (in infemo Luc 16, 22) 
ib.; Svavolya boga gnyeva, ray lupy, pkyel 
bogaczy a vschemv grzechovy yest pocza- 
thek ib. 611; ~  też 'miejsce pobytu dusz
sprawiedliwych przed zmartwychwstaniem Chry
stusa, locus, ubi piae animae antę Christum re- 
surrectum commorantuF: Isczy gest ono (sc. na
rodzenie Chrystusa) bilo pkel rosbilo a fszyt- 
kycz sv0the gestcy ono sz nego bilo yipusczylo 
Gn 2b; Werzo... w Ihu Xpa..., yen... sztopyl 
do pekla (ad inferos, Wierzę 7. 13. 17: pyeklow, 
14: pekel) Wierzę 1—6. 8. 9. 12. 15. 18. 20; 
Szpomnj na oyczowszkye wybawyenye, yakoz 
raczył wybawicz sz pyekla oycze M W  104a, 
sim. Pul 90 arg., XV R XXV 243, XV 
Zab 536, Rozm 169; Pamyathnyczy, panye, słu
dzy thwoy <y lud thwoy swathy tego X ta... 
tako) bogoslawyon[y]ego vmączenya y s pyekla 
wstanya (ab infernis resurrectionis) 1413—4 
Msza I s. 262, sim. III. IV. VI.

Piekłowy *związany z piekłem, dotyczący pie
kła, ad inferos pertinens*: Pyeklovy (war. lub.: 
pyekyelnego) gehanne (quia circuitis marę et 
aridam, ut faciatis unum proselytum et, cum 
fuerit factus, facitis eum filium gehennae duplo 
quam vos Mat 23, 15) 1471 MPKJ V 119.

Piękny cf. Piękny
Piekuta *nędzny dom, chałupa, chata zagród- 

nicza, gurgustium : Gurgustium dicitur modica 
spelunca vel domus pauperis. Inde gurgustium, 
id est obscurum et latens habitaculum, pyekvtha 
albo chalvpa ca 1500 Er z 65.

Pieleść t ogon bobrowy, może też włosy z tego 
ogona używane do wyrabiania pędzli, cauda 
castoris, pili ex hac cauda ad peniculos confi- 
ciendos*: Pyelescz castorina 1472 Rost nr 352.

Pielgrzym fo rm y: n. sg. pielgrzym FI 68, 11, 
XV SKJ I 151, ca 1500 Erz 65; — g. sg. 
pielgrzyma Spow 4; ~  n. pl. pielgrzymi Aleksy 
w. 21; pielgrzymowie Rozm 782; ~  g. pl. piel
grzymów XV med. SKJ I 83; ~  d. pl. pielgrzy
mom BZ  Num 35, 15, Rozm 31. 762. 763. 764.

Znaczenie: *podróżnik, wędrowiec, przybysz, 
obcokrajowiec, peregrinator, peregrinus*: Czudzy 
vczinil iesm se braczi moiey y pelgrzim (pere- 
grinus, Pul: podrosznyk) sinom maczerze mo
iey FI 68, 11; Dawam sche *tysche vynna, 
y<s)chem... pyelgrzyma (Spow 1: podrosznika) 
w dom szwoy nye przyala Spow 4; Obsecro 
vos tamquam advenas et peregrinos prze szwyę- 
thą *recz proschę yako przychodnyow, pyel- 
grzymow albo gosczy (I Pet 2, 11) XV med.
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SKJ I 83; Za czwarthim (sc. stołem) pyel- 
grzymi gyedly Aleksy w. 21; Trzi (sc\ miasta) 
bodo... takesz synom israelskim, iako przicho- 
dzocim y pyelgrzimom (quam advenis atque 
peregrinis) BZ  Num 35, 15; Przystapvya do 
syna tvego... yako pyelgrzym do pana luto- 
sczyvego XV ex. SKJ I 151; Pyelgrzym peregri- 
nus ca 1500 Erz 65, sim. ib.; S tego pomagał 
vbogyem, nyemocznym, pyelgrzymom (vagis 
alienis) Rozm 31, sim. ib. 762. 763. 764; Vyerny 
moy[ch], v których yą krolvyą mą mylosczyą,... 
mnyemayą szyą p[y]ątnyczy y pyelgrzymovye 
na zyemy ib. 782.

Pielgrzymować 'przebywać na obczyźnie, na 
wędrówce, abesse a patria, peregrinari : Pyel- 
grzymowalem {war. lub. : *pyelgrymowal po 
goszczynye) peregrinatus (profectus inde Abra
ham in terram australem... peregrinatus est in 
Geraris Gen 20, 1) 1471 MPKJ V 10.

Pielgrzymowanie 'przebywanie na obczyźnie, 
na wędrówce, abesse a patria, peregrinari (sensu 
subst.y: Spiewanyu podobne mnie * billi spra- 
wiedlywosczi twoie na miesczczu pielgrzimo- 
wanya mego (in loco peregrinationis meae Psal 
118, 54) M W  26a; Pyelgrzymovąnye peregri
nari ca 1500 Erz 65.

(Pielgrzymstwo) Pilgrzymstwo fprzebywanie na 
obczyźnie, na wędrówce, abesse a patria (sensu 
subst.y: Pyenyw podobne mnye bhyly prawoty 
twoge v myescze phylgrzymstwa (Pul: potnycz- 
twa) mego (in loco peregrinationis meae) FI 
118, 54.

Pielnic cf. Pełnić
Pielnie cf. Pilnie
Pielnik bot.' Córy dalis tuberosa D. C. a. Aristo- 

lochia clematitis L.’ : Aristoloya pyelnyk vel 
podraszecz XV p. post. R LIII 64.

Pieltram cf. Bertram
Pielucha 'kawałek (pas) płótna do spowijania 

niemowlęcia, powicie, fascia infanti involvendo*: 
Pyelucha cuna 1437 Wisi nr 228 s. 86, sim. 
ca 1455 JA XIV 494, ca 1500 Erz 65; Pyelu- 
chamy cunis 1462 R XXV 269; Thy szyna bo
żego pyelyvchamy povyyala Naw 29; Kyedy- 
kolvyek v kolepcze albo v pyelyvchach lyezala, 
nygdy szyą nye skalyala podlvg obyczaya dzye- 
czyączego Rozm 13, sim. ib. 65. 68; ~  Membra 
pannis involuta virgo alligat czlonky, stawy 
pieluchami sukiennimi... obvianszala 1444 R 
XXIII 304.

Pieluszka *kawałek (pas) płótna do spowija
nia niemowlęcia, powicie, powijaki fascia infanti 
in\ol\endo : Deuicha Maria az pelusek dobrih [...] 
ne ymala, a togodla gy ue zle hustky ogar<nęła> 
Kśw cr 31; I porodzyla syna svego pyrvorod-

nego a (przekreślone: s pyelvszkamy go obvyla) 
w pyelyvszky go povyla (pannis eum involvit 
Luc 2, 7) EwZam 292; Naydzyeczye dzye- 
czyathko w pyelvszky povythe (infantem pannis 
involutum Luc 2, 12) ib.

Piełka cf. 2. Piłka
Piełła cf. Pełła
Z piełna cf. Z pełna
Pieniądz fo rm y: n. sg. pieniądz XV med. 

R XXII 234, ca 1500 Erz 65; ~  g. sg. pieniądza 
Gn 3b, 1419 Kościan nr 737, ca 1420 R XXIV 
83, etc. ; ^  ac. sg. pieniądz ca 1420 R XXIV 
83, XV med. GIWroc 94r, Aleksy w. 129, etc. etc.; 
^  i. sg. pieniądzem 1471 M P K J \  46; ^  ac. du. 
pieniądza Rozm 332; ^  n. pl. pieniądze 1396 
Pozn nr 314, 1398 StPPP VIII nr 7053, 1400 
ArchTerCrac III 6, 166, 2066, etc. etc.; ^  g. pl. 
pieniędzy 1387 Pozn nr 20, 1389 ib. nr 67, 1391 
ib. nr 112. 246, etc. etc.; pienięzy Pul 43, 14; 
pieniądzow XV med. GIWroc 103r; ^  d. pl. 
pieniądzem 1418 Kościan nr 689, 1418 Pyzdr 
nr 556; pieniądzym 1427 Pozn nr 1247, 1435 
ib. nr 1447; pieniądzom 1427 ZapWarsz nr 2766, 
1431 ib. nr 363, 1435 Pozn nr 1650, etc.; ac. pl. 
pieniądze 1387 Pozn nr 14. 30, 1389 ib. nr 57, 
1393 ib. nr 145, etc. etc.; ^  /. pl. pieniędzmi 
1399 StPPP VIII nr 9489, 1401 HubeZb 47, 
1403 Pyzdr nr 218, etc. etc.; pieniędzy 1405 
KsMaz I nr 574, 1419 AKPr VIII a 43; ~  pl. 
(w) pieniądzech 1398 Kościan nr 98, 1406 
HubeZb 83, 1429 ZapWarsz nr 346, 1436 Pyzdr 
nr 1057, 1445 Pozn nr 1632; pieniądzych 1421 
AKPr VIII a 155; pieniądzoch Sul 36, Dział 25; 
pieniądzach 1428 Pozn nr 1505, Sul 74, 1471 
ZapWarsz nr 3038, 1472 ib. nr 3052.

Znaczenia: 1. 'określony gatunkowo meta
lowy środek płatniczy, najczęściej w liczbie 
mnogiej pieniądze 'pewna suma pieniędzy lub 
jej równowartość, nummi, pecunia, summa pe- 
cuniae5: Czso mi ranczil Andrzey za penadze, 
tich mi ne zaplaczil 1387 Pozn nr 14; Sczepan 
mai mi placzicz trzy grziwni v rok ot mich pe- 
nandzy. Tunc non dixit: ot mich, sed dixit: 
ot tych penandzi ib. nr 20; Czszo Micolay 
pobrał Symona, to gi pobrał penadze na mirze 
ib. nr 30; Penandzi mu (sc. Święchowi) *me 
fzol (sc. Szyman) 1391 ib. nr 112, sim. ib. nr 246; 
Jaco Maczey odgroszil mo, yszem ne dal Ma- 
czeyewy penodzy na dobro ib. nr 294, sim. 
1393 ib. nr 142,1400 ib. nr 449; Jakom penondze 
nosszil St<aszkowi> drzewe, niysz scodo vczi- 
nil 1393 ib. nr 145; Jako Dzeslawa Janoui 
szaplacila ti penadze po tern liscze ib. nr 175, 
1397 ib. nr 347, 1402 ib. nr 535; Jako Swantho- 
mir uszedł Swanthomirowi s twerdze o penan-
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dze, o gesz gi bil vszadzil 1393 ib. nr 177; To 
mene, czo *Bartholome szal<u ge na mego 
manza, tos<m> kupiła za me *ponansse ib. 
nr 296, sim. ib.; Keddi Jacusz dal penodze 
Katherzine, teddi dal ąuartniky a ne grosze 
1395 Kościan nr 23; Jaco Hanka ne ślubowała 
swym (leg. z swym) mosem za *penocze Grim- 
cze ani potem ne płaciła s tich *penodczi 
płatu Grzimce ib. nr 75; Isz Petrasz ne vkra<dł> 
Maczegewi ramb ani penondzi 1396 Pozn 
nr 207; Iaco yest Marcin dal Wolcze pozagu 
dwadzeszcze grziwen a ti penadze przi Miro
sławę ostali ib. nr 314; Jacosmi przi tern bili, 
kedi Elsbeta vikupila v Gnewomira poi wo- 
luarka y penadzesmi odliczali 1397 ib. nr 336; 
Iaco Adam podał szo Janovy w penandzech 
pot CZ0SZ0, gdzebi gi coli vczandzacz mogl o yego 
penodze 1398 Kościan nr 98; Esz po podswi- 
ganu penandzi wczinil Mathias scody C grzi
wen 1398 StPPP VIII nr 6389; Esz dominus 
episcopus... wszanl dwoye penandze za yednan 
*dzeszandzinam ib. nr 6409; Eze pani Stachna 
swimi penadzmi dzedzino swego mansza... wi- 
kupila 1399 ib. nr 9489; Jest (sc. Jakusz) tobe 
goto w dacz dwe coppe yego penandzy 1400 
Kościan nr 165; Iaco Przetwoy szamowil so 
Sandziuogewi poszicicz penandzi 1402 Pozn 
nr 543; Iaco Przeduog y Grzegorz roczili mi 
za Potrassza za *szedzczoro scota penodzmi 
zaplaczicz 1403 Pyzdr nr 218, sim. ib. nr 221, 
1423 ZapWarsz nr 84, Sul 57; Jaco Yan gotow 
bil swe penandze s Potrkem wiczandzacz 1405 
Kościan nr 265; Isze Andrzey ne uszkodził 
Marczina w bidle y w penodzech, iaco oszm 
grziwen 1406 HubeZb 83; Iacom ya ne slubil 
Oszepowi lista wiprauicz, ale on swimi penoczmi 
1406 KsMaz I nr 853; Jaco Staszek kigem ne 
bith ot paney ani ot panicza brał pyenandzi 
za ti rani 1408 Kościan nr 365; Jacom penandze 
liczil ot Wiszothi za Darnowo a Czewley ye 
s swim zanczem brał ib. nr 372; Iaco ti pye- 
nandze, czso so pysani na Rotemborkowem 
liszcze, ti so Barowi ne zaplaczoni ib. nr 387, 
sim. 1413 Pyzdr nr 380; Jacom szo s Pyotra- 
sszem... ne fkupil o Borzislaw ani mu yego 
*dluszniczow ne cazal obsilacz na ti penandze 
ku placzenu 1412 Kościan nr 452; Jaco ten 
koon za tele pyenandzy staal 1412 Pozn nr 885; 
Yz po Lorcowey smerczy slotem, srzebrem, 
penądzmy... w Eydanowich dzeczy dom ne 
wneszono pusczini, jaco sto grziwen 1418 Ko
ścian nr 660; Jakom przetho cupil ten skoth 
v Woczecha..., yz my go bilo trzeba k mey 
potrzebisne, ale ne tegodla, aby my dal tym 
penądzem stacz s drugimy, czszom mu ye yeszm

winowath ib. nr 689, sim. 1418 Pyzdr nr 556; 
Thy penandze bili z maczerzysny, a nye sz 
oczyszny 1418 Pyzdr nr 521, sim. 1421 ib. 
nr 690, 1423 Kościan nr 977; Yako czom dal 
szyto y kon za tho dzedzyno, tho bilo tako 
dobre, yako thy pyenandze 1419 Pyzdr nr 599; 
Yze mamka gego kmecza y lanky na bloczech 
w osminacze grzywen dzersala y on po nyey 
w tychże pyenandzych 1421 AKPr VIII a 155; 
Przetslaw podał panu Burczkowy tho sbroyo 
y to gymyenye... w tich pyenyandzech, w które 
gy wroczil 1423 Pyzdr nr 720; Jadrzey... yiesd 
blyscoscza blyschy k tym penadzym, *czo szą 
ne rączil 1427 Pozn nr 1247; Yakom ja nye 
wszyol kmyeczich pyenandzi za wr[z]oszdo
1427 Pyzdr nr 850; O ctore *penedze na mo 
<Jak)ub zalowal, tych mu ya ne yinouath 1427 
ZapWarsz nr 36; Jaco mnye Jan dal rokv 
penodzom po pirwey vmowe do tego dna ib. 
nr 2766; Jsze to szto cop, któreś pan Sandzi- 
wogy... dąl... mecznicowy..., w tich pyena- 
dzach Szandzywoy... trzymał Ludomye 1428 
Pozn nr 1505; Yako w czasz a w godzino nye 
*cladzony my pyenandzi, yako list omawya
1428 Pyzdr nr 881; Kedi Marcisz swim kme- 
czem w czasz pouedzal, eze o wyesz odmovil, 
a na penandzech oszadzil 1429 ZapWarsz nr 346; 
Jako Mikolay wsszol przecziwo thim penodzom 
w Mrokowskego swo polowiczo 1431 ib. 
nr 363; Jsze moy oczecz ne dalcz mu roku 
tym penadzym szedmy grziwen 1435 Pozn 
nr 1447; Jakosm ya nye wnosi slych pyenyan- 
dzy na dobre a nye sfalschowal dobrey mo
nety... slą monetą anysm szą k tim pyenyan- 
dzom przysnął, czso wnyeszony do Posznanya sle 
pyenyandze ib. nr 1650; Które *pynandze 
y passz Hyndrzichowy ycradzono, thych on 
yszithku ne yma 1435 ZapWarsz nr 507; Yessz 
Swyanch nye szasta [wy ]wyoni w thych pye
nyandzech, yako lysty przyszandne obmavyaya 
1436 Pyzdr nr 1057; Bar wycupil membrano 
ot Bolika, an mimo to berze s nego *prze- 
prawne penandze 1440 Pozn nr 441; Jsze czo 
na tern sledze schedza a nye mam nan sta- 
rosczskyego prawa any go w pyenadzech 
dze<r>sza, ale w kmecza szedza 1445 ib. nr 1632; 
Paknyąly za wyączsą svmmą pyenyedzy rze
czy othdalyl zastawne (pro maiori summa pe- 
cuniae res alienaverit obligatas), ostathek... 
dlvsnykowi pozyczcza *wtoczicz bącz powynen 
Sul 32, sim. 1477 ZapWarsz nr 3096, 1487 
ib. nr 1618; Kaszdi gego przyrodzoni... vczi- 
nycz m a... swyadeczstwo..., ysz rzeczona dze- 
dzyna w thelkych pyenądzoch (in tanta pecunia, 
Dział 25; w tylko pyenyadzoch), yako yest
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alybo bila gystnye, gest zastawy ona Sul 36; 
Ysze zona... przi wszysthkem dobrze albo 
gymyenyv yyprawnem, tho gest czso zalezy 
w kamyenyy,... w pyenyądzach (in ... pecuniis), 
myalaby ostacz Sul 74; Viyąwszy scarb, yako 
szą pyenyądze, szrzebro (pecuniis et argento... 
exceptis) Sul 75; Czy ysczy poziczacze... tro- 
yakye albo czworakye dlya nyezaplaczenya 
długu tego istego pyenyąndze yiczyangali (tri- 
plicem vel ąuadruplicem... pecuniam exige- 
bant) ot tich tho dlusznykow Sul 103; Pecunias 
tibi commendabo al. zalozan czą pyenadzmy 
et regimen scole... dabo tibi 1455 MMAe 
XVI nr 522; Poziczilysmi wyelyy pyenyodzi 
y zbosza (pecuniam et frumentum) BZ Neh 
5, 10; Wnydze Sara... s wyelym pyenyodzi 
y s timy pyenyodzmy, gesz bil od Gabaela 
wzol (et pecunia multa uxoris, sed et illa pe
cunia, quam receperat a Gabelo) BZ Tob 
11, 18; A gdyby syą kto Szydowy lystem 
zobowyązal na pyenyądze lychwą placzycz (si 
Iudaei, qui... ad litteram obligationis mutuant 
pecunias, Sul 47: na zastawą pozyczayą pye- 
nyądzy) Dział 38; Nummulariorum przemyenya- 
czow, brakarzew pyenyądzy (Mat 21, 12) 1471 
MPKJ V 119; Precium pyenyąndze, my tho 
(war. lub.: pyenyądze za cupya albo przedane; 
cum haberet, sc. Ioseph, agrum, yendidit eum 
et attulit pretium Act 4, 37) ib. 133; Jakom 
my... w pyenyadzach... schkody nye yczinyly 
1471 ZapWarsz nr 3038; Jakom ya Barazy... 
nye sbyl... anym gego... w *pynyedzach... 
nye yschkodzil 1472 ib. nr 3052; Przedales 
lyud twoy kromye pyenęzy (sine pretio, FI: 
przez mita) Pul 43, 14; Nye przedaway cząn- 
sczy dzyedzyny czebye mocznyeyszemy, ale 
przeday za mnyeysze pyenądze rownyeyszemu 
szyebye (non vendas potentiori, sed potius 
minori pretio de minori) XV p. post. R I s. XLV; 
Pyenyasznykom rosproszyl pyenyądze (effudit 
aes Jo 2, 15) EwZam 304; Czy, czo pyenyądze 
przemynaly, ym wschytky pyenyvdze rosul 
(et nummulariorum effudit aes Jo 2, 15) Rozm 
210, sim. ib. 449. 490; Nye chovayczye slotha 
any srebra, any których pyenyedzy waszych 
(leg. w waszych) uryeskoch ib. 308, sim. ib. 
386. 409; Byl (sc. Barabasz) znamyenythy 
zboycza, bo byl vyelye synov zydovskych po
był s pyenyądzy ib. 808; ^  Wszitko szrzebro 
y złoto, które naydzesz we wszitkey włoscy 
babylonskey..., swyebodnye weźmy a s pyl- 
noscyo s tich pyenyodzi (de hac pecunia) kupy 
cyelce BZ  I Esdr 7, 17; ^  celne pieniądze 
'należne jako cło, pecunia telonei nomine debita : 
Jacom ya nye winowath *Macyeowi dw (leg.
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dwu) coppv celnich penodzi 1427 ZapWarsz 
nr 2722, sim. ib.; ^  czynszowe, czynszewe 
pieniądze 'pochodzące z czynszu, pecunia tri- 
buti nomine soluta : Jako *Szoszka ne *vola 
20 griuen czinszowich penondzi po smerczi 
swego mosza 1396 Pozn nr 192; Jacom nye 
wząl dzessanczy grzywen grosy v Nicią... 
czinssewich pyenyądzy 1427 Kościan nr 1191; 
^  dłużne pieniądze 'stanowiące dług, aes alie- 
num : Przetho w szapowyedzy położono thy 
dluszne pyenyądze (OrtOssol 65, 3: przeto 
zapowyedz położono o thy zapowyedne pyena- 
dze) [y] v gyednego dobrego czlowyeka k wyer- 
ney rącze thak długo, aszby vkazal, czo za 
prawo ma k thym pyenyadzom Ort Mac 87; 
^  dobre pieniądze 'dobrej jakości, nummi bom : 
Kthoresz pyenyądze są gemu (sc. staroście) 
wroczony, a on gynne, dobre pyenyądze za 
nye dawał 1435 Pozn nr 1652; ^  drugie pie
niądze 'pozostała rata, reszta, pecuniae summa, 
quae reliąua restat ad persohendum : Hannusz 
kupyl rola v Motlochowey y zadał albo zapla- 
czyl yuze gey dwe grzywnye. Yako rok przyszedł 
drugym pyenyadzom, chczyala gych tha pany 
OrtMac 142, sim. OrtOssol 104, 2; <F>ranczek 
przedal łanowy dzedziną za sto grzywien a łan 
natychmyast gemv zaplaczyl pyaczdzesyąt grzy
wien, a druge pyenyądze (residuam pecuniam, 
Sul 37: ostateczne pyenyądze) slubyl gemv 
zaplaczycz na pewne roky Dział 26.; dzie
dziczne pieniądze 'stanowiące przedmiot dzie
dziczenia, pecunia hereditaria : Jako Szofszka 
ne *vola 20 *griuem dzedzicznich penondzi po 
szmerczi swego monsza 1396 Pozn nr 192, 
sim. 1393 ib. nr 154; Czso Viszotha dobił szed- 
midzeszant grziwen dzedzicznich pyenandzi, 
tego szcodzen LXX grziwen 1409 Kościan 
nr 400; ^  dziesięcinę pieniądze 'uiszczane ty
tułem dziesięciny, pecunia, quae decimae loco 
solvebatuF: Jacom ya ne wszal... *poltzreczey 
kopy *dzeszanczimych *penanczdzy 1411 Czrs 
352; ^  dzieste pieniądze ' ?': Frannek yicupil 
Filko sz Crosznina, isz tam Filka niczsz ne 
ma szwimi (leg. z swymi) dzesthimi *penoczmi 
1401 HubeZb 47; ^  fałszowne, fałszywe pie
niądze fpodrobione, sfałszowane, nummi adul- 
terim : Pan starosta zalowal..., yszebych ya 
wnosi pyenyądze falschowne w gego myasto 
Poznan..., aby Krzczon thymystnymy (leg. tymi 
istnymi) pyenyaczmy falschownimy... dlugy pla- 
czyl 1435 Pozn nr 1652; Nalyezyono falserza sz 
*wfalszywemy pyenyadzmy, czo ye kowal w pa- 
nowem domu OrtMac 39, sim. OrtOssol 36, 3. 
13, 1; Raczcze dały wyną Yanowy, ysz then 
fałszerz nye kowal thych pyenyądzy fałszywych
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besz yego wyedzenya Ort Mac 39; Kogo owy- 
nya, v kogo pyenadze fałszywe w domv szą 
kowany OrtOssol 36, 3, sim. Ort Mac 39; ^  pie
niądze główne rpłacone za zabójstwo, pecunia, 

pro homicidio sohebatur : Jaco prawe 
ti ku Potruszczine rance ranczone główne pe- 
nandze 1398 StPPP VIII nr 7053; Precium 
sanguinis pyenyądze główne za krewy wzyąte 
(non licet eos mittere in corbonam, quia pre- 
tium sanguinis est Mat 27, 6) XV p. post. 
Kałużn 273, sim. ca 1500 JA X 379; ^  gotowe 
pieniądze fgotówka, pecunia praesens': Poddali 
so szo... za szito zaplaczicz... *gotow0m0 
*peniczmi XV in. Maik 117; Dirsek dal *dwa- 
czescza grziven nat *pinczesont grziven pe- 
nenczmi gotovimi 1413 Pozn nr 889, sim. 1412 
ib. nr 801, 1428 ZapWarsz nr 2781, Dział 15. 43; 
Jan za Ianussa ranczil gotove *penedze 1427 
ZapWarsz nr 37; Stanisław ne ranczyl goto
wych *pynandzy 1442 ib. nr 560, sim. Ort Mac 
139, OrtOssol 102, 2; Vstawyamy, abi... ze- 
myenyn nasz z czvdzozemczem... kostek nye 
gygral na pożyczki alybo na brog, yano tylko 
za pyenyądze gothowe (sed tantummodo pe
cunia pro parata) Sul 46, sim. Dział 37. 42; 
Przerzeczona bracza... syostram... pyenyądze 
gotowe (parata pecunia, Sul 72: gothowymy 
pyenyądzmy)... zaplaczycz mayą Dział 66; 
^  idące pieniądze 'będące w obiegu, pecunia, 
quae in usu est5: Then mu (sc. wojtowi) pokupy 
oszm szelągów drobnych pyenyądzy gydączych 
OrtMac 33, sim. OrtOssol 32, 4, sim. OrtMac 33, 
OrtOssol 33, 2; ^  iste, istne, iścin(n)e pienią
dze 'stanowiące sumę podstawową, główną, 
bez odsetek, debitae pecuniae capuP: Jszem 
ya skodzen dwadzescza grziwen dla nyezapla- 
czenya gyscinnich pyenadzy 1429 Pozn nr 1321, 
sim. 1432 ib. nr 1399, 1433 Kościan nr 1467, 
1446 Pozn nr 1640; In crastino centum marcas 
capitalitatis al. ystych penandzy sibi dare tene- 
bitur 1442 AGZ XIII 116, sim. 1447 ib. 232. 
237. 238. 244. 252, etc.; In crastino totidem 
debiti, quod iste pyenandze dicitur, debet sol- 
vere 1449 ib. 294; Hec pecunia debet converti 
in capitalem pecuniam al. w *chischczynye pye- 
nyadzye 1461 AGZ XII 270; Nicolaus... fideius- 
sit pro ... Pyenyansek... quinquaginta marcas 
nobili Marcissio... solvere... Si negasset, to
tidem pecuniam capitalem succumbat al. ysczy- 
ni<ch> pyeniądzy 1468 AGZ XVI 54; Habet 
sibi solvere... yszthne pyenudze 1468 StPPP XI 
nr 2417, sim. 1456 KsNWarsz I nr 406; ^  kar
czemne pieniądze 'dochód płynący z karczmy, 
pecunia, quae redit a caupona : Jacosmy otsan- 
dzili dwe krziwne y sz<eś/cz scoth karczem-

nich[i] pyenodz<y> 1412 Pozn nr 799; ^  ma
cierzyste pieniądze 'odziedziczone po matce, pe
cunia a matre hereditate accepta : Thy penandze, 
czterdzeszczy a pancz grziwen,... thy Cztan 
wzal maczerziste penandze 1420 AKPr VIII a 
150; ^  pieniądze nierozdzielne 'nie podzie
lone lub nie mogące ulec podziałowi, pecunia, 
quae dmdi non potesP: Jako ya nye dzirzą trzy- 
dzyesczy y polczwarthi koopi przess dzyesączy 
grosschi polgrosskow pyenyądzy nyerosdzyel- 
nych, kthore na Daczbogą szluszchaya 1468 
ZapWarsz nr 2926; ^  oćczyste pieniądze 'po
chodzące od ojca, pecunia a patre hereditate 
accepta : Quod recepi oczcziste penandze 1394 
PKKr I 240; ^  ostateczne, ostatnie pieniądze 
'ostatnia rata, reszta, pecunia reliąua, quae re- 
stat ad persohendum : Jacosm na pośledni rog 
zaplaczylem Jandrzichowy sternascze grzywen 
ostatnich *pennadze 1401 Kościan nr 176; 
Jacom ja zaplaczil Micolayewi... sex grossos 
in latis et marcam currentis za zastawą w Jaro- 
slawkach ostatecznych pyenandzy 1423 ib. 
nr 1216; ^  pieniądze płatne, płatowe 'należne 
tytułem czynszu lub odsetek, pecunia tributi 
vel fenoris nomine debitami Czso wzol Czeczi- 
rad X marcas, to wzol *plathowo penodze 
1405 Pyzdr nr 258; Czso Niczek szalował na 
pana Santoczskego o pyenandze, ti S0 penandze 
szcodne i płatne 1410 Kościan nr 430; Jakoszmi 
przi them biły, esze yest plathowich penodzi 
pocz grziwen pany zaplaczyla Yacze 1411 
JA VI 212; ~  poddane pieniądze 'stanowiące 
przedmiot zobowiązania, stanowiące przedmiot 
roszczenia, pecunia, quam quis sohere obligatur’: 
Msczugio de Koslow cum Jacussio palatino 
Siradiensi... coram eodem domino rege... per 
dominos terminus assignatur pro C marcis 
submissionis, poddanich penandzi, et pro dam- 
pno 1400 StPPP VIII nr 10621; -> podobne 
pieniądze 'odpowiadające rzeczywistej wartości 
czegoś, rei pretium \erum : Targ na szaszyą 
wykvpyenye może szye dobrze stacz za podobne 
pyenyądze, zacz to gymyenye stogy OrtMac 109, 
sim. OrtOssol 81, 3; ^  pomocne pieniądze
'zwrotna pożyczka udzielana przez pana kmie
ciowi celem zagospodarowania się, pecunia cme- 
thoni a domino commodata, qua domum sibi 
atque instrumenta necessaria parareP: O kthore 
pomoczne pyenądze... xądz Wlodzyslaw na 
Byemka... szalował, tich on od nyego nye 
wszal ca 1437 SprTNW  VIII 2, 41; ~  pie
niądze posażne 'dane lub należne tytułem po
sagu, pecunia dotis nomine data vel debit a' : 
Czso Kelcz dobił na Micolayw poszasnich pe
nandzi, tich gest sto grziwen 1389 Pozn nr 67,
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s im . 1400 ib . nr 428, 1421 P y z d r  nr 697; Jako 
yest ta coldra kupyona sza *maczeza poszaszne 
penodze 1423 Z a p W a r s z  nr 66; Quia tu ab 
ipsis quinquaginta marcas et a ... Iohanne... 
de manu coniuncta dotis al. possasznych pye- 
nyądzy de bonis... post... Katherinam, con- 
sortem tuam,... recepisti 1475 A G Z  XVIII 99; 
^  pospolite, pospolne pieniądze 's ta n o w ią c e  
w spólną  w ła sn o ść , p ec u n ia  co m m u n is ':  O chtore 
penodze zalowal na mo Paweł o pospolite, 
ti szo mne vcradzoni 1403 K s M a z  I nr 269; 
Ty (,sc . kobyły) bili cuponi za posspolite *pe- 
naodze 1408 P o zn  nr 660; Jaco Pachlerzs, 
moy oczecz, w tem wkupenu niczsz ne mai any 
stry moy, anym tego za pospolne penądze cupil 
1420 ib. nr 986; Gdy przyszasznyczy za swe 
albo za pospolne pyenadze poszła po prawo 
O rtO s s o l 90, 1, s im . O r t M a c  123, s im . O r tO s s o l  
20, 4; Thedy on tho nyemoczny ma thako 
wyelye do pvski dacz, iako vyelye yemv s pvski 
vydano, thako yszby pospolythe pyenyąndze 
były zaplaczone 1491 R K J Ł  VII 57; ^  poży
czone pieniądze 'za c ią g n ię ta  p o ż y c z k a , p e c u 
n ia  m u tu a  a b  a liąu o  su m p ta  : Jacom ya ne wy- 
nowath Climontowy poltrzecze kopy poszy- 
czonich penandzy 1423 Z a p W a r s z  nr 47, s im .  
1425 P o zn  nr 1196. 1205, 1443 Z a p W a r s z  nr 564, 
S u l 32; ^  prawe pieniądze 's ta n o w ią c e  p r a w ą , 
p r a w d z iw ą  w ła sn o ść , p e c u n ia , ąu ae iu re a d  a li- 
qu em  p e r t in e t ' : Iaco praue vemi..., isz Stazek 
dal sw<y>ch prauich penandzi na zastauan, 
a ne pospolnich 1395 P K K r  I 241; Jaco Ma
ternę Przibislaw zastauil dzedzino za iego prawe 
penandze 1405 K o śc ia n  nr 289; Johannes... re- 
cognouit XIX marcas debiti..., quas si non 
soluerit..., post festum sancti Nicolai labetur 
et manebit sibi XXX marcas veri debiti vlg. 
prawich gistich *penidzi 1420 S tP P P  II nr 1717; 
Jaco Jarosław... nye wząl XXX grzywen za 
głowa Przechową..., ale wząl prawe srządzone 
pyenądze ot swe zony <po> bracze 1424 K o śc ia n  
nr 1091; przepadłe pieniądze 'o b o k  g łó w 
n ego  żą d a n ia  p o z w u  d o d a tk o w o  za są d zo n e  n a  
k o r z y ś ć  p o w o d a , p e c u n ia  m u lta e  ra tio n e  a c to r i  
e x  reo  a d iu d ic a ta  p ra e te rą u a m  q u o d  a c to r  ip se  
p o s tu la v e r i t ': Condempnasti me in trecentis 
marcis certi debiti al. giscich (p ro  gistich) pye- 
nyedzy et tu ibi non plus habuisti nisi II centum 
*giscich pyenyedzy et I centum przepadlich. 
Obraczil giem przepadłe *pyenosze w gisce 
(p r o  giste) a ty myely bicz myesto skodi a przi- 
poswales mye o trzysta grzywen scody 1453 
A G Z  XI 391—2; ^  puste pieniądze 'b e z  w ła śc i
c ie la , o d u m a rłe , p e c u n ia , cu ius p o s se s so r  m o rtu u s  
e s t ' :  O ctore puste penodze Offka żałowała

na mo, thi S0 gey oczczu zaplaczoni 1422 
C z r s  258; ^  rękojemne, rękojemskie pieniądze 
'p o rę c zo n e  r ę k o jm ią , p e c u n ia , d e  qu a  a lią u is  
ca u tio n em  p r a e s t i t i t ': Jacom ya ne winowath... 
poi copy rancoyemskych penandzy 1411 C z rs  
352; Jaco dla nyezaplaczenya tich pyenądzy 
rącoyemnich za dominum Janusium sum sco- 
dzen 1420 K o śc ia n  nr 840; Jakom ya nye 
vynovath Vąnczlavovi rakoyemnich pyenyądzy 
szethmdzesszanth grosschi 1449 Z a p W a r s z  
nr 897; ^  strawne pieniądze fk o s z ta , z w r o t
k o s z tó w , e x p e n s a e Iaco Bodzantha strawnich 
y posziczonich *pandzi quatuor marcas cum 
septem grossis yest geg winowath 1405 P o zn  
nr 766; ^  pieniądze szkodne 'n a g ra d za ją c e
s z k o d ę , p e c u n ia , ąu ae a lic u i p r o  d a m n o  illa to  
s o l v e b a t u r Czso Niczek szalował na pana 
Santoczskego o pyenandze, ti so penandze 
szcodne i płatne 1410 K o śc ia n  nr 430; ^  wienne 
pieniądze 's ta n o w ią c e  w ia n o , d o s ':  Jaco czszo 
Jacusz dal Swantoslawe trzidzesczi grziwen, 
to sa penandze wenne 1413 P y z d r  nr 370; 
Jsze pąny Margorzatha... yynosla dzyewącz- 
dzeszand grziwen groschy syrokych... vennich 
pyenądzy 1428 P o zn  nr 1510; ^  winne pie
niądze 's ta n o w ią c e  k a r ę , m u l ta :  Czso Thoma 
vinne penandze poloszil, ty so vcradzoni ani 
gych ia vszitka mam 1389 P o zn  nr 57; ^  wolne 
pieniądze 'k tó r y m i k to ś  sw o b o d n ie  m o że  d y s p o 
n o w a ć , o b ra c a ć , p ec u n ia , qu e qu is lib e re  u ti  
p o t e s f : Czokoly zona wolnych pyenyądzy 
przynyeszye k szwemv mazowy, o które on 
odpowyeda y gymy czyny... wolno, yako chcze, 
thy pyenadze... wszal... w szwą obroną O r t
O sso l 66, 1, s im . O r t M a c  87; ^  wrębne pie
niądze 'p ła c o n e  ty tu łe m  c ię ża ru  zw a n eg o  w ręb em , 
p e c u n ia , ąu ae n o m in e  tr ib u ti wrąb s o h e b a tu r ':  
Wrambne penandze 1400 A rc h T e rC ra c  III 6, 
166, 2066; ^  wymienione, wymówione pie
niądze ' z  g ó r y  u sta lo n e , u m ó w io n e, su m m a  p ec u - 
n ia e  a b  in itio  f in i ta  : Ten, czo ye (sc. imienie) 
kvpyl, mvszylby mv go stąpycz za wymyenyone 
(O r tO s s o l  81, 3: wymowyone) pyenyadze O r t- 
M a c  109; ^  zakładne pieniądze 'zw ro tn a
p o ż y c z k a  u d zie la n a  p r z e z  p a n a  k m ie c io w i ce lem  
za g o sp o d a ro w a n ia  s ię , p ec u n ia  cm eth o n i a  d o 
m in o  c o m m o d a ta , qua d o m u m  s ib i  a tq u e  in stru - 
m e n ta  n ece ssa ria  p a r  a r  e t ' : Zakladnych pyenyan- 
dzy 1455 T y m P r o c  252; ^  zapowiedne pie
niądze 'd o  k tó ry c h  k to ś  zg ło s i ł  p re te n s je  n a  d ro 
d z e  są d o w e j, p e c u n ia  qu am  qu is iu re \ in d ic a t  
Przeto zapowyedz położono o thy zapowyedne 
pyenadze ( O r tM a c  87: w szapowyedzy położono 
thy dluszne pyenyadze) v gednego dobrego 
czlowyeka k wyerney rącze tako długo, aszby
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ten, czo ge zapowyedzal, vkazal, czo za prawo 
ma ku thym pyenądzom OrtOssol 65, 3; ^  złe 
pieniądze fsfałszowane, podrobione, nummi adul- 
terini : Jakosm ya nye wnosi slych pyenyandzy 
na dobre 1435 Pozn nr 1650; ^  zrządzone
pieniądze fprzeznaczone, pecunia destinata, de- 
signata : Jaco Jarosław... nye wząl XXX grzy- 
wen za głowa Przechową..., ale wząl prawe 
srządzone pyenądze ot swe zony <po> bracze 
1424 Kościan nr 1091; ^  ^  coli: Jszem sko- 
dzen dzeszacz grziwen dla nyezaplacena pye- 
nadza w czasch y w godzyna 1429 Pozn nr 1335; 
Yakom ya thobye nye kazał wsancz pye- 
nyand<z)a v pana Mylaya na pogrzeb occza 
mego 1434 Pyzdr nr 1089; Yakom ya szkodzen 
decem marcas oth pana Mosczicza dla *nyeza- 
placzenye penyądzą 1444 ib. nr 1272; Geny 
mówili, eze temu błogo, gen ma dossicz gymye- 
nya a przisczya..., a tich gest bog pyenyącz 
XV med. R XXII 234; Strawyli wyeliki pye
nyącz, szwego kządza szukącz Aleksy w. 129; 
Sberz dlvsnyky y gnewnyky, othpros, zapłacz 
dlvg wsytkim, ne tracz dvsze sve o czvcz pen- 
vcz SkargaWroc w. 45; ^  boży pieniądz 'za
datek, arra : Ktho da na thargowlą albo na 
ktorakoly kupyą boży pyenadz, szlowye za- 
dathek OrtOssol 15, 3, sim. ib. 47, 3, Ort- 
Mac 58.

2. 'konkretna (podstawowa, najczęściej uży
wanai, bądź też najmniejsza) jednostka obiego
wego pieniądza, też moneta, nummus minutus, 
qui in usu freąuentissimus esP : Ona szadnego 
penodza ne gestcy ona bila mała Gn 3b; Ja- 
com ya w *Mikolayw dom... wniosła dwanacz- 
cze kop bidlem, penandzi 1419 AKPr VIII a 43; 
Ysze Dorothka dwanaczcze kop wniosła... bi
dlem y penandzmi ib.; Pany Swanchna ne 
*swąla vyszey nigednego penądza po Benasz- 
cze..., yedno tho, czszo gim wisnala 1419 
Kościan nr 737; Qui debebat ei centum dena- 
rios sztho penodzi (Mat 18, 28) ca 1420 R  XXIV 
82; Conuencione autem facta cum operariis 
ex denario diurno kędy yusze wczinil sz ro- 
bothniky yednane z penod<z)a yednakego 
(Mat 20, 2) ib. 83; Cum venissent ergo qui 
circa vndecimam horam venerant, acceperunt 
singulos denarios wsząly szą yeden yaco drugy 
penocz (Mat 20, 9) ib. ; Nonne ex denario con- 
venisti mecum sz penodza nayąleso (leg. na
jąłeś się, Mat 20, 13)? ib., sim. Rozm 394; 
Essze Port (pro Potr) ne *wcralth poi kopy 
penodzy Jakwbowy sz yego thoboly 1423 PF 
VIII 17; Panczerz za dzessocz grzywen, kon 
za ssescz pyenandzy, srzebra y odzena za czter- 
dzesczy grzywen wzol (sc. Jakusz) po smerczy

strygya 1427 AKPr VIII a 170; O ctore trzy 
kopi *penidzi Mączko na *mo zaluye, thy 
mv ya zaplaczil 1427 ZapWarsz nr 231; Osten- 
dite michi nummisma, *penodz, census (Mat 
22, 19) XV med. GIWroc 94r, sim. Rozm 327. 
456; Vocatis autem servis dedit eis decem mnas 
*penodzof (Luc 19, 13) XV med. GIWroc 
103r; Gdyby nyekto popasł osyanye gyn- 
szemv..., chczem, aby szkodą... zaplaczyl, a od 
kaszdego bydlyącza dzeczskyego dal trzy pye- 
nyądze (unam ąuartam denariorum passo damp- 
num... solvere teneatur, Sul 39: ąuartą pye- 
nyądzi... zaplaczicz myal) Dział 32; Falko... 
wząl gemv myecz y s tobolą, w ktorey były trzy 
skoczcze pyenyądzi (tres scoti grossorum, Sul 
44: trzy skoczcze groszow) ib. 35; Yakom 
ya Throyanowy... nye wynowath oszmy szlo- 
thych y poi kopy pyenyadzy 1466—70 Zap
Warsz nr 1310; Pod gyednym pyenyądzem vno 
statere (cras modius similae uno statere erit 
IV Reg 7, 1) 1471 MPKJ V 46; Asse za schart 
aut za pyenyandz (nonne duo passeres asse 
veneunt? Mat 10, 29) ib. 118; Pyenądz dragma 
(accesserunt qui didrachma accipiebant Mat 
17, 23) ib. 119; Cząscz pyenyądza (war. lub.: 
pyenyadzy) quadrans (cum venisset autem 
vidua una pauper, misit duo minuta, quod est 
quadrans Marc 12, 42) ib. 121; Numisma, id 
est grossum vel denarium pyenyącz dany (war. 
kal.: danny) aut szchosz (ostendite mihi no- 
misma census. At illi obtulerunt ei denarium 
Mat 22, 19) MPKJ V 119; Bo dzyesyacz pye
nyądzi ymyala nyewiasta (aut quae mulier ha- 
bens drachmas decem Luc 15, 8) M W  121 a; 
Pyenyadz obulus ca 1500 Er z 65; Nye vyny- 
dzyesch s nyey, czvsch czyemnycze, alyesz za- 
placzysch od poslyednyeyschego pyenyvdza (do- 
nec reddas novissimum quadrantem Mat 5, 26) 
Rozm 268; Dwa dlusnyka były yednenw panv 
lywnykovy yynovatha, yeden pyeczseth pye- 
nyedzy a drugy pyeczdzyeszyąth (unus debebat 
denarios quingentos et alius quinquaginta Luc 
7, 41) ib. 320; Drugyego dnya yyyawschy 
(sc. Samarytan) dwa pyenyydza (protulit duos 
denarios Luc 10, 35) y dal onemv czlovyekv 
ib. 332; Czlovyek yeden... vezvavschy dzye- 
szyącz sług svoych y dal ym sve pyenyądze, 
kazdemy mna, ktorez yest greczkye slovo a czyny 
tako yyelye, yako dvyessczye pyenyedzy ffun- 
tov srebra ib. 407; A ony yemv podały pyenyącz 
(at illi obtulerunt ei denarium Mat 22, 19), któ
ry za dzyeszyącz pyenyedzy małych myenyly 
ib. 456; Vazylem yemv srebro szyedmyą vag 
trzydzyesczy szryebrnykow, czusch trzydzyescy 
pyenyądzy (et appendi ei argentum septem sta-
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teres et decem argenteos Jer 32, 9) ib. 765; 
^  Wsselky... ma wlozicz ąuarthnyk, s kthore- 
gocz tho thego szkladanya mayą podług obvyą- 
zanya trzeczi pyenyądz do pyski wlozicz 1491 
R K J Ł  VII 56; ^  ^  drobne pieniądze 'm o n e ta  
z d a w k o w a , n um m us m in u tu s9: Then mu (sc. 
wojtowi) pokupy oszm szelągów drobnych pye- 
nyądzy gydączych O r tM a c  33; Gdy burgrabya 
szyedzy na sąndze, a tako długo, poky on 
szyedzy, gyest wyna osszmdzyeszath szelągów 
drobnych *pyąnyądzy O r tO s s o l 32, 4, sim . O r t
M a c  33; Mayą dacz geden szeląg drobnych 
poszpolythych pyenadzy, czo gydą tamo gyste 
O r tO s s o l 76, 2, s im . O r tM a c  102; ^  pewne
pieniądze ' ?9: J<an> *wssel w Potrą Trzan- 
szytoboly trzy grzywny y ossmsset pewnich 
*panyadzy 1425 Z a b  538; ^  pospolite, po-
spolne pieniądze 'm o n e ty  p o w sze c h n e g o  o b ieg u  
n a  d a n ym  te ry to r iu m , n um m i, q u i in usu s u n t9: 
Yakom nye wynowath dwu grzywnu pospoli- 
tich penandzy Yandriczcze poszyczonich 1419 
P y z d r  nr 591; Yako pan Mosczic nye dal sztha 
grziwen polugroschkow za moyą starą macz, 
ale poszpolithe *pyenyandzy 1440 ib. nr 1247; 
Byskupovye... namyenyly yemv trzydzyesczy 
pyenyądzy szryebnych, czo kasdy stal za dzye- 
szyecz pyenyądzy pospolnych (illi triginta de- 
narii yalebant trecentos usuales) R o z m  511; 
^  pruskie pieniądze 'm o n e ty  b i te  p r z e z  za k o n  
k r z y ż a c k i  i s ta n o w ią c e  je d n o s tk i  g r z y w n y  p r u 
s k ie j , C ru c ife ro ru m  m o n e ta e  m in u ta e , e  ą u ibu s  
m a rc a  P ru ss ic a  c o n s ta b a t9: Iacom ia ne wino- 
uat<a> Reciborowi poi copy pruskimi penoczy, 
a *czstrzynacze *pospolitig penoczy 1405 K s -  
M a z  I nr 574; ^  srebrne pieniądze 'm o n e ty
sre b rn e , s re b rn ik i, n u m m i a rg e n te i : Otoczyem 
dal bratu twemu tyssocz srzebrnich pyenyodzi 
(mille argenteos dedi fratri tuo) B Z  Gen 20, 16; 
Byskupovye... namyenyly yemv trzydzyesczy 
pyenyądzy szryebnych, czo kasdy stal za dzye- 
szyecz pyenyądzy pospolnych R o z m  511, s im .  
ib . 759. 764; A takoż porzvczyvschy thy ystne 
pyenyądze srebrne (proiectis argenteis Mat 27, 5) 
ib . 761; Vazyly moye myto trzymydzyesczy 
pyenyedzy *szyebrny<mi> (appenderunt mer- 
cedem meam triginta argenteos Zach 11, 12) 
ib . 765; ^  ziemskie pieniądze 'm o n e ty  b i te
w  p o s zc ze g ó ln y c h  p o ls k ic h  p ro w in c ja c h  i s ta n o 
w ią ce  je d n o s tk i  reg io n a ln ych  o d m ia n e k  g r z y w n y  
p o ls k ie j , m o n e ta e  te rra ru m  P o lo n ia e  s in g u la - 
ru m , e  ąu ib u s P o lo n o ru m  m a rc a e  va r ia e  c o n s ta - 
b a n t9: Jako tych pyenodzi szemskich, ktoresz 
noster pater wibiral, nichil plus penes nos est 
tantum undecim marce 1412 P a w  S e jm  nr 3; 
lako my Passzek vinowath poltory copy szem-

skych penądzy 1415 P y z d r  nr 422, s im . 1418 
ib . nr 519, 1428 K o śc ia n  nr 1316.

Pieniążek 1. 'm o n e ta  m a ły c h  ro zm ia ró w  i  m a 
łe j  w a r to śc i, n u m m u lu s9: On (sc. Kryst) szadnego 
penoszka... ne malcy gest on bil Gn 5b; Te- 
dycz V0cz ona (,sc . Maryja) namnegsego pe- 
noska ne gest go ona była mała G n  175b.

2. pieniążek, p l .  ta n tu m  pieniążki b o t. ' to je śc  
ro ze s ła n a , L y s im a c h ia  n u m m u la ria  L .9: *Pa- 
nyazek numularia ca  1465 R o s t  nr 4476; Pye- 
nązki numanaria 1472 ib . nr 381.

Piewca b o t . 'm y d ln ic a , S a p o n a r ia  o ffic in a - 
lis  L .9: *Pyenicze saponaria aąuatica 1472 
R o s t nr 1683.

Pienić się ' tw o r z y ć  p ia n ę , to c z y ć  p ia n ę , spu - 
m a re , sp u m a m  a g e re 9: Pyenicz syą spumare 
(magister, attuli filium meum ad te habentem 
spiritum mutum, qui ubicumąue eum appre- 
henderit, allidit illum et spumat, et stridet denti- 
bus, et arescit Marc 9, 17) XV m ed . R  XXIV 
366; Aper spumat vlg. pyeny szyą ca  1500 E r z  
65; Pyenycz szyą spumare ib . ^  C f. Spienić.

Pienidło b o t. 'G y p so p h ila  s tru th iu m  L . c z y  
I s a tis  tin c to r ia  L .9: Pyenidlo borich, sapona
ria 1472 R o s t nr 935.

Pienie, Pianie f o r m y : n. sg . pienie F l i P u l  
70, 8, XV m ed . R  XXV 153, P u l 62 arg., e te r ,  
~  g . sg . pienia P u l 17 arg. 92 arg., N a w  51;

d. sg . pieniu F l i P u l 118, 54; ^  a c . sg . 
pienie G n la , F l 64, 14, F l i P u l 32, 3. 136, 5, 
e tc . e tc .;  pianie F l 149, 1; ^  i. sg . pienim 
Gn gl. 79 a, F l  i P u l 68, 35. 91, 3, M P K J  V 57, 
R o z m  8. 68; /. sg . (w) pieniu F l i P u l 46, 5,
XV m ed . S K J  V 281, M W  107b. gl. 65, P u l  
136, 4; ro n . p l .  pienia XV m ed . R  XXII 40.

Z n a c z e n i a : 1. 'śp ie w , śp ie w a n ie , p ie śń , u tw ó r  
śp ie w a n y , p r z e z n a c z o n y  do  śp ie w a n ia , can tu s, 
ca n tio , ca rm en  : Angely... na pouetrzucz slothke 
pene szocz ony biły *speueualy Gn la ;  Tercia 
felicitas eius fuit, quod adhuc in presenti vita 
eum deus angelico cantu honorauit ysecz gest 
gy Xc na tern to svecze angelskim penim we
selił Gn gl. 79a; Poycze iemu pene nowe (can- 
tate ei canticum novum)! F l 32, 3, s im . P u l, 
s im . F l i P u l 95, 1. 97, 1. 143, 10; We dne 
kazał gospodzin miloserdze swoie, a w noczi 
pene iego (canticum eius) F l 41, 11, s im . P u l;  
Wstopil iest bog w penu (ascendit deus in iubilo) 
F l 46, 5, sim . P u l;  Pene mowicz bod0 (hymnum 
dicent, P u l: chwałycz będo) F l 64, 14; Chwalicz 
bodo ymo bosze s penim (cum cantico) F l 68, 35, 
s im . P u l, s im . F l i P u l 91, 3; W tobe pene moie 
zawszdi (in te cantatio mea semper) F l 70, 8, 
s im . P u l;  Pyenyw podobne mnye bhyly prawoty 
twoge (cantabiles mihi erant iustificationes
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tuae) FI 118, 54, sim . P u l ; Kako pacz bodzelny 
pene panowo (canticum domini)? FI 136, 5, 
sim . P u l ; Poycze panv pane {P u l: pyenye) nowe 
(canticum novum)! FI 149, 1; Tha tho zalobliua 
pena hec elegiaca XV m ed . R  XXII 40; Pyenye 
canticum XV m ed . R  XXV 153; Quod habuit 
humilitatem, de hac ipsa gloriatur in suo can- 
tico pyenyy XV m ed . S K J  V 281; Hec ąuippe 
manus ympnos, pyenye, tue laudis sepius stu- 
deba<n>t 1456 Z a b U P o z n  98; Melodiam sloth- 
kye pyenye, pyeszny (w ar. lu b .: slothkye pye- 
szny; ad praecinendam melodiam I Par 15, 22) 
1471 M P K J  V 48; W psalmowem pyenyu ko- 
chaymi sie iemu M W  107b; W pyenyy duchow- 
nem, w naboszenstvach M W  gl. 65; Dawyd, 
*yęsz molwyl yest gospodnu słowa pyenya tego 
P u l 17 arg., s im . ib . 92 arg.; Pyenye Dauida, 
kędy byl na puszczy ydumeyske P u l 62 arg., 
s im . ib. 64 arg. 90 arg. Ann arg. Moys arg., 
R o z m  10. 11; Pyenye poycze gospodnowo nam 
o pyenyu Syon (hymnum cantate nobis de 
canticis Sion, FI: z pesny Syon) P u l 136, 4; 
Kyedy bog oczyecz szluthowal szye s pokolye- 
nya czlowyeczego y pyenya szwyanthych oyczow 
y szwyanthych prorokow N a w  51; Byerzącz 
poszdroyyenye y angelszkye pyenye, day myrne 
bydlyenye ca  1500 R  XIX 67; Syn matuchny 
swey duszą wszyal a szlothkye pyenye yesth 
*zaczchąl ca  1500 S p r T N W W  13; Wschlyschaw- 
schy to Ioachym, począlasta oba boga wschech- 
mogaczego chvalycz z vyelykym pyenym (cum 
cantico letitiae gaudentes exultabant) R o z m  8, 
s im . ib . 68; Poczęły pyacz vesole pyenye (et 
decantabant canticum cum exultatione) ib . 10, 
sim . ib . 11; Psalmy, pyenye boże, modlythvy... 
czczyly z yyelykyem nabozenystvem (atque voca- 
verunt psalmis, hymnis, canticis in oratione, 
iubilantes, contemplantes cum devotione) ib . 16;
V mego oblvbyencza zawzdy yest pewne (p ro
pełne) pyenye (semper est in atrio sponsi mei 
plenum tripudium) ib. 25; Tako szą wstapyly 
na nyebo s pyenym y z chvalą boszką (cum 
laude deitatis) ib . 68; A syn mlodschy (p ro  
starszy)..., kyedy poschedl y przyblyzyl szye 
domv, y yslyschal szkrzypanye y pyenye (audivit 
symphoniam et chorum Luc 15, 25) ib . 387; 
^  Pyenye króla Davydovo, psalmy,... vyelmy 
pamyątlyyye vmyala (David regis cantica psal- 
morum... memoriter... didicit) R o z m  17; 
^  cza w o d ze n ie , la m e n to w a n ie , la m e n ta tw  :
V (p r o  z) pyenym eiulatu (Mardochaeus... in 
platea mediae civitatis voce magna clamabat 
ostendens amaritudinem animi sui et hoc eiulatu 
usque ad fores palatii gradiens Esth 4, 2) M P K J
V 57.

98 PIENIE

2. fp ia n ie , śp ie w  k o g u ta , g a ili  ca n tu s*: Vschly- 
schavschy (sc. Piotr) pyenye kurove... rospa- 
myatal szye y yczynyl pokutą R o z m  691; 
^  Skrył szye (sc. Piotr) v yednym dolye, który 
y nynye slovye kurove pyenye R o z m  700.

Pieniężenie 'p o b ie ra n ie  o p ła ty  w  p ie n ią d z a c h , 
p ec u n ia e  e x a c tw  : Thrafftham dosthatheczne 
dziori kv plinienyy <mają być dane), kądibi 
dobrowolnye wiplinącz mogły kromia żadnego 
piąniązenya, placzenia (absque aliqua pecu- 
niarum exactione) 1498 M a c P r a w  VI 274.

Pieniężnica b o t. ' to je ś ć  ro ze s ła n a , L y s im a c h ia  
n u m m u laria  L . ' : Pyenosnicza numularia 1464 
R o s t nr 4872.

Pieniężnik 1. 'c z ło w ie k  tru d n ią cy  s ię  w ym ia n ą  
p ie n ię d z y , c ią g n ą c y  z  te j  w y m ia n y  z y s k i , num - 
m u la riu s , m e n sa r im  : Wstapyl lhus do Ierusalem 
y nalyasl w kosczyelye przedayayacze voly 
y oycze... y pyenyasznyky szyedzącze (et in- 
venit in templo... nummularios sedentes Jo 2,14) 
E w Z a m  304; Pyenyasznykom rosproszyl (sc . 
Jesus) pyenyądze y stoły przewroczyl (nummu- 
lariorum effudit aes et mensas subvertit Jo 
2, 15) ib.

2. b o t. ' to je ś ć  ro ze s ła n a , L y s im a c h ia  n um m u
la r ia  L .’ : Pyenosznik numularia 1437 R o s t  
nr 2709.

Pieniężny f o r m y :  ac . sg . m . pieniężny S u l 100; 
/. pieniężną B Z  IV Reg 12, 9, XV e x . R  XXV 
142; n eu tr. pieniężne S u l 80; ^  i. sg . f .  pie
niężną XV m ed . S K J  V 269, 1471 M P K J  V 54; 
^  /. sg . m . (w) pieniężnem O rt M a c  54; / .  pie
niężnej D z ia ł  43. 44; ^  /. p l.  m . (w) pienięż
nych O r tO s s o l 45, 4.

Z n a c z e n i e :  'd o ty c z ą c y  p ie n ię d z y , z  p i e 
n ię d zm i z w ią z a n y , p ecu n ia riu s , n u m m a riu s’: 
A thakosz pan, zaplacziwszy ono szlozenye 
pyenyąszne (soluta illa taxa pecuniali), szolthy- 
sowsthwo sobye odzyrzy S u l 80; Gdi nyektori 
o pyenyąnszni albo gynschich rzeczi dług rąn- 
koymyą bil (cum aliquis pro pecuniarum vel 
aliarum rerum debito fideiussor extiterat) S u l  
100; Inter metalla, pyenyąszną rzeczą, nihil est 
preciosius auro XV m ed . S K J  V 269; Tedi 
wszo w Ioyada byskup chowatedlnyczo pye- 
nyozno (gazophylacium)... y składały s[y]o do 
nyey kaplany... wszitki pyenyodze, gesz no
szono do koscyola boszego B Z  IV Reg 12, 9; 
Nye maya nykogo wyszey zarączycz, nyszly 
zacz sthogy..., wyyawszy gdyby gy zaraczono 
w pyenyąsznem dludze (O r tO s s o l 45, 4: w pye- 
nąsznych *dlugow) O r t M a c  54; O szkodzę pye- 
nyąszney D z ia ł  43, s im . ib. 44; *Pokąthą pye- 
nązną (w a r. lu b .: pokvtą pyenyąsną) mult[ipli- 
cjacione pecunie (ut quotquot transgressi fuerint
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legem, diligenter plectantur sive morte, sive 
cruciatu, sive etiam pecuniae multatione vel ab- 
ductione III Esdr 8, 27) 1471 M P K J  V 54; 
^  Kwzny pyenyęzną numisma census (osten- 
dite mihi numisma census Mat 22, 19) XV ex . 
R  XXV 142; ^  Quibus (sc . diebus) licet cuilibet 
in ipsa civitate Cracoviensi panem duntaxat 
siligineum yendere forma et mensura ąuibus- 
libet, excepto pane forma nummorum minuto 
denario constante al. pieniązne etiam siligineo, 
cuius solis pistoribus venumdatio concessa 1496 
M M A e  V nr 207.

Pieńka zo o l. ' s z c z y g ie ł , C a rd u e lis  ca rd u e lis  L .9: 
Carduuellu sczyglek, pyenka 1472 R o s t nr 1310. 
^  C f  Pianka.

Piennik b o t. r m y  d ln ica , S a p o n a r ia  o ffic i-
n a lis  L .9: Pyennik saponaria aąuatica 1472 
R o s t nr 1682.

Pień f o r m y : n. sg . pień 1448 R  XXIV 354, 
ca  1500 E r  z  65; ~  g . sg . pnia 1424 K o śc ia n  
nr 1242, 1424 K s M a z  II nr 822, 1426 M o n lu r  
V 52, e tc .;  ~  ac. sg . pień D łL B  III 355, ca  1500 
J A  X 382; — i. sg . pniem 1444 R  XXIII 308; 
~  /. sg . (na) pniu 1444 R  XXIII 304, R o z m  73; 
^  n. p l . pniewie 1414 A K H  III 221; ^  g . p l .  
pniew 1416 P o zn  nr 911, 1418 T P a w  VII nr 290; 
pniow 1448 A G Z  XIV 266; ^  ac. p l . pnie 
1447—9 R o c z n H is t XV 220, 1472 A G Z  XV 
136.

Z n a c z e n i a : 1. ' c z ę ś ć  d rze w a  (ro sn ą c eg o  lub  
śc ię te g o )  o d  k o r z e n i d o  g a łę z i , p ie ń , k lo c , tru n cu s, 
s t ir p s , s t ip e s 9: S dostoynego pnya electa stipite 
(ornata regis purpura arbor decora, fulgida, 
electa digno stipite, dum sancta membra tan- 
geret) 1444 R  XXIII 303; Stips cloocz, pyen 
1448 R  XXIV 354; Pyen stipes ca  1500 E r z  65; 
Piragneus pyen, stipes idem ib . \  In foueam al. 
w pyen wdupnyaly ca  1500 J A  X 382; Tedy 
v yednym pnyv vrosla latorośl krasna yednego 
zyola (in uno balsamitico stipite crescebat 
cuiusdam herbae surculus) R o z m  73; ^  o d r z e 
w ie  k r z y ż a :  Na pnyw stipite (agnus in crucis 
levatur immolandus stipite) 1444 R  XXIII 304; 
Pod pnyem sub stipite (iam Christus affixus 
cruci Laurentium flentem videns crucis sub ipso 
stipite) ib . 308; ^  'p n ia k , o d z io m e k , s tirp s ,
a rb o r  im a 9: Czo czelacz moya vczandzala, tho 
vczandzala v pna, a on ramby dambyno a ol
szyną 1424 K o śc ia n  nr 1242; Si vero ex ista 
parte pontis... exciderent (sc . villani ligna) et 
dominus gladifer aut sui familiares comperirent 
aut arrestarent, tunc debent recipere signum de 
trunco al. z pnya et eciam de ligno 1436 A G Z  
XI 111; Johannes... evasit... Philippum... pro 
eo, quia excidit in ipsius indagine ąuatuor milia

ąuercus factiosas, quos scipites al. pnye mini- 
sterialis conspexit debito tempore 1447—9 
R o c z n H is t XV 220; Ministerialis... vidit gayum 
al. zapustą execatum..., cuius execacionis gay 
vidit ibi stipites al. pnye et eundo vestigio al. 
slakyem recte ab eisdem stipitibus init usque in 
curiam nobilis Derslai... et in eadem curia 
arestavit robora eorundem stipitum 1472 A G Z  
XV 136; Stirps, id est radix, truncus pyen 
ca  1500 E r z  65; ^  Sasinus... debet dimensu- 
rare unum mansum mansure Culmensis minus 
medio altero iugere incipiendo a trunko vlg. 
othe pna 1424 K s M a z  II nr 822; Paulus... par
tem hereditatis... incipiendo a stipite querci vlg. 
od dambowego pnya... Iohanni... resignauit 
perpetue 1426 M o n lu r  V 52; Ibi scopulus ex 
una parte... vie et alter scopulus... circa stipi- 
tem sive truncum taxe al. w pnya czissowego 
sunt sipati 1460 A G Z  VIII 138; Unum stadium 
agri ex utraque parte tru<n>ci thyliaci al. z obu 
stronu *lyppewego *pwiya 1460 A rc h T e rC ra c  
XV 149, 10; Usque od *pyeny [...] et ab eodem 
stipite al. ode pnya [...] ad viam antiquam 1465 
Z a p W a r s z  nr 1127; Per istum pothok ire de- 
bes... et invenies ibi stipitem al. pyen cziszowy, 
in quo est desculptum strepe al. strzemyen 
D łL B  III 355.

2. 'u l, a h a r iu m  : Halsca... euasit nobiles... 
Iohannem, Georgium... pro ducentis marcis 
latorum grossorum... et triginta quatuor aluea- 
riis al. pnevye apium 1414 A K H  III 221; Potr 
sedmdzesanth pnew pczol tamo wnosi 1416 
P o zn  nr 911; Dorothea... mansit circa medie- 
tatem aporum, videlicet XXX minus I pnew 
1418 T P a w  VII nr 290; Iwan pop... proposuit, 
quia sibi recepit violenter in via libera duodecim 
mellicapas apum al. pnyow 1448 A G Z  XIV 266.

3. 'ró d , g e n s5: Starego pnya veteri stirp[t]e 
1461—7 S e rm  11 lr.

Piepię cf. Piegza
Pieprz, Pierz f o r m y :  n. sg . pierz 1419 R o s t  

nr 2894, c a  1465 ib . nr 3862, 1471 Z a p W a r s z  
nr 3051, e tc ;  pieprz 1464 R o s t  nr 4882; ^  g . sg . 
pieprzu 1427 K o śc ia n  nr 1192; ^  a c . sg . pierz 
1426 K s M a z  II nr 2371; ^  i. sg . pieprzem 1429 
P o zn  nr 1327.

Z n a c z e n i a :  1. b o t. a. 'p ie p r z  zw y c z a jn y ,  
P ip e r  n igrum  L .9: Pyeprz piper 1464 R o s t nr 4882; 
Pyerss piper ca  1500 ib . nr 7268; ^  Byaly
pyerz album piper 1419 R o s t  nr 2894; ^  *Pyer 
czarni piper nigrum 1472 R o s t  nr 864.

b. długi pierz 'P ip e r  C h a b a  BI.9: Długi *pyer 
longum piper 1472 R o s t nr 863.

c. polski pierz 'k o le n d ra , C o ria n d ru m  s a ti- 
vum  L.9: Polszky pyerz coriandrum ca  1465 R o s t

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13*



100 PIEPRZ PIERCTWO

nr 3862; Coriandrum polszky pyerz, czo w czu- 
kyer klad0 1484 ib . nr 5970.

2. cn asion a  p ie p r z u  zw y c z a jn e g o , s ta n o w ią ce  
p r z y p r a w ę  do  p o tr a w , g ra n a  P ip e r is  n ig r i L., 
ąu ibus c ib i co n d iu n tu r’ : Sczepan dal... cztirzy 
funty *pyeprZ0 1423 P y z d r  nr 714; O cthore 
ranczniki i o pyerz Micolay na Staszca szalował, 
tego on gemu nye vcratl 1426 K s M a z  II nr 2371; 
Jacom nye wząl dwnascze funtów pyeprzy ot 
Nicią... czinsewich 1427 K o śc ia n  nr 1192; Jsze 
Nikel s Turowa pobrał rzeczy kramnych hu 
*mpnye peprzem, zaffran[y]em, barchanem 
y figmy taco vele, yaco poltory grziwny mye- 
sczkyego długu 1429 P o zn  nr 1327; Jakom ya 
drogy dobrowolney kxadzv Janowy sz Goda- 
czow... nye zasthapyl gwalthem... amy (p ro  
anym) go gonyl, any w them gemv szgynaly bo- 
thy, pyerz, sschalfran y vszda 1471 Z a p W a r s z  
nr 3051; Pyerz piper ca  1500 E r z  65.

(Pieprzny) Pierzny ' z  p ie p r z e m  z w ią z a n y , a d  
p ip e r  p e r tin e n s*: Thąrlką pyerzna piperitera 
ca  1500 E r z  66.

Pieprzowy ' z  p ie p r z e m  z w ią z a n y , a d  p ip e r  p e r 
tin en s’ : Pyeprowy oley piperis albi 1472 R o s t  
nr 1165.

Pieprzyca b o t. 'c za rn u szk a  s iew n a , N ig e lla  
sa tiv a  L .’ : Pyeprzycza nigella 1491 R o s t nr 11076.

Pieprzyk b o t. 'k o le n d ra , C o ria n d ru m  sa ti-  
vum  L Pyeprzik corian<d)rum 1472 R o s t  
nr 804.

Pierca, Pierzca f o r m y : n. sg . pierca 1399 
P y z d r  nr 108, 1402 M a ik  118, 1420 C z r s  224, 
1428 M o n lu r  V 131, e tc .;  pierzca 1399 P y z d r  
nr 108; pierzce 1400 L e k s z  II nr 2496; ^  d . sg . 
piercy S u l 23; ^  ac. sg . piercę 1412 K s M a z  I 
nr 1870, 1434 K s M a z  III nr 43. 64, 1446 A K P r  
VIIIa 49, S u l 8. 24; ^  /. sg . piercą 1414 A K H  
III 219, 1450 Z a p W a r s z  nr 959, 1466 ib. nr 1248; 
r ^ n .p l .  pierce XV ex . E r zG lo s  179. 180; ~ g . p l .  
pierc S u l 23, 1451 jR XXII 41; ~  d. p l . piercam 
XV p .  p o s t .  E r zG lo s  176.

Z n a c z e n i a : 1. cr z e c z n ik , z a s tę p c a  p r o c e s o w y , 
p a tro n u s , c a u s i d i c u s Vincenczow percza dixit: 
Subiudex, opytay gych, pozivali-li Vocencza czi 
mescziczi, *sczo ot nich nan zaluge? A percza 
gych tako: Poziwali. Tedi *rzek V0czencz<o>w 
perzcza: Ne poziwali, owo list. List mv po- 
mogl. A zatym *rzek V0czencz<o)w perzcza: 
Tym ia listem volo lucrare 1399 P y z d r  nr 108; 
Subjudex Brestensis, principalis actor vlg. po- 
wot, et dominus judex Wladislaviensis, quod 
communiter nominatur percza tich, czosz *szi 
mu vsdali 1402 M a ik  118; Ursula... accionem 
et controversiam suam totalem Adamkoni... 
contulit et comisit... tali racione, si aliąuando

ipse Adam non esset presens, tunc alium pro- 
curatorem vlg. perczo potest constituere 1412 
K s M a z  I nr 1870; Kaszal Marszelewsky... vy- 
pisz dacz w rzeczy medzi xzandzem iardzeko- 
nem, iaco perczą Byenaćovim, a medzi Spitkem 
1414 A K H  III 219; Actor Tome vlg. percza 
Tomko w 1420 C zrs  224; Tandem ad diem pre- 
dictam dominus tribunus procurator vlg. pyer- 
cza constitutus fuit 1428 M o n lu r  V 131; Pro
curator Clementis vlg. percza... terminum pro- 
rogauit 1429 M o n lu r  VI 3, sim . 1440 T y m S ą d  
42. 121; Mathias... constituit in suum verum 
procuratorem vlg. perczą nobilem Nicolaum 
1434 K s M a z  III nr 43, s im . ib. nr 64; Przes 
swego pyerczą przeth poludnyem 1446 A K P r  
VIII a 49; Poszywayanczi alybo pozwani może 
ymyecz swego mówczą lyvbo rzecznyka alybo 
pyerczą (suum advocatum, procuratorem seu 
prolocutorem) S u l 8; O przypvsczenyw rzecz- 
nykow alybo pyercz (de cautione procuratorum, 
D z ia ł  11: o pospolnem rzecznykv) S u l 23; San- 
dza... yrząndnyka swego do gospodi oney 
paney s przecywniky gey ma posslacz, przed 
gymsze rzecz swoyą alybo przą rzeczi swey 
rzecznykowi alybo pyerczi swemv (advocato vel 
procuratori, D z ia ł  11: rzecznykowy abo rząnd- 
czy)... wszistką polyeczi ib . ; W sandzech kro- 
lewstwa naszego kaaszdi czlowyek, kthoregolye 
staadla bądącz alybo czczy, mozze y yma myecz 
swego przyprawczą, procurathora alyboz rzecz
nyka y pyerczą (suum advocatum, procurato
rem seu prolocutorem) S u l 24; Jakom ja s pyer
czą ruczskyem roku nye rosyal za dwye nye- 
dzely 1450 Z a p W a r s z  nr 959; Rosmownich 
pyercz disertorum causidicorum 1451 R  XXII 
41; Yakom ya nye byl thfim pyerczą anim ya 
mim pyerczthfem thobye gymyenya nye stra- 
czyl 1466 Z a p W a r s z  nr 1248; Ecce Stanislaus 
Byali, cervisie braseator, fuit meus prolocutor 
al. pyerczą 1484 A K P r  V 391; Pyerczam pro- 
curatoribus XV p .  p o s t .  E r zG lo s  176; Pyercze 
prelocutores XV e x . ib . 179, sim . ib . 180.

2. 's tro n a  p ro c e so w a , p o w ó d  b ą d ź  p o z w a n y , 
p a r s  in iu d ic io , a c to r  ve l re u s’: Stanislaus... 
cum Oganka receperunt <se> pro recognicione... 
ad subjudicem..., quis ipsorum esset actor vlg. 
perscze 1400 L e k s z  II nr 2496; Nobilis Ale- 
xander... reus al. pyerczą astitit primum ter
minum super Franciscum de Olschanicza... pro 
eo, quod nobilis Olechno, filius ipsius,... Kathe- 
rinam, filiam ipsius..., deflorasset 1442 A G Z XIV 
54; Powoth albo pyerczą, albo yszczyecz ca  1455 
J A  XIV 495.

Pierctwo 'za s tę p s tw o  p ro c e so w e , p ro c u ra to r is  
in iu d ic io  p a r te s *: Yakom ya nye byl thfim pyer-
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cza anim ya mim pyerczthfem thobye gymyenya 
nye straczyl 1466 Z a p W a r s z  nr 1248.

Pierdzieć, Pirdzieć 'g ło śn o  w y d a la ć  g a z y  
z  k is z k i  o d b y to w e j, p e d e re , c rep itu m  ve n tr is  
e m i t t e r e Pyerdzyecz pedere ca  1500 E r z  65; 
^ p r z e n o ś n i e : pirdzieć rady 'd a w a ć  r a d y , m a m ro 
ta ć  r a d y , con silium  d a re , b a lb u tire’: Pyrdzy Grze- 
gorsz dobre rądy XV W is i nr 517.

Pierlany cf. Perlany
Pierleja cf. Perleja
Pierła cf. 1. Perła
Pierłowy c f  Perłowy
Piernik, Pierznik 'c ia s to  p r zy p ra w io n e  m io d e m  

i  p ie p r z e m , libu m  p ip e ra tu m , m e lle  p ip e re ą u e  eon - 
d itu m  : Strenuam, g l . strenua dicitur panis cum 
melle pistus pyernyk 1446 R  XVI 343; Pyerznik 
artopiper ca  1455 J A  XIV 488; Pyernyk artho- 
piper ca  1465 R o s t  nr 3799, s im . 1481 P F IV 747; 
*Przernicz piperata XV p .  p o s t .  P F  V 7.

Pierny 'o k re ś le n ie  k o m o rn ik a  d w o ru  k r ó le w 
sk ie g o  o n ie zn a n e j f u n k c ji, m a g is tra tu s  a u la e  
reg ia e  m u n ere  ig n o to  fu n g e n s ': Martino pyerny 
duos florenos 1477 R a c h K ró l 207; Clericis dedi 
duos grossos ad relacionem Martini pierny 1478 
ib . 233.

(Pieróg) Pirog 'r o d z a j  c ia s ta  n a d ziew a n eg o  
a. za g n iec io n eg o  z  s e re m , libu m  ca sea tu m  : 
Pro II ollis butiri super pirogi VI scoti 1403 
M M A e  XV 287; Pirog pilducta 1472 R o s t  
nr 1542; ^  z  f l e k s ją  ła c iń s k ą : <Za 400 jaj)
ad pirogos 1394 M M A e  XV 564, s im . ib .

Piersi, Pirsi, Pirzsi p l .  ta n tu m  f o r m y :  n. pirsi 
1461—7 S e rm  98v, M P K J  V 73; piersi 1471 
M P K J N  73, R o z m  76. 301. 533; pirzsi S k a rg a -  
P lo c  w. 45; ^  g . pirsi M P K J  V 105; piersi 
FI i P u l 21, 9, R o z m  100. 551; ^  d. piersiam 
N a w  40; ^  ac. pirsi D e  m o r  te  w. 448; piersi 
S p o w  5, 1497 Z a p W a r s z  nr 1781, XV p .  p o s t .  
R  XXV 182, R o z m  100. 499; ^  i. pirsiami 
R o z m  12; piersiami XV m ed . S K J  V 259, XV 
ex . P F  V 104; ~  l. (na) pirsiach 1468 T y m S ą d  
163, D e  m o r  te  w. 274; piersiach B Z  Gen 3,14, 
ca  1500 E r  z  65, R o z m  157. 551. 822; piersiak 
1484 R e g  709.

Z n a c z e n i a :  1. fp r z e d n ia , g ó rn a  c z ę ść  tu ło 
w ia  m ię d z y  s z y ją  a  b rzu ch em , p e c tu s *: Naklon- 
czye głowy szwoye, byancz pyerszy szwoye, 
mowczye: Boże, bancz mylosczyw! S p o w  5; 
Y rzeki pan bog ku woszowy:... Bodzesz na 
pyerszach laszycz (super pectus tuum gradieris) 
B Z  Gen 3, 14; Ssinowye mogy... ludzi pana 
Woczechovich... na dobrovolney drodze nye 
gymali... ani rani ssyney Piotrowi na pirs- 
syach... zadali 1468 T y m S ą d  163; Bandv 
w moyey scolye yeszcze y plebany sz myaszy

szyyv, ysz tho ... *pothlgarthky na pyrszach 
yyeszaya D e  m o r te  w. 274; Plascze... <mayą> 
myeczi (sc. bracia)... nye z othkryczym (non 
patulas) na pyersyak 1484 R e g  709; Jakom gya 
nye przysethl na dom na gyey... anym gey zadał 
dw ranu, gyeney syney w pyerszy a drugyey 
krwayey w raka 1497 Z a p W a r s z  nr 1781; Mlo- 
them moye pyrzszy bygyy, dusza nye szmye 
yynycz szygyy S k a rg a P ło c  w. 45; Struma, id 
est gibbus in pectore, gysz, garb na pyerszach 
ca  1500 E r z  65; Nye yczynyla kr[v]y <(w> yego 
pyerszyach nyeczystoty R o z m  157; Jesus... opa
sał szye lnyanym obrussem, alye yego rące 
y pyerszy, y zyvot byl nag asz do pasza ib . 533; 
A byl to yeden z yego zvolyenykow, łan Eva- 
nyelysta, yen lyezal na pyerszyach mylego Iesu- 
crista (erat ergo recumbens unus ex discipulis 
eius in sinu Iesu Jo 13, 23), s których pyerschy 
pyl syyatoscz bostva ib . 551; Ony... yyssyepaly 
były myąsso na yego (sc . Jesusa) szyyątych 
pyerszyach aze do kosczy ib. 822.

2. 'p a r z y s ty  n a r zą d  u lu d z i w  g ó rn e j c zę śc i  
k la tk i  p ie r s io w e j, ro zw in ię ty  u  k o b ie t i  zd o ln y  do  
w y tw a rza n ia  m le k a , m u lieru m  m a m m a e , u b era , 
p a p i l l a e Ti ies... nadzeia moia od persy ma- 
cerze moiey (ab uberibus matris meae) FI 21, 9, 
s im . P u l; Sola virgo lactabat vbere de celo pleno 
karmyla pyerszamy z nyeba napelnyonymy XV 
m ed . S K J  V 259; Pyrszy, gychsze<s)ch pozival 
vbera, que suxisti 1461—7 S e rm  98 v; Aszasz 
nye czytał..., yako panny... nago szwloczono, 
czalo szono (leg . żżono) y pyrszy rzeszano? D e  
m o r te  w. 488; Pirssy (w a r. k a l .: pyerschy) twe 
(mammae tuaeC an t4 ,10) nad wsith<k)y vonne 
masczy drogye M P K J  V 73; Kv *maczenyv 
pyrsy ad cubile mammarum (cumąue venissent 
ad eam filii Babylonis ad cubile mammarum 
Ezech 23, 17) ib . 105; Chvala y modlą bogo- 
slawyonym pyerszam, yz dogyly zbawyczyela 
wszego szwyatha N a w  40; Rex autem furorę 
succensus iussit eam extractis prius mamillis, 
pyerszy yyrwawszy, decolari XV p .  p o s t .  R  XXV 
182; Jesus schyą s panny narodzyl, zdrowy po
karm nąm vczynyl, ten pokarm panna no- 
schyla, szwymy pyerschyamy zywyla XV ex . 
P F  V 104; Swe dzyeczatko svymy pyrszyamy 
karmyla y chovala (ipsamet nutrivit propriis 
uberibus prolem et lactavit) R o z m  12; Tedy 
nyebyeskyem mlekyem yey svyąte pyerschy 
napelnyony ib . 76; Kyedy Iesus byl ve dw lat 
po svem vrodzenyv, tako yest ostavyon ode 
szanya, yze daley nye pozyyal pyerszy matky 
svey (matris ab uberibus fuit ablactatus) ib . 100, 
s im . ib .;  A wschakosch nye thym obyczayem, 
yako yne dzyatky zostayyaya ynsche ych matky,
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kląda nyeczo gorskyego na svoye pyerszy (prop- 
ter hoc amarum, cum quo matres liniunt mam- 
mas suas parum) ib.; Bogoslavyony (sc. żywot), 
który czye noszyl y blogoslavyone pyerszy, kto- 
resz sal (beatus venter, qui te portavit et ubera, 
quae suxisti Luc 11, 27) ib. 301; Myły synv..., 
vezry na thy pyerszy, ktoryschesz ty vzyval 
ib. 499; ^  przenośnie 'opieka, wychowanie,
cura, tutela, educatw : Adhuc quoque ab ube- 
rum nostrorum coagula (pro coagulis), pirszy, 
non delapsus et iam materne caritatis per ino- 
bedienciam diffideris amplexus XV p. pr. StPPP 
X nr 3.

(Pierściel) Pirściel 'jakaś choroba końska, za
pewne rodzaj podskórnej wysypki, eąuorum pustu- 
lae ąuaedam : Contra pyrsczel, et est inter cut- 
tem et carnem ca 1500 JA IV 91.

Pierścieniec, Pirścieniec rpierścień, anulus*: 
Yaco gich maczerzi ne pobrała persczenczew 
ani covana 1420 Pozn nr 1055; Mroczek wy- 
poziczil v Woynowy zony pyrsczencza za kopą 
1436 ZapWarsz nr 529; Nye wząlem szyła gwal- 
them pirsczyencza *srzebrenego, poszloczonego 
1470 ib. nr 2941; Hanybal w Rzymie thaką 
wyelką krew yest przeląl, trzy kadzy z *pyer- 
czenczow nabył XV ex. MacDod 141.

Pierścienik bot. 'marzanka wonna, Asperula 
odorata L ?: *Perscinyk epatica 1460 Rost
nr 3522.

Pierścień, Pierzcień, Pierzścień, Pirścień
fo rm y: n. sg. pierścień 1493 PFYV 664, ca 1500 
Er z 65; ^  g. sg. pirścienia 1436 ZapWarsz 
nr 529, 1488 ib. nr 1628; pierzścienia 1423 
StPPP VII 317; pierzcienia 1421 AKPr VIII a 
155; ^  ac. sg. pirścień Aleksy w. 62; pierścień 
Rozm 387; ~  i. sg. pirścienim 1478 ZapWarsz 
nr 1211; pirścieniem BZ  III Reg 21, 8; ^  g. du. 
pierścieniu 1432 Pozn nr 1406; ^  ac. du. pirście
nia 1427 ZapWarsz nr 2705; pierścienia BZ 
Ex 37, 27; ~  g. pl. pierścieniow BZ Ex 35, 11; 
^  ac. pl. pirścienie BZ  Judith 10, 3; pierścienie 
BZ Ex 35, 22.

Znaczenia: 1. 'metalowa obrączka, zwykle 
złota, nakładana na palec, anulus’: Gotard banda 
sługa ne wsal... pyerzczena za dwadzescza scoth 
1421 AKPr VIII a 155; Jaco v mnye Geduiga 
wzola dwa pyrscyenya 1427 ZapWarsz nr 2705; 
Jszem ya ne pożyczała plaschcza y rakawow 
z adamasku, y dwu persczenu 1432 Pozn nr 1406; 
Jaco Mroczek v mey zony wypozyczil pirscze- 
nya za kopa 1436 ZapWarsz nr 529; Wroczil 
(sc. Aleksy) szaszya pyrszczen gyey (sc. żonie) 
Aleksy w. 62; A czsokoly ku potrzebye y k ruchu 
szwyotemu potrzeba bila, moszowye s szo- 
namy dały soo: zausznycze y zaponycze, pyer-

szczyenye y sponky s prawich r0k (anulos et 
dextralia) BZ  Ex 35, 22; Wzdzege (sc. Judyt) 
naloketnyce... y pyrscyenye (dextraliola... et 
anulos) BZ  Judith 10, 3; Jako ya... nye wzyal 
skrzynky... z rampkamy y s czepczy, y s pyr- 
sczenym, y sz gynschymi rzeczamy 1478 Zap
Warsz nr 1211; Jakom ya nye pobrał gwalthem 
Zydowy... thkanky y pirsczenya 1488 ib. 
nr 1628; Item slothy pyersczyen za szlothy 
y za orth 1493 P F IV 664; Pyerszczyen annulus 
ca 1500 Erz 65; Onczy myą *svoy *pyersczyen 
[ten] zalyybyl sobye (suis me monilibus ipse 
subarravit), svym *posakyem osyągnal sobye 
Rozm 26; Oczyecz rzeki...: Dayczye pyersczyen 
na yego rąka (datę anulum in manum eius Luc 
15, 22) ib. 387; ^  Napysawszi (sc. Jezabel) 
lysti gymyenyem Achabowim a znamyonawszi 
gy pyrscyenyem gego (signavit eas anulo eius), 
posiała ku vrodzenszym BZ  III Reg 21, 8.

2. 'kółko służące za uchwyt, ansa ad instar 
anuli facta : Uczyń... stan a sztrzechy gego 
y przykryczya, pyerszczyenyow (tabernaculum 
scilicet et tectum eius atque operimentum, anu
los) BZ  Ex 35, 11; Udzyelal... dwa pyerszczye- 
nya złota (duos anulos aureos) pod koruno po 
wszech boczech, abi sze mogli przewlecz przes 
nye szyrdzy ib. 37, 27.

3. w opisie herbu 'obwód koła od wozu, cir- 
culus rotae’ : Paulus de Ianowicze de <clenodio 
poł> perzssczenya a krzisz et de procla<ma- 
cione) Szarza 1423 StPPP VII 317.

Pierść, Pirzć fo rm y: n. sg. pierść BZ  Gen 
18, 27; ^  g. sg. pierści Rozm 335; ^  ac. sg. 
pierść 1449 AGZ XIII 288; ^  i. sg. pierścią 
BZ  Deut 23, 13; pirzcią BZ  Jos 7, 21.

Znaczenie: 'sypka ziemia, proch, humus gra- 
nis minutis, pulvis5: Michael potest ducere 
humum al. pyerszcz super piscinam suam seu 
aggerem de parte Andree Syennow, quantum 
potest vel vult 1449 AGZ XIII 288; Bodo mo- 
wycz ku bogu memu, acz gesm pyerszcz a po- 
pyol (loquar ad dominum meum, cum sim 
pulvis et cinis) BZ Gen 18, 27; Bodzesż myecz 
vichod przed stani, k nyemvsz przidzesz prze 
przirodzono przigodo noszocz kolek pa passze, 
a gdisz syodzesz, okopasz około czebtye a layna 
pyersczo przikrigesz (egesta humo operies) BZ 
Deut 23, 13; Srebro w iamyeczem pirzczo 
przisvl (argentum fossa humo operui) BZ  Jos 
7, 21; A yako sloncze na nye vderzylo, na- 
thychmyast zgorzało ono naszyenye, ny myalo 
nad sobą pyersczy y nye mogło myecz maczy- 
czye a przeto nwszylo vschnącz (et continuo 
exorta sunt, quia non habebant altitudinem 
terrae Mat 13, 5) Rozm 335.
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Pierśni 'związany z piersiami, ad pectus per- 
tinens5: pierśnia (żyła) 'żyła przebiegająca przez 
płuca, obsługująca płuca, qua pulmones
transit’: Pulmatica pyersznyą vel plvczna (sc. 
żyła) ca 1500 Er z 65.

(Pierw) Pirzw f dawniej, wcześniej, prius*: 
Jaco Przibislaw otdzelil Grzimka pirzw, nisz 
ten lud poueszil 1389 Pozn nr 61.

1. (Pierwe) Pirwe, Pirzwe, Napirwe, Na- 
pirzwe 1 . 'poprzednio, dawniej, przedtem, wczc- 
śniej, prius, antea \ Iaco tho swaczimi. czo S0 

Derskowi rani dostali, tho szo mu dostali sza 
Dzerskouim poczotkem, ysze pirzve Michała 
ranił 1398 P^zdr nr 62, jiw . 1418 ib. nr 518, 
1419 ib. nr 579. 610, 1420 nr 666. 669, 1424 
ib. nr 755. 768, 1426 16. nr 802. 832, 1427 
ib. nr 848; Czszo Jan yczinil Barthkovi, to 
vczinil za yego poczantkem, eze mv pirwe rani 
dal 1406 HubeZb 114, sim. 1412 Pyzdr nr 363, 
1413 ib. nr 369, 1417 ib. nr 499; Yako bye- 
rzemi k naszey przisandze, yoszeszmy prziszogli 
pyrzwe snacz, ysze Nemyr nye dal vstacz roku 
w naszem prawye na Micolaya 1420 Pyzdr 
nr 640; Pirwe primum (hypocrita, eice primum 
trabem de oculo tuo Luc 6, 42) XV in. R XXIV 
74; Any mv lista myal dacz na są, alyschby my 
pan Golyasch swoy list dal pyrwe 1427 Kościan 
nr 1231; Rossy, pan<n)o, swyeczyczku, przy- 
suczywa dratwiczku, yako pyrwe było XV p. pr. 
Cant; Nye mayą obyadvaczy any tez yyecze- 
rzaczi, alyz pyrzve (non nisi) przed thym pa- 
czyerz yednącz zmo<wią> 1484 Reg 711; Nye 
vyem, przecz by pravda yzyteczna była, gdyby 
naslyadnykoy ny myala, byłaby popyssana pyrve 
Rozm 584; ^  pir(z)we, niż, niżli(by): Jaco to 
swaczo, iako Symanowi prziszondzono Swon- 
chowo mene pirwe, nisz gy Sw0ch obesłał 1391 
Pozn nr 111 , sim. ib. nr 109; Yacom ya pirwe 
szkupil Reczibora, nysz mo Mroczek poswal 
1405 KsMaz I nr 549; A ge zaplaczono pirzwe, 
nisly poswy wisly 1420 Kościan nr 843, sim. ib. 
nr 1406, 1425 ib. nr 1118; Pyrve nys byl pod 
Adammovem plyemyenyem, pyrwschy yen (pro 
yam) czye namyenyl Rozm 215; Tegodla, moy 
namylschy szyny, proschą czyebye za to, aby 
mye *naprod ymorzyl, pyrve nysly szyebye 
ib. 502; Vyelyką ządza żądałem tey Vyelyko- 
noczy... vzyvacz s vamy pyrve, nyslybych czyr- 
pyal (anteąuam patiar Luc 22, 15) ib. 529.

2. napir(z)we 'najpierw, naprzód, przede 
wszystkim (innym), primum, imprimis : A na- 
pirsuecz gest ono szamo f szobe difne bilo Gn 3 a, 
sim. ib. 171 b; Vocz napirswecz tutha movy 
Gn 179 a; A napirsuecz by skup oblecze na SZ0 
czaszne xlo (leg. gzło) Gn gl. 105a, sim. ib. 165a;

A napirsue mamy rosumecz de istis primo videa- 
mus ib. 148a; Proszimi czebe napirwe ca 1420 
R XXIV 81; Deus autem sicut principale agens 
napirschwe dokonauą XV med. GIWroc 29 r; 
Mayacz yczasthnoscz y pamyacz czczyacz na- 
pyrwe (in primis, Msza I. VIII, XII: napyrweg,
III. V : napirzwey, IV: naaprzothku, naapyrwey, 
X III: *pyrwoy) slawathney *chwalebnye zawsdy 
dzewycze panny Mariey 1456 Msza VI s. 260; 
Ukaszuyącz szyyątym pyssmem napyrzve 
o szwyatem Jopye XV p. post. JA XII 145, 
Tegodla brałem rozmaythych xyąg czvda, spy- 
salem yakole prostem pysanyem v yedny xyągy. 
Napyrye z evanyelye nazaranskye Rozm 43; 
Bocz czyebye yybral bog... na to, by tobye 
napyrye (primo) było zyayyono odkypyenye 
rodzaya czlovyeczego ib. 57; O xyądzv Affra- 
doszyem, który napyrye (primo) poznał szyna 
bożego y dal yemv chvalą ib. 93; On tamo na
pyrye (primus) daroval myr ib. 200; ^  A na- 
piruecz gestcy ono ku yyszokoszczy bilo ve- 
like..., a fftorecz..., trzeczecz..., cuartecz 
Gn 2a; Tedy vocz napyrszue mamy dzerszecz 
varo kresczyganska, a fftorecz mamy chouacz 
thy to dary Gn 171 b, sim. ib. 173a; Ysczy na- 
pirszue vosz tho to modroscz m a..., fftorecz 
przyrodzene gesth tho voszeve Gn 172b; A na- 
pirswe pres to, iszecz nasz Xc miły gestcy on 
tho byl... ycynil..., a ftore pres to, iscy svoty 
Gan bilcy gest on *dwocz *moko cirpal Gn 
178a; A napirsuecz gy on o gego velika czuda 
chualy..., fftorecz gy... prze gego uelike vcynky 
chualy Gn 179 a, sim. ib. 179b; Dzyen ten 
troyakyem ymyąnyem vezvan: napyrwe y (leg. 
ji rgo’) myenya Epyfanya,... vtore zową *Teo- 
phonya Rozm 204.

2. (Pierwe) Pirwe, Pirzwe 'po pierwsze, po raz 
pierwszy, primo, primum, prima vice : Micolay 
prosił prze bok, by mu *othpustil *przisigą hy 
pirwe, hy druge, esz do czwartego mimo prawo, 
a wosni gi hupominal 1398 BiblWarsz 1861 III 
34; Jaco to swatczimi, ysze comendor... ne 
wszadzil go w kłodą pirzue, vtore, trzecze 
y brony yemv ne wroczil any w klodze szedzal 
1419 Pozn nr 1047; Paknyąlyby była żałoba 
personna... a pirwe, wthore y trzecze (primo, 
secundo, tertio termino) poswany wsgardzy... 
stacz, na rokv trzeczem... skazvgemy Sul 32, 
sim. Dział 20; A gdyby poszwany stacz nye 
dbał... pyrwe y wthore (termino primo, se
cundo, Dział 49: na pyrwem y wtórem rokv), 
oszmy skoth... ma zaplaczycz, a na trzeczem 
rokv nye stanyely, rzecz straczy Sul 64; Pyrzwe, 
ezz przed ssmyerczyo nye slyadowal zzywota 
swyotych (primo, quia antę mortem non imita-
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batur vitam sanctorum) XV med. MPKJ V 427; 
Bo troyakye so rzeczy, przez yezz sye kto wydzy 
od lyvda swyot: pyrzwe yest lzza (leg. łża) zdra- 
dzayoczych y podobacz sye *chcz0czym (pri- 
mum est mendacium fallacium et placere volen- 
tium) ib. 428; Tedi kroi rzeki k nyemv: Pyrwe, 
wtóre (iterum atąue iterum) zaprzisyogam cyo, 
abi my nye mowyl, gedno czso prawdzywego 
gest BZ  III Reg 22, 16; Zadał po nyem przy- 
szagy pyrwe (OrtMac 123: pyrzwe), wthore, 
trzecze y czwarte OrtOssol 90, 3, sim. Sul 32, 
Dział 20; O szvych zvolyenykoch nycz nye od- 
povyedzyal, pyrve prze to, yze nyyednego przy 
ssobye ny myal..., vtore prze tho, yze ych nye 
chczyal zyavycz Rozm 682, sim. ib. 734. 743. 
769. 784. 785. 787; ^  Albosz yest yedno slovo, 
które yest rzeki syyąthy Llukasz zydowszky 
deutroprokoran, a ny ("my’) laczynsky vtore 
pyrwe secundo primo Rozm 324.

Pierwej, Pirwej, Pirzwej, Napierwej, Napir- 
wej, Napirzwej 1 .cpoprzednio, dawniej, przedtem, 
wcześniej, prius, antea : Pirzwey przibyesszaw 
na yego rola y dal yemv pirzwey rany 1400 
StPPP VIII nr 10243; Napelneny pyrzwey (prius 
I Reg 2, 5) za chlebmy S0 se *posadzely FI Ann 7, 
sim. Pul; Iaco wemi y swathczimi, eze pan Le- 
narth pirwey *wzol oborzne y we wtórem oborz- 
nem woły zastauil 1402 HubeZb 101; Cszom 
yczinil Micolayewi, tom yczinil za yego po- 
czotkem, kedi mo pirwey szekl 1402 KsMaz I 
nr 215, sim. 1414 Pyzdr nr 425, 1416 ib. nr 463,
1424 Zab 538, 1427 MPKJ II 307, 1428 Zap- 
Warsz nr 2848, 1448 ib. nr 832, Sul 33, 1456 
ZapWarsz nr 1053, Dział 22; Iacosm przi tern 
bil, czso Micolaig Maczeia ranił, to gi ranił, isz 
pirzwey gego czloweka ranił 1402 Pyzdr nr 170, 
sim. 1418 ib. nr 530. 572, 1420 ib. nr 672, 1421 
Pozn nr 1087, 1423 Pyzdr nr 716, 1428 ib. nr 909, 
Sul 8; Ten gisti Doliwa... poddał so tim gistim 
rocoymam pirvey movonim XV in. Maik 117; 
Ysz sznay, yszess ty mne pirvey rzeki, yszessz 
chłop, przetom tobie ja rze<k>l, isszess ti chłop
1425 RTH  III nr 76; Alye o dzewkach... stany 
szą yako y pirwey (ut prius) gest vstawy<o)no 
Sul 67; Potem Abraham wstaw z yutra s tego 
myasta, na gemze to bil pyrzwey (prius) z panem 
bogem, patrzył gest na Sodomo BZ  Gen 19, 27; 
A kto tu pyrwey (dudum) przynyosl szwye- 
rzyni? ib. 27, 33, sim. ib. 27, 35; Poymye zono 
kromya tich, ges to gest pyrwey (prius) gymyal 
ib. 28, 9, sim. ib. 13, 3—4. Num 24, 1, 1495 
GórsJaz 277; Nye v nas tego *wobiczaya, 
bichom *mlodsyo pyrwey (antę) widaly za moz 
BZ  Gen 29, 26; Kthorysz maya przyszyadz, 
aby woyth pyerwey (OrtOssol 40, 4: pyrwey,

sim. ib. 63, 3) thego konya zapowyedzyal Ort- 
Mac 46, sim. ib. 83; Nye mozem wam na to 
odpyszacz gynako, yedno yakoszmy wam pyr
wey (OrtMac 44: pirzwey, sim. ib. 24. 125) 
o thym pyszaly OrtOssol 39, 2, sim. ib. 17, 1. 
20, 3. 28, 2. 39, 3. 60, 2. 3. 69, 1. 78, 2. 82, 2. 3. 
86, 3. 88, 4. 91, 3. 97, 4, OrtMac 44. 77. 117. 
121. 134; A tho, czso pyrwey (Sul 5: przethym) 
po klątem trzy dny nye spyewano, tho wzlamy- 
gemy Dział 5, sim. ib. 7. 12; Ale o inter- 
dikcze to trzymayącz, yaco gesmy pyrwey (su- 
perius, Sul 5: wyschey) poloszyli ib. 6 ; Aczlyby 
tesz zastawa wyączey (sc. stała), nyszli thy pye- 
nyądze, w których zastawyona, tedy ostatek ma 
wroczycz temv, czyya była pyrwey ib. 20; Tho- 
bye rownya nye szthworzil pirwey any pothem 
XV p. post. R  XXV 221; A przyeto Pylath potym 
szukał, yakoby mogl Jezu Krysta wypuszczycz, 
yako y pyerwey to tez chczyal vczynycz XV 
p. post. RozmPam 472; Odpovyedz *by wszyąl 
od dvcha szyyathego nye yyrzecz szmyerczy, 
aleszby pyrvey (nisi prius Luc 2, 26) yyrzal 
Cristvsa EwZam 294; A myły Yesus kazał ym 
svknye zvlecz y yczynyl ym zaszye czalą yako 
pyrvey Rozm 125, sim. ib. 646. 708. 754; A czy 
pyrvey (primo) zvany Kvnovye ib. 245; By
łaby gorscha dzyyra nysz pyrvey ib. 295, sim. 
ib. 762. 812; Toczysz bądzye yyeczscha mąką 
myecz nyzly pyrvey ib. 300; Nye mogl odpo- 
yyedzyecz rychło przede krvya, ależ pyrvey krev 
poczyekla z yego svyathych vst, thoz dopyro 
przemovyl ib. 683; ^  Yako gym Judasz na-
pyrzwey ukazał 1451 MacDod 104; Pakli za- 
powye gey, iakosz napirwey (postąuam) yidzal, 
ponyesze on grzech gey BZ  Num 30, 16; Ktori- 
koly napyrwey (primus) winydze ze drzwy domu 
mego..., tego za obyato zapalno offyeruyo 
panu BZ  Jud 11, 31; Wszelki, gen pobyge Je- 
buzea napyrwey (in primis), bodze ksyoszocyem 
BZ  I Par 11, 6 ; Y nalyazlem ksyogy lyczbi tich, 
gisz biły napyrwey (primum) yiszly z ioczstwa 
BZ  Neh 7, 5, sim. ib. Num 18, 15; Ten na
pyrwey (primum) bidlyl w *Mezopotany BZ  
Judith 5, 7; Nyektorzy svolyenyczy syyątego 
Yana opysczyly y (leg. ji cgo’) y naslyadovaly 
Iesucrista, s tych byl napyrwschy Andrzey, 
który napyrvey (primus) stolyecz apostolsky 
przyąl Rozm 201, sim. ib. 255. 273. 392. 395. 
589. 648. 745; I przyyyedly y (leg. ji ego’)-.. 
v dom Annaschow, byskupa zydovskyego, napyr- 
vey (primum Jo 18, 13) ib. 666, sim. ib. 667. 668. 
669. 706. 708; ^  pirwej nie, nie pirwej, ależ, 
alić, aliż: Yze pani Yadwyga pirwey ne po- 
swala pana Dobka o rankoyemstwo..., alysch 
straczyla do Lypniczskego penandze 1423 AKPr
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VIII a 156; Pyrwey oczecz skarbu schinowy 
swego nye vkaze, alysz vzrzi po nym, eze ostał 
rzeczi dzyeczinnich XV med. R XXII 244; Pyr- 
vey nye yedly, alyesz szye vmyly Rozm 208; 
Bo zapravdą yącz szye chczyal dacz, alye nye 
pyrvey, ależ chczyal ib. 630; Vschako pyrvey 
nye czynyly pokuty, alycz yyschedl ib. 693; 
^  pir(z)wej, niż(e), niżby, niżli(by): <Ja)co 
Toma ne yczinil moczi nat Chroslo... pirwey, 
nisse wansoual (leg. niż sie wwięzował) 1389 
Pozn nr 239; Prossącz gych..., aby gim oth- 
puscili przissangą hy kgnew pirwey, nisli posli 
hy ius copczi począti snamonowacz za nimi 
1398 BiblWarsz 1861 III 34, sim. 1434 KsMaz III 
nr 546, XV M P K JII 319, EwZam 293; Qui 
debet jurare, asze pirwey trzimam zastawem, 
niszby S. 1398 HubeSąd 186; Jaco to *swanczo, 
isz Sczepan przedal pirwey czonscz swoy<ę>... 
Przemiło wy..., nisz komu 1403 Kościan nr 195; 
Ranił yey sina pirzwey, nisz yey mosz zabith 
1409 ib. nr 414, sim. 1432 Pozn nr 1536; Iaco 
xzandz Yan... yitrzimal trzidzesczi lat Dro- 
szino pirzwey, niszli gy Swanszek o ną zaszual 
1413 AKH  III 214, sim. 1420 Kościan nr 809. 
859, 1421 Pyzdr nr 965, 1427 Kościan nr 1277, 
1430 Pyzdr nr 1033, BZ  Gen 48, 5; Iaco Climek 
pirzwey szbegl od panye, nisby od panye na 
Climka praua szandano 1414 AKH  III 245; 
Jacom ya s Pawiem smowi nye ymal lista wan- 
nego pirwey dacz, nisze w gimenye wwansanya 
1428 ZapWarsz nr 2839, sim. 1439 ib. nr 431; 
Gdisz bog ydzalal... wszelko *chroszlyna pol
sko pyrzwey (priusąuam), nysz wiszla na sze- 
myo BZ  Gen 2, 5, sim. ib. 49, 26; Vmarl gest 
Aram pyrwey (antę) nyże Tarę, gego oczyecz 
ib. 11, 28; A zatim sluszebnyk wzwola po wszit- 
key woyscze pyrwey (anteąuam), nysz slunce 
zaszło BZ  III Reg 22, 36, sim. ib. IV Reg 19, 26. 
20, 4; Gdy mąsz poyal zona, czo sz nyą pyrwey 
przebywał, nyszly yą w małżeństwo poyal Ort- 
Ossol 11,4, sim. ib. 30, 1. 40, 2. 3, Ort Mac 28. 45; 
Pirwey, nizli ponyzonem bil (priusąuam humi- 
liarer Psal 118, 67), ia zgrzeszilem M W  28a; 
Swyątha mathka posządala, by apostholy wy- 
dzyala pyrzwey, nyszlyby ymarla ca 1500 Spr- 
T N W Y  12; Pyrvey, nysz (priusąuam Jo 1, 48) 
czye Phylyp vezval..., i[es]uszem czye yydzyal 
Rozm 215; Myły Iesus pyrvey yschedl (prae- 
venit Mat 17, 24) v dom, nysly on, y spytał 
syyątego Pyotra ib. 372, sim. ib. 541. 646; Tedy 
pyrvey byl Dauid nyzly Kristus ib. 416, sim. 
ib. 705; Bo oczyecz yest yyathschy mnye, a ny- 
nye yest (pro yesm) vam rzeki pyrvey, nysch 
szye stało (priusąuam fiat Jo 14, 29) ib. 566, 
sim. ib. 767; Vyczczye, yschczy mnye pyrvey

(priorem Jo 15, 18) nyzly vass v nyenayysczy 
myal ib. 569; Pyeryey nyzly (priusąuam Luc 
22, 61) kur dvoycz zapoye, trzykrocz myą za- 
przysch ib. 691, sim. ib. 701; Byada mnye nądz- 
nemv, bych byl pyrvey vmarl, nyz my szye to 
stało ib. 738; ^  napi(e)rwej, niżli: Tedy mayą 
napyrwey (Ort Mac 91: naperwey) wy ano opra- 
wycz, zaplaczycz, nyszly gyny kthory dług Ort- 
Ossol 68, 2; Ysz mnye napyrwey wynowath 
nyszly kthoremy gynemv ib. 78, 4.

2. fnajpierw, naprzód, przede wszystkim, pri- 
mum, imprimis': Mouy piruey sedocim Kśw 
br 15; Bo kto miluge szloscz, nyenawidzi swo- 
gey dusche, przetosch kaszdi ma bicz pyrwey 
scham schobye mylossyerni... a potim drugymu 
XV med. R XXII 240; Przecz tu pyrwey sto- 
gysz (cur foris stas)? BZ  Gen 24, 31; Ten pyr
wey wyeszmye za szwoy dług, a potem drugy, 
zostanyely czo OrtOssol 48, 1, sim. OrtMac 58; 
Tedy maya pyrwey wszancz, czo gym dal Ort
Ossol 45, 4, sim. OrtMac 54, sim. OrtOssol 63, 2; 
W tey troyczy nycz pyrzwey albo poszlyednyey 
(nihil prius aut posterius) Pul Ath 24; Unus- 
ąuisąue enim suam cenam presumit ad man- 
ducandum, vlg. expone sic wszelky z wasz pyr
wey szwą wyeczerzą pyrwey gye (I Cor 11, 21) 
XV p. post. R XXV 142; Nye mov bycz szwyą- 
thym, nysly bądzye, ale pyrvey bycz (sed prius 
esse), czoby prawdzyyyey movyono XV ex. 
SKJ I 144; Pyerwey racz poszluchacz wykłady 
szwyathey ewangelyyey ca 1500X4 X 391; Idzy, 
poyyedz pyrvey gloss moye rady Rozm 45; 
Archelaus posiał, chczacz ye pyrvey (prius) slovy 
ysmyerzycz ib. 112; Wschelky czlovyek[l] pyr- 
yey (EwZam 303: napyryey, primum Jo 2, 10) 
yyno dobre postayy ib. 209; Vyrzvczy pyrvey 
(primum Luc 6, 42) byrzmo s tvego oka ib. 282; 
Gospodnye, odpysczy my pyrvey (primum Mat 
8, 21) ydz a pogrzescz oczcza mego ib. 289, 
sim. ib. 514. 616; Ten ma pyrvey smyerna 
służbą yczynycz ib. 558; ^  Napyrzwey, yszem 
nagyego nye przyodzyal Spow 6 ; Napirzuey 
(in prirnis, Msza IV. VI: naprzood, VI. VII. 
XI: napyryey, IX: napirwsze)... za posp<o)l- 
stuo... swate crzesczyanske ca 1420 Msza II 
s. 259, sim. III. XII; Ucząstnoscz mayocz y pa- 
myocz czczącz albo chwalocz napirzwey (in pri- 
mis, Msza I. VIII. X II: napyrweg, IV: naa przot- 
hku, naapyrwey, VI: napyrwe, XIII: *pyrwoy) 
falebney albo slawotney panni dzewicze Mariey 
1424 Msza III s. 53, sim. V; Naypyrvey (primo 
et principaliter) wschitky... sandi stare... mayąn 
bicz sgladzoni Sul 85; A iestly k myasty przi- 
stopisz, chczocz gego dobicz, napirwey (pri
mum) poday gemy miry BZ  Deut 20, 10, sim.
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ib. Gen 32, 20. Deut 17, 7. III Reg 17, 13; 
Na to my przyszasznyczy... mowymy prawo, 
napyrwey {OrtMac 33: napyrzwey) o głową 
OrtOssol 33, 1, sim. ib. 53, 3, Ort Mac 66; 
Ma napyrwey w them gystem prawye szye 
zalowacz OrtOssol 47, 2, sim. ib. 95, 1, Ort- 
Mac 57. 130; Poczinayą syą statuta króla 
Kazimira w gymyą bosze. A tho napyrwey 
Dział 1; Napyrwey mowczye paczierz M W  
136 a, sim. ib. 32b; Napirzvey ma slubiczi, yze 
ma przykazanya boże... pelnyczi 1484 Reg 
707; A wsakos z iymienya yego ma bicz na- 
pierwey (prius) zaplaczona skoda onemu, kthori 
yą vczierpial yesth 1498 MacPraw VI 272; 
Warvy sszye lekarza, kthory na thobye swe 
navky napyrzwey chcze kostowacz XV p. post. 
R I s. XLV; Napyrwey (in primis) boga my- 
lovacz ze wschystkyego szyercza XV ex. SKJ I 
143; Ta rada y ta tayemnycza chczyal zyavycz 
napyrvey Gabrielovy archanyolovy Rozm 44, 
sim. ib. 281. 566. 607. 644. 674.

3. 'po pierwsze, po raz pierwszy, primo, pri- 
mum, prima vice : Oua gi piruey uidal Ha- 
braham..., a utore gy uidal Moyses Kśw dv 15; 
Acz która (sc. dawność) była... prześlą, nyszly 
napyrwey (primo) kv sąndv o thą rzecz byli 
wyszwany Sul 54; Ten, gego łasz bądze, rą- 
byączego pyrwey (primo, Dział 58: za pyrwe) 
szekyrą począdza, wthore szekyrą, plasczem 
y szvknyą, a trzecze volmy Sul 59; Ja wam nye 
mogą wthore powyedzecz, jakom pyrwey powye- 
dzal OrtOssol 53, 1, sim. Ort Mac 65; ^  Przeto 
na syercza wiczisczyenye czworga trzeba: na
pyrwey caszdi grzech czyelni y duschni wyerną 
spowyedzyą wirzuczicz XV med. R XXII 243; 
Przeto chczem, aby wiedzano, gdze abo ocz 
ma bycz skazana, napyrwey {Sul 30: pyrwa 
przytcza) komv dadzą viną o pozostwo..., 
drvge komv dadzą wyną o gwałt Dział 18; 
A to napyrwey, gdy pan o swą winą bądze 
w klyątwie..., druge, gdy pan nyektori gwałt 
czynyl ib. 62; Kvszyl y {leg. ji rgo’) tesch troya 
rzeczą...: napyrvey (primo) wlakoszyrstvye Rozm 
195; Yako myły Iesus napyrvey odłączył szye 
od svych apostolow ib. 596; Począł yego pytacz 
o troyaką rzecz: napyrvey spytał yego, *ktory 
by navką ludu daval ib. 677, sim. ib. 704. 759; 
Myły Cristus prze tą dvoyaką rzecz myenyl: 
napyrvey, yze svym szmyernym odpovyeda- 
nym navczyl nass ssmyernosczy ib. 686, sim. 
ib., ib. 805; Ku ssyednanyy, kako szye yedno 
po drugyem dzyalo, mnymam, yze tako mo
żemy baczycz podług rozmaytego dolyczenya 
doctorow: napyrvey, yze Iesus byl yąth v ogro- 
dzye ib. 706; Ale Iesus odpoyyedzenya yemv

nye dal lye prze czvoraką rzecz: napyrvey nye 
prze lącznoscz {i. e. prze niełacność) albo glą- 
bokoscz slow albo pytanya ib. 843.

(Pierwianki) Pirzwianki pl. tantum 'pierwsze 
owoce, plony, primitiae frugum : Pobył... pyrz- 
wyanky (primitias, FI: poczotky) wszech robot 
gich Pul 77, 56.

(Pierwiczno) Pirzwiczno 'pierworodne potom
stwo, progenies primum nata : Pobył wszytko 
pirzwyczno (omne primogenitum, Pul: wszytkę 
pyrzwyznę) w szemy gich FI 104, 35.

(Pierwie) Pirwie, Pirzwie rpoprzednio, dawniej, 
przedtem, wcześniej, prius,, antea : Yaco tho 
swaczczimi, *czwo Yaduiga raniła Margo- 
rzathą, tho vczynila za ye poczantkem, ysze 
pirzwye gye syna raniła 1416 AKH  III 265; 
Isze pyrwye mog mąsz szastawil my wyano 
[wal] 1416 Pyzdr nr 441; ^  pirwie, nieźli,
niżli: Iakoszmi biły v pana Kyelcza w posel- 
szthvye piryye, nizli poszlal pan Kyelcz do 
Micolaya 1437 Pyzdr nr 1242; Radząncz, aby 
pirwye (primo) placzyl slugam nesszly cap- 
lanom XV p. post. R I s. XLVII.

(Pierwiecznię) Pirzwiecznię 'pierwszy owoc, 
plon, pierwocina, primitiae frugum : Pobył... 
pirzwyecznota (primitias, Pul: pyrzwnyęta)
wszelkey roboty gych FI 104, 35. ^  Może
należy rektyfikować na pirzwieśnię.

(Pierwiej) Pirzwiej 'poprzednio, dawniej, przed
tem, wcześniej, prius, antea: Poczynayą szą 
wstawyenyaa praw ..., gychze zgrymadni rozwm 
pirzwyey wszystkych krothko a dostacznye 
{pro dostatecznie ?) ywsz gest przelozoon Sul 20.

(Pierwieniec) Pirzwieniec 'syn pierworodny, 
najstarszy, filius primum genitus*: A ya pirz- 
wenczem (primogenitum, Pul: pyrzwyencza) 
poloszo onego, wisokego nad crolmi zeme 
FI 88, 27.

(Pierwienię) Pirzwienię 'syn pierworodny, naj
starszy, filius primum genitus': Pobił wszistka 
pirzwenota (primogenitum, Pul: pyrzwnyęta) 
w zemi Egipta FI 77, 56.

(Pierwieśnię) Pirzwieśnię 'syn pierworodny, 
najstarszy, filius primum genitus’: Pyrzwyesszno 
primogenitum XV med. R XXIV 350. ^  Cf. 
Pierwiecznię.

(Pierwina) Pirwina 'pierwszy owoc, plon, pier
wocina, primitiae frugum : Offyerym bogv nye 
czynyl ny s pyryyny, ny sz novyny Skarga- 
Płoc w. 35.

(Pierwizna) Pirzwizna 'pierworodne potomstwo, 
progenies primum nata: Pobył wszytkę pyrz
wyznę (omne primogenitum, FI: wszytko pirz
wyczno) w zyemy gych Pul 104, 35.

(Pierwnię) Pirzwnię 1. 'syn pierworodny, naj
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starszy, filius primum genitus’: Pobył wszystka 
pyrzwnyęta (primogenitum, FI: pirzwenota) 
w zyemy Egipta Pul 11, 56; len zbył Egipt 
s pyrzwnyęty (cum primogenitis, FI: s pirwo- 
<ro>dzy<o>nym<i» gich Pul 135, 10.

2. 'pierwszy owoc, plon, pierwocina, primitiae 
frugum: Pobył... pyrzwnyęta (primitias, FI: 
pirzwyecznota) wszelykey roboti gych Pul 
104, 35.

(Pierwny) Pirwny, Napirzwny 'pierwszy, naj
bliższy, primus5: Causa<m>... distulimus ad pri- 
mos terminos particulares al. do pyrwnych po- 
roczkow post festivitatem Pasce 1441 AGZ 
XIV 27; ro Napyrzwny (war. hal.: pirwo- 
rodny) primicie (primitiae Christus, deinde ii 
qui sunt Christi, qui in adventu eius credide- 
runt I Cor 15, 23) MPKJ V 127.

(Pierwo) Pirwo 'pierwej, wcześniej, prius : Jaco 
to swatczimi, jaco czy ludze *privo sbegli swym 
(leg. z swym) dobitkem, niszly na ne w włodarza 
szadzono prawo 1407 BiblWarsz 1861 III 17; 
Czo Dobek vczinil, tho yczinil za Falislaowim 
poczantkem, eze mu pirwo rani dal 1411 JIu- 
beZb 90.

(Pierworódek) Pirworodek 'pierwszy owoc, 
plon, primitiae frugum : Pirworotky (war. lub.: 
pyrwe *wrodu) primicias (loquere filiis Israel, 
ut tollant mihi primitias Ex 25, 2) 1471 MPKJ 
V 17.

(Pierworodny) Pirworodny, Pirzworodny
fo rm y: n. sg. m. pirworodny BZ  Gen 27, 32, 
1462 R XXV 269, 1461—7 Serm 315v, 1471 
MPKJ V 127; pirzworodny 1444 R XXIII 308, 
BZ  Gen 49, 3; ^  g. sg. m. pirworodnego 
Rozm 9. 167; / . pirworodnej BZ  I Reg 14, 49; 
^  ac. sg. m. pirworodnego XV p. post. Ka- 
lużn 286, EwZam 292; neutr. pirworodne 1461—7 
Serm 111 r; pi(e)rworodne (1483) KodWil I 387; 
^  ac. pl. m. pirworodne XV p. post. Kałużn 286.

Znaczenia: 1. 'pierwszy urodzony w rodzi
nie, primum genitus5: Stanislaus Goły... recog- 
nouit pueris suis primogenitis al. pirworodimy 
(pro pirworodnim) prime uxoris talimodo 1432 
StPPP II nr 2406; la gesm pyrworodni (primo- 
genitus) twoy syn, Ezau BZ  Gen 27, 32; Rvben, 
pyrzworodny moy syn (primogenitus meus), 
ty gesz szyła ma ib. 49, 3; Gymyona dwu 
dzewku: gymyo pyrworodney (primogenitae) 
Merob a gymyo mnyeyszey Mykol BZ I R.eg 
14, 49; Pirvorodni primogenitus 1461—7 Serm 
315v; Pyrworodnego (primogenitum Ex 22, 29) 
s szwych dzeczy mnye dasz XV p. post. Kalużn 
286; Porodzyla syna svego pyrvorodnego (pri
mogenitum Luc 2, 7) EwZam 292; ^  wy
jątkowo o zwierzęciu: Decimam... subscribo...

de omnibus pecoribus et pecudibus et eciam 
*perworodne srzebye in duabus curiis (1483) 
KodWil I 387.

2. pir(z)worodny grzech, pirworodne prze
stąpienie '(w religii chrześcijańskiej) grzech po
pełniony przez pierwszych rodziców i przecho
dzący na wszystkich ludzi, peccatum originale 
vel hereditarium, quod vocatuF: Pirzuorodni 
grzech peccatum originale 1444 R XXIII 308; 
Ab omni culpa sc. actuali, gistney, et originali, 
*pyrworodnem XV med. ZabUPozn 126; Pyr- 
worodny gr[e]zech virginale (pro originale) pec
catum 1462 R XXV 269; Przesz pirvorodne 
przestampyenye per originalem transgressionem 
1461—7 Serm 11 lr ; Dvch svyąthy stąpyl 
y osvyczyl yą a tako oczysczyl od pyrvorodnego 
y nyeczystego grzechy (immundis a contagiis 
et originali peccato) Rozm 9; lam nye obvyazan 
praw (leg. prawu) dyablyemy, bom szye naro- 
dzyl przez grzechy pyrvorodnego rodzaya czlo- 
yyeczego (nam ego sum absque labę natus hu- 
manae conditionis ac originalis peccati) ib. 167.

3. 'pierwszy owoc, plon, primitiae frugum : 
Dzyeszaczyna twogyą y pyrworodne (primitias 
Ex 22, 29) twoge nye odwlaczay offyarowacz 
XV p. post. Kalużn 286.

4. 'pierwszy, primus*: Pirworodny (war. lub.: 
napyrzwny) primicie (primitiae Christus, deinde 
ii qui sunt Christi, qui in adventu eius credi- 
derunt I Cor 15, 23) 1471 MPKJ V 127.

(Pierworodzenie) Pirworodzenie 'syn pierwo
rodny, najstarszy, filius primum genitus5: W pir- 
worodzenyy (in primogenito) swem *funda- 
mentv gego zalozi, a w posslednyem s synów 
swich postani (pro postaui) wrota gego BZ 
Jos 6, 26. ^  Błędne spolonizowanie czeskiego 
pryorozenem zam. pirworodzonem.

(Pierworodzeniec) Pirworodzeniec, Pirworo- 
dzieniec 'syn pierworodny, najstarszy, filius 
primum genitus’: Pyrworodzencza (primogeni
tum) synów twich wiplaczysz BZ Ex 34, 20; 
Y billibi syn nyemiley pirworodzenyecz (pri
mogenitus) BZ  Deut 21, 15; Potem Benyamyn 
yrodzil Bale, pyrworodzencza swego (primo
genitum suum) BZ  I Par 8, 1; Vlam pyrworo- 
dzenyec (primogenitus), Ethus drugy ib. 8, 39, 
sim. ib. Num 26, 5. I Par 9, 5. 31; Abichom 
przinyesly pyrye vzitki zemye naszey... y *pyr- 
worodzonce (primitiva) naszich sinow BZ  Neh 
10, 36; To czynyly na pamyącz ludu zydov- 
skyego, który byl vyvyedzyon z nyevolstya... 
eypskyego a tez na pamyącz, yze ymyral yschelky 
pyrvorodzyenecz eypsky Rozm 807. Cf. Pierwo- 
rodziec.

(Pierworodzeństwo) Pirworodzeństwo 'upraw
ia
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nienia przysługujące pierwszemu synowi, iura 
filii primum geniti : Bo ten to gest pirwy s sy
nów gego a gemv slvsze pirworodzenstwo (pri- 
mogenita) BZ  Deut 21, 17; Pyrworodzenstwo 
(primogenita) dano Iozephowy BZ  I Par 5, 2.

(Pierworodziec) Pirworodziec'syn pierworodny, 
najstarszy, /z/zws primum genitus5: Sin gego pyr- 
worodzec (primogenitus) Abdon i?Z I Par 
8, 30. ^  Prawdopodobnie należy zapis rekty
fikować na pirworodzeniec.

(Pierworodzone) Pirworodzone, Pirzworodzone 
1 . 'to co się pierwsze urodziło (u ludzi i zwierząt), 
id quod primum est natum (apud homines et 
a n i m a l ia Gensze pobył gest *pirzwerodzene 
(primogenita, Pul: pyrzwoznyęta) Egypta ot 
czloweka asz do skoczocza FI 134, 8; Pyrwo- 
rodzone (primogenitum) oszlycze odmyenysz 
panv owczoo... A kaszde pyrworodzone (primo
genitum) czlowyeczye s synów twich zaplatoo 
odkupysz BZ  Ex 13, 13.

2. 'pierwszy owoc, plon, primitiae frugum : 
Gdisz... *bodzecze *gestz chleb kraya tego, 
odlozicze pirworodzone (primitias) bogv BZ 
Num 15, 19.

(Pierworodzony) Pirworodzony, Pirzworodzony
fo r m y : n. sg. m. pirworodzony BZ Gen 48, 18. 
I Par 9, 36; g. sg. m. pirworodzonego BZ
Ex 6, 14. 11, 5. I Par 5, 3; pirzworodzonego
BZ  Ex 11, 5 \ d. sg. m. pirworodzonemu BZ
Deut 25, 6 ; ^  i. sg. m. pirworodzonym BZ
Deut 21, 17; ~  g. pl. m. pirworodzonych BZ
Num 3, 46.

Z n a czen ie : 'pierwszy urodzony w rodzinie, 
primum genitus5: Ktorzis to yichadzayo z liczby 
slvg kosczelnich z pirwo<(ro)dzonich (de primo- 
genitis) synów israelskich BZ  Num 3, 46;

* A pirworodzonemy (primogenitum) synv z nyey 
zdzege ymyo gego (sc. brata) BZ Deut 25, 6 ; 
Sin pyrworodzoni (primogenitus) gego Abdon 
BZ  I Par 9, 36; Genz pobył Egypt s pir- 
wo<(ro)dzy<o)nym<(i) gych (cum primogenitis 
eorum) FI 135, 10; Nye tako slvsze, otcze, bocz 
to gest pyrworodzoni (primogenitus) BZ  Gen 
48, 18; Synowye Ruben, pirworodzonego (pri- 
mogeniti) Izrahel BZ  Ex 6, 14, sim. ib. I Par 
5, 3; Szemrze wszitko pyrworodne... ot pyrwo- 
rodzonego (a primogenito) ffaraonowa... asz 
do pyrzworodzonego (ad primogenitum) dzew- 
czyna BZ  Ex 11, 5; Nye bodze mocz yczinicz 
syna miley pirworodzonim (primogenitum)... 
Ale syna nyemiley przizna pirworodzonim 
(primogenitum) BZ  Deut 21, 17.

(Pierworództwo) Pirworodztwo, Pirzworodz- 
two 'uprawnienia przysługujące pierwszemu sy
nowi, iura filii primum geniti’: Pirzworoczstwo

primogenitas 1444 R  XXIII 303; Primogenita, 
pyrworoczstwo, sua XV med. R  XXV 155; 
Pyrworocztwo (primogenita) me mnye wzol 
BZ  Gen 27, 36.

(Pierwospy) Pirwospy, Pirzwospy 'pierwsza 
część nocy, część nocy kiedy się zapada w pierw
szy sen, nox concubia5: *Pyrzswospy contici- 
nium 1437 Wisi nr 228 s. 85; Pyrzw<o>spy 
*cauterium ca 1455 JA XIV 494; Pirwospy 
conticinium XV p. post. PF V 9; Erant enim 
oculi eorum (sc. discipulorum) grauati prae 
triscicia et somno, quia iam erat prope medium 
noctis w pyryospy ca 1500 JA X  380.

(Pierwość) Pirzwość 'pierwszy owoc, plon, 
pierwocina, primitiae frugum (?): Primicie, 
pyrzvoszczamy, meruistis XV med. R  XXV 151.

(Pierwośnię) Pirzwośnię 'to co się pierwsze 
urodziło (u ludzi i zwierząt), id quod primum 
est natum (apud homines et animalia/ :  Yenze 
pobył pyrzwoznyęta (primogenita, FI: *pirz- 
werodzene) Egipta od czlowyeka az do skoczyę- 
czya Pul 134, 8.

(Pierwsze) Napirwsze 'najpierw, naprzód, 
przede wszystkim (innym), primum, imprimis5: 
Napirwsze (in primis, Msza II. III. XII: na- 
pirzuej, VI. VII. XI: napyryey, IV. VI: na- 
przood), chszo thobye obathuyem za pospól
stwo *crzescianyska XV p. pr. Msza IX s. 259; 
A przeto chczeli kto tho myecz blogoslawyen- 
stwo, napyrwsche tegda misi o pokorze XV 
med. R XXII 236. A tocz yest napyrwsche, 
yzecz yeden yest z yego *zvolyenykom ve yschem 
yemv podobny Rozm 514.

Pierwszy, Pirszy, Pirwszy, Pirzwszy, Napir- 
szy, Napirwszy, Napirzwszy fo r m y : n. sg. m. 
pirwszy Sul 100, Ort Mac 45, OrtOssol 40, 2, 
1492 AGZ XVI 239, EwZam 301, XV MPKJ 
II 317, ca 1500 SlOcc XII 159, Rozm 403. 
766; pirzwszy OrtMac 111; / .  pirwsza Gn gl. 
153b, Dek III 24, XV MPKJ II 317, Rozm 
200; neutr. pirwsze Dział 27. 29, Rozm 209, 
210; pierwsze Dek III 15; ^  g. sg. m. pirwszego 
1424 Kościan nr 1091, Dział 43; / .  pirszy 
Spow 4; neutr. pirwszego XV ex. MPKJ II 318, 
Rozm 203; pirzwszego OrtMac 131; ~  d. sg. m. 
pirwszemu Sul 100, BZ  Lev 25, 28, Rozm 135; 
/ .  pirwszej BZ  Lev 25, 10; ac. sg. m. pirwszy 
Dział 1, OrtOssol 94, 3; pirwszego BZ  Gen 
22, 21, Rozm 756; / .  pirzwszą (1467) XVI in. 
Matr III nr 188; neutr. pirwsze Dział 29, 1485 
KsNWarsz I nr 1023; pirzwsze OrtMac 131; 
^  i. sg. f . pirzwszą OrtOssol 85, 1; pierwszą 
OrtMac 53; ^> /. sg. m. (na) pirwszem Dział 28; 
pirwszym Dział 28; pierwszym OrtMac 79; 
/ .  pirwszej BZ Gen 4, 16; neutr. pirszem XV
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ex. R XIX 88; ^  n. pl. m. pirwszy BZ  Deut 
19, 14; pirwsze Dział 7; ^  g. pl. m. pirwszych 
Rozm 316; ^  d. pl. m. pirzwszym OrtMac 125; 
neutr. pirwszym BZ  Deut 19, 9; ^  ac. pl.
m. pirwsze Rozm 306; neutr. pirwsze Dział 
33; ^  lm pl. m. (na) pirwszych 1490 Zap- 
Warsz nr 1702, 1500 ib. nr 1843; ^  ^  i. sg. 
neutr. pirwiejszym Sul 80; ^  g. pl. m. pir- 
wiej szych BZ  Lev 7, 14; pirzwieszych Pul 
86, 6; n. sg. m. napirwszy Rozm 75. 201. 
307. 645. 727; napirszy 1413—4 Msza I s. 262, 
sim. VII; / .  napirwsza Naw 103; neutr. na- 
pirwsze Rozm 415; ^  g. sg. neutr. napirwszego 
BZ  Num 15, 21; ^  g. a. ac. sg. neutr. napirw
szego XV p. post. PF III 288; ~  ac. sg. m. 
napirwszego M W  107a-b; napirzwszego M W  
117b; neutr. napirwsze Rozm 776; ^  n. pl. f .  
napirwsze XV ex. Wisi nr 1934.

Znaczenia: 1. 'stojący na samym czele ciągu 
obiektów żywych lub martwych, zjawisk, zdarzeń, 
terminów, primus, princeps, prior : a. o ludziach, 
obiektach w przestrzeni: Jaco Jarosław z Yag- 
neska, yego zoną, nye wząl XXX grzywen... 
za głowa... pirwssego mąza 1424 Kościan 
nr 1091; Yestly pyrwey zony rzeczy chował 
oszobnye y odloszyl dzyeczyam, czo yesth gye 
myal s pyerwsza zona OrtMac 53; Mozely gy 
tesz gabacz o szwoy dług y dobycz przed pra
wem, czyly go może on pyrzwszy, komu za 
raką podań, wyyacz? ib. 111; Tego vmarlego 
czlowyeka dzyeczy, czo ge myal z [a] pyrszwszą 
(OrtMac 115: sz pyrwa) zona, mąya dacz 
wyano swey maczosche OrtOssol 85, 1; Ale 
gdyby gynszego mąsza chczala poyącz, a dzeczy 
by były pyrwszego masza, tedy oczczyzna 
wszythka ma spascz na dzeczy Dział 43; ^  pirw
szy (ociec) 'Adam : Przes tego króla... roszvmye 
szyą Adam, nasz pyrwszi pater XV ex. MPKJ 
II 317; ^  pirwsza mać 'Ewa: Per amicum
onego... intelligitur Ewa, pyrwsza macz nasza 
XV ex. MPKJ II 317; ^  pirwszy syn 'syn
pierworodny, filius primum genitus5: Powyedaly 
Abramowy, ze zona brata gego... porodzyla 
syna gymyenyem Hus, pyrwssego (primogeni- 
tum) BZ  Gen 22, 21; ^  'bliższy, proprior :
Tedy rzeki on czlowyek: Jam pyrwsy nyszly 
wy OrtOssol 40, 2, sim. OrtMac 45; ^  Bidlyl 
zbyegem na wzchot sluncza, <w> pyrwszey 
kraynye od raya BZ  Gen 4, 16; Quod primum 
et principalem scopulum al. pyrzwssa narosny- 
cza erexit in insula (1467) XVI in. Matr III 
nr 188; ^  S tych (sc. zwolenikow) bylnapyrw- 
schy Andrzey Rozm 201, sim. ib. 307; Alye 
przeto, yze tego vzdrovyl, który snadz napyrw- 
schy na Iesucrista rąką podnyosl ib. 645; A tez

tego sługą, który napyrvschy polyczek Iesu- 
cristovy dal, raczył svą dobroczya y sva my- 
losczyą {sc. obdarować) ib.; ~  b. o utworach 
słownych: Pyrwsza kaszn thworcza naszego 
Dek III 24; Pyerwsze (Dek VII 1: pirwe) przy- 
kasanye szthworzyczyela naszego Dek III 15; 
*Pirwso *zalobo pr[r]ima ąuerela 1424 Arch- 
CastrBiec II 152, 2; W pyrschem zlowye tham 
szą modlyl XV ex. R XIX 88; ^  Poczynaya 
szye modlythwy vyelmy dobre: napyrwscha, 
kthora szye yyklada laczynskye tako Naw 103; 
O tern, yako myły Cristus napyrwsche slovo 
przemoyyl Rozm 776; ^  c. o terminach, zdarze
niach, zjawiskach, czynnościach: Thi rzeczy... 
dzyali szyą a prosto w poi rokv tegosz lata 
pyrwszego XV ex. MPKJ II 318; Pyrwschego 
lyata trzeczyegonasczye dnya przysly trzey kro- 
lovye Rozm 203; Od pyrwschych dnyow svya- 
tego Yana az dothychmyast królestwo nye- 
byeskye yest vsylszthvem rozbyto ib. 316; 
^  Geden człek wyanowal szwey zenye 
oszmdzyeszyath grzywyen... Pothym ten człek 
dal szwey zenye... polowyczą szwego wszego 
gymyenya, nye odwolawayacz any wszpomy- 
nayacz pyrzwszego (OrtOssol 95, 3: pyrwego) 
dawanya wyana OrtMac 131; Mozely tha pany 
odzyerzecz szwe pyrzwsze (OrtOssol 95, 3: 
pyrwe) danye wyana..., czyly nye ma myecz 
pyrzwszego (OrtOssol 95, 4: pyrwego) wyana 
prze wtóre danye? ib.; ^  Pyrwszy pycha yest 
grzech główny ca 1500 SIO cc XII 159; To yest 
pyrwscha rzecz (haec est una causa) albo s tego 
*przysla, yze przy offyerovanyv ołtarza, czusch 
na mschy, trzykrocz movyą Agnus dei Rozm 
200; ^  A nye movy, by to pyrwsche czvdo
(initium) było, bo yne czuda były Rozm 209; 
Alye to yest pyrwsche yavne czvdo ib. 210; 
^  (To był) dzyevyczy Marye napyrwschy smą- 
tek o yey namyleyschego syna Rozm 75; O, taky 
by byl błąd, yze napyrvschy błąd zyvot smyer- 
czy przysąndzayącz ib. 727; ^  o terminach
sądowych: Paknyąly tako pozwany na te<m> 
ystem pyrwem rokv nye stanye, vstawyamy, 
aby sadza tym rokyem dzedzyną skazał sto- 
yączemv na rokv pyrwszem Dział 28; Gdyko- 
leby potem chczal nyestoyączy na rokv pyrw- 
szym zdanye sądowe odnawyacz abo wzdzy- 
racz, tedy gemv ma bycz vloszono wieczne 
mylczenye ib.; Jacobus... obligatus est solvere 
septem sexagenas... ad primum iudicium al. na 
pyrvsze prawo 1485 KsNWarsz I nr 1023; 
Tho vgyednanye myely sobye wyescz w kxągy 
na pyrwschych roczech po vgyednanyv 1490 
ZapWarsz nr 1702, sim. 1500 ib. nr 1843; 
^  Pothym w pyerwszym (OrtOssol 61, 1: pir-
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wem) szadzye przyszła tego vmarlego zona 
y odwołała tho wysznanye OrtMac 79; A mo- 
galy mu prawycz dzyen kv pyrzwszym trzem 
sządom? ib. 125; Mayą rąkomstwo przyącz 
a rakoymya ma gy postawycz na pyrwszy (Ort
Mac 130: przyszły) sand OrtOssol 94, 3.

2. ' wczesny, stanowiący początkowe stadium 
czegoś, primus, antiąuissimus5 pirwiejszy (chleb), 
napirwsze warzywo 'pierwociny, pierwsze plony, 
owoce, primitiae frugum : S ktorychsze to 
(,sc. chlebów) geden s pyrwyeyszych (unus pro 
primitiis) obyetuge syo panu BZ Lev 7, 14; 
^  Z warziwa napirwszego daycze (de pul- 
mentis dabitis primitiva) bogv BZ Num 15, 21.

3. 'poprzedni, pierwotny, prior, principalis, pri- 
stinus*: Ku płaczenyu prawa... *pyrwischemu 
panu (principali domino) przerzeczonego kmye- 
cza ma przypandzicz *SW 100; Kaszdi wroczi 
syo k czeladzy pirwszey (ad familiam pristinam) 
BZ  Lev 25, 10; Wszitko przedanye wrocy syo 
kv panv i kv dzedziczv pirwszemy (ad posses- 
sorem pristinum) ib. 25, 28; Nye... przenyeszes 
myedz blisznego swego, ges to so virili pirwszy 
(priores) k gimyenyy twemv BZ  Deut 19, 14; 
Po mnye przyszedł mąsz, chtory p<r)zede mna 
stal szya yest, bo pyrwszy mnye byl (quia prior 
me erat Jo 1, 30) EwZam 301; ^  Sczyt<am> 
moye *greschy, czom sche ych dopusczyla 
od mogę p<i>rschy (Spow 5: poszlyedny, 6 : 
poszlednye) spowyedzy Spow 4; Pyrwyeyszim 
ystawyenym (primaeva constitutione)... sznano 
gest bicz chowano, ysze kędy który kmyecza... 
w szwoyem lesze zastanye, tedy gy za pyrwe 
począdzanye tilko w szekyrze począdza Sul 80; 
Przidasz sobye giną trzy myasta kv pirwszim 
yczinyonim *myostom trzem BZ  Deut 19, 9; 
A gdyby rzeka moczą swą... opvszczywszy 
pyrwszy byeg (primaevo alveo, Sul 21: pirzwe 
lozisko), gynszym byegyem syą obroczila Dział 
7; A wszakosz pyrwsze brzegy (decursus 
fluminis, Sul 21: byeeg rzeeki) myedzy dzedzi- 
namy graniczą czynyą ib.; Pyrwsze zdanye 
w swey moczy ma stacz ib. 27; Pyrwsze skaza- 
nye sądzey ma myecz mocz ib. 29; Tedy my 
skazałyśmy... pyrwsze skazanye sadzey mocz 
myecz ib.; Przeto ystawyamy, aczby kto prawa 
opvsczayącz ta, która mayą, gynszym sądzycz 
bądą, pyrwsze mayą straczycz ib. 33; Chczesz 
y (leg. ji cgo5) yzcrzesycz a kv yego pyrvschemv 
zyvotv (ad pristinam vitam) odezyacz? Rozm 
135.

4. 'najważniejszy, najlepszy, princeps, summus, 
optimus’: Inter quas (sc. yirgines) precipua, 
choscy medzy gimi pirfsa, fuit beata Yrsula 
Gn gl. 153 b ; A gdi isczyecz, slowye pyrwschi

dlusznik (principalis debitor), nyektoran 
czanstka swemu poziczczi zaplaczyl prócz ocz- 
wystosczy tego tho rąnkoymyey, tegdi... ten 
isti rąnkoymya ot tego tho rankoyemstwa bival 
yiswolyon Sul 100; Nichilominus Iohannes... 
tanquam pater et tutor principalis al. pirwszchy 
cum sua consorte, matre ipsius Iohannis, debet 
uti bonis usque ad mortem 1492 AGZ XVI 
239; Bog prawyl w pysmyech lyudzkych y pyrz- 
wyeszych (principum, FI: ksoszot) tych, gysz były 
w *nyey Pul 86, 6; Który bądzye chczyecz bycz 
myedzy vamy pyrwszy (primus esse Mat 20, 27), 
bądzye vasz sługa Rozm 403; Vezvavschy Py- 
la t... chorążego pyryschego... rzeki ib. 756; Pyr- 
vschy yest(^c. Jeremiasz) myedzy proroky ib. 766; 
^  Górze vam, Żydom, yze mylyyyeczye pyrw- 
sche (Rozm 417: pyrwe) a yysche stolcze (primas 
cathedras Luc 11, 43) v synagogach Rozm 306; 
^  *Przygyamnye myecz raczył yesz <dary>..., 
kthore <tobye> dal napyrszy (Msza III: na- 
wonczszy, IV: napyrzwy, VI: nayyszy, VIII: 
nayyszszy) kapłan (summus sacerdos) 1413—4 
Msza I s. 262, sim. VII; Angelskiemy krolowy, 
bogu, poymi pospołu, Micha<ła> wielbiącz 
napyrwszego (M W  117b: napirzwszego) do- 
stoynye M W  107a-b; Napirwszego xaszaczyą 
principis illustris XV p. post. PF III 288; 
^  Czt<y>rzy sza cznoty napirwsze qvatuor 
yirtutum sunt XV ex. Wisi nr 1934; Tocz na- 
yyeczsche y napyrwsche przykazanye (maximum 
mandatum Mat 22, 38) Rozm 415.

(Z pierwu) Z pirwu 'pierwej, wcześniej, po
przednio, prius : <A)by zemyanye abo gynszy 
maszowie s pyrw (leg. pirwu) w swey czczy 
szadnym zlodzeystwem nye poryszeny od nas 
abo swych sasyad myely nyektore zachowanye 
czczy dla swego oczysczenya Dział 34; Ta 
suknya nygdy szye nye pogorschyla..., alye 
zawsche czala y nova yako s pyrvy (pro pyrw, 
sed semper mansit integra cum prima novitate) 
Rozm 141; O przeklaty Iudascłw, czalovanye 
thwe yest czalovanye nyedzyyadthkowo, yen 
s pyrwsty (leg. z pirwu usty) lyzv (leg. lizw 
'polizawszy5), a potem vkaszy y ypusczy yad 
ib. 620.

Pierwy, Pierzwy, Pirwi, Pirwy, Pirzwy, Na- 
pierzwy, Napirwy, Napirzwy fo r m y : n. sg. m. 
pirwy 1435 Pozn nr 1651, BZ  I Par 23, 19, etc., 
Rozm 370. 382. 408. 413. 454. 465. 504. 520. 583; 
pirzwy 1391 MPKJ II 327, ca 1428 PF I 496, 
XV p. pr. StPPP X nr 4, BZ Gen 10, 6, Pul 1 
arg.; / .  pirwa Dek III 1. 3. 5. 6. 13. 14. 16. 17.
22. 25, etc., Rozm 34, 186. 276. 277; pirzwa 
Dek III 2. 4. 10. 11. 18—20. 27. 28. 31, 1425 
Kościan nr 1131, ca 1428 PF I 496, Gloger,
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1451 Wisi nr 1928, XV p. post. R XXV 198; 
neutr. pirwe Dek VII 1, Sul 6, 1471 MPKJ
V 16, XV p. post. SKJ I 147, EwZam 292, 
Rozm 67; pirzwe Sul 7, XV med. SKJ V 266; 
^  g. sg. m. pirwego 1413—4 Msza I s. 261, 
sim. IV. VIII, etc.; pirzwego 1423 Kościan 
nr 1001, 1424 Msza III s. 60, sim. VIII, 1444 
Pyzdr nr 1217, XV med. Msza V s. 261, BZ 
Gen 4, 4; pirwiego MPKJ V 61; f .  pirwe Rozm 
202; pirwej 1433 AGZ XI 82, Sul 76, BZ Lev 
23, 20. Deut 18, 4, OrtMac 53. 114, OrtOssol 
45, 2. 84, 4, M W  72a, Rozm 543; pirzwej 
OrtMac 114, XV ex. PF V 24; neutr. pirwego 
1420 MMAe VIII 460, Sul 94. 106, OrtOssol 
95, 3. 4, XV ex. R XXV 143, Rozm 116. 
176. 186. 187. 203. 546. 690. 817; pirzwego 
M W  111 b ; ^  d. sg. m. pirwemu M W  30b, 
XV ex. MPKJ II 317, Rozm 389, 454. 821; 
pirzwemu 1419 TPaw VII nr 794; / .  pirwej 
Rozm 115; pirzwej BZ  Gen 2, 11; ^  ac. sg. m. 
pirwy 1399 Pozn nr 399, 1428 Kościan nr 1326, 
1449 R XXV 167, Sul 72, BZ  Gen 8, 5. Ruth 
1, 22. I Par 12, 15. II Par 24, 13. I Esdr 7, 9, 
Dział 59. 67, 1471 MPKJ V 55, M W  71 b, 
SkargaPłoc w. 3, Rozm 192; pirzwy 1401 Pozn 
nr 707, 1426 Kościan nr 1162. 1178, XV med. 
SKJ I 121; pirwego Bogur BEF, Rozm 34. 654; 
pirzwego Bogur CD, BZ  Gen 10, 15; /. pirwą 
1416 Pyzdr nr 450, 1443 AGZ XII 112, BZ  
Gen 29, 30, SkargaWroc w. 3; pirzwą Pul 
23 arg.; neutr. pirwe Sul 80, BZ  Gen 8, 13, 
Dział 17. 40, OrtOssol 95, 3, Rozm 387. 789; 
pirzwe ca 1428 PF I 487, Sul 1. 30, XV med. 
GIWroc 95 r, ca 1500 Erz 61; ^  v. sg. m. pirwy 
Naw 103; ^  i. sg. m. pirwym 1414 AKH  III 
236, 1423 AKPr VIIIa 162, Sul 24, 1452 AGZ 
XII 214, XV PF V 103; pirzwym Gn 177b, 
KartŚwidz; f .  pirwą Sul 69, OrtMac 115, Ort
Ossol 45, 3; neutr. pirwym 1414 AKH  III 236; 
^  /. sg. m. (po) pirwem 1397 Pozn nr 337, 
1435 ib. nr 1578, 1436 ib. nr 1460, OrtOssol 
61, 1, Dział 28. 49; pirzwem 1440 KodWP V 
634; / .  pirwej 1427 ZapWarsz nr 2766, ca 1492 
Zab 148, Rozm 600; pirzwej 1440 KodWP
V 634, M W  12a; pirwe Gn 2a ; neutr. pirwem 
XV med. SKJ I 4, BZ  III Reg 20, 17. I Esdr 
9, 2, Rozm 210; ^  n. pl. m. pirwi ca 1425 
EwKReg 42, BZ  I Par 18, 17. II Par 28, 26, 
MPKJ V 114, Rozm 379. 392. 393. 394; pirzwi 
1471 MPKJ V 114; pirwe BZ  II Par 35, 27, 
Rozm 300; pirzwe 1496 Trześn 132; / . pirwe 
BZ  Gen 1, 1, 1471 MPKJ V 97, Rozm 216; 
neutr. pirwa BZ  II Par 8, 9; ~  g. pl. m. pirwych 
BZ  Num 18, 8, 1471 MPKJ V 79, Rozm 392. 
393. 410. 700; pirzwych BZ  Ex 14, 19 ;/. pir-

wych BZ  Lev 22, 12. 23, 15. 17. 25, 5. 11. Num 
28, 26, 1471 MPKJ V 23. 27, MPKJ V 79, 
XV p. post. R XLVII 350, Rozm 788; pirzwych 
MPKJ V 27; neutr. pirwych Dział 57; ^  d. pl. m. 
pirwym 1432 Kościan nr 1447. 1448. 1449, 
BZ  I Par 11, 21; neutr. pirwym XV med. 
R XXII 245; ^  ac. pl. m. pirwe 1414 Pyzdr 
nr 423, BZ  Lev 7, 32. 19, 23. Neh 10, 35. Tob 
8, 11, 1471 MPKJ V 23. 53, 1472 ZapWarsz 
nr 2963, Rozm 417; pirzwe 1398 Pyzdr nr 85, 
1415 Kościan nr 527, 1416 ib. nr 580; / .  pirwe 
BZ Ex 34, 26. 35, 5. Num 18, 11. 19. 26. II Par 
26, 22, MPKJ V 17, Rozm 396; neutr. pirwa 
1471 AGZ XVI 89; pirzwe 1471 AGZ XVI 93; 
^  i. pl. m. pirwymi BZ  III Reg 21, 12; neutr. 
pirwymi Sul 62; pirzwymi Sul 62; ^  l. pl. m. 
(o) pirwych BZ  II Par 25, 26; / . pirwych Sul 
66, BZ Ex 34, 22; ^  ~ n . sg. m. napirzwy 1426 
Msza IV s. 315; / .  napierzwa MPKJ V 73; neutr. 
napirwe Rozm 75; ^  ac. sg. f .  napirwą Rozm 
372. 395; neutr. napirwe Rozm 209.

Z n a czen ia : 1. 'stojący na samym czele ciągu 
obiektów żywych lub martwych, zjawisk, zda
rzeń, terminów, primus, princeps, prior : a. o lu
dziach, zwierzętach, obiektach w przestrzeni: 
Jaco Zofka ne wsala nicz dzeczacze czosczi, 
ale czo so ye po pirwem moszu dostało 1397 
Pozn nr 337; Yakoszmi przi them były, eze pirwa 
oszada mówiła: wemi, a druga: ne wemy 1403 
JA V I209; lako gesth pani... ne zaplacyla memu 
manszu pirzwemu... dw (leg. dwu) kopu 1419 
TPaw VII nr 794; Nemerza... trzydzesanth 
grzywen zyskał na Stachne... y na gey dze- 
czoch..., ys to s pirwym myala mąsem 1423 
AKPr VIIIa 162; Pyrwy swyadek ma pryschącz 
thą rothą 1435 Pozn nr 1651, sim. Aleksy w. 54, 
1463 R  XXII 382; Ale kędy dzeczy pyrwey zony 
(primae uxoris) cząscz swoyą... ymayą, tedy 
cząscz wthorey zony szynom albo dzewkam 
ma szą dostacz szpelnye Sul 16, sim. OrtMac 
53. 114, OrtOssol 45, 2. 84, 4; A drudzi syno- 
wye biły C<h>amowy, gez to so: pyrzwi Chus, 
a Mezraym, a Fuch, a Chanaan BZ Gen 10, 6 ; 
Y pocznye poszlednyo (sc. żonę) *wyocey my- 
lowacz, nyże pyrwo (priori) ib. 29, 30; Sinowye 
Ebronowy: Ieriachu pyrwi (primus), Amazias 
drugy BZ  I Par 23, 19; Thego vmarlego czlo- 
wyeka dzyeczy, czo ye myal sz pyrwa (Ort
Ossol 85, 1: pyrszwszą) zoną, maya dacz wyano 
szwey maczosze OrtMac 115; Tedy ony rzeczy 
mayą gye dacz gego dzyeczom, czo gye myal 
s pyrwa (OrtMac 53: pyerwsza) zona OrtOssol 
45, 3; Szgodzylo szyą potem, ysz masz oney... 
zony poyal zona tego vmarlego maszą, slowye 
kmotrą gego pyrwey (OrtMac 114: pyrzwey)
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zony ib. 84, 4; ^  Wschal ten, czso pr<z)y
them byl pyrwy 1435 Pozn nr 1651; Pyrzwich 
(priora) nyechaw (sc. anioł) y szedł daley BZ  
Ex 14, 19; la pyrwi (primus) a ia poszledny 
BZ  Is 48, 12, sim. ib. I Mach 2, 18, Rozm 382. 
408. 413. 583; Pirwemy dzyano Aristotiles XV 
ex. M PKJII 317; Tako vezvawschy... wschytky 
dlusnyky y rzeki pyrvemv Rozm 389, sim. ib. 
454; Vzovy robothnyky, dayze ym myto, po- 
czavschy od poslyednych aze do pyryych (ad 
primos Mat 20, 8) ib. 393; Który s tych dw (leg. 
dwu) vczynyl volyą oczsa? A ony rzekły, yze 
pyrvy ib. 454; Który myedzy vamy yest przez 
grzechy, ten pyrvy (primus Jo 8, 7) kamyen 
yderz na nye ib. 465; Rada pyrvego ib. 583; 
^  pir(z)wy ociec 'patriarcha : Prziyothe ymeecz 
raczył yesz obyato... Abel y obyatho pirzwego 
(Msza IV. VI: pyrwego, I. VII: starego) oczcza 
naszego Abrama (patriarchae nostri Abrahae) 
1424 Msza III s. 60, sim. VIII; ^  pir(z)wy 
człowiek, ociec 'Adam: Bog... *swpomonal 
czloweka pirwego (Bogur CD: pyrzwego) Bo- 
gur BEF, sim. Rozm 34. 654; Nosti de limo, 
quod plasmato patre primo gdy pyrwy oczecz 
byl stworzon 1466 R XXII 19; Pyrvy czloyyek 
rozgnyeval mego oycza Rozm 504; Lyepey by 
mv było..., by byl ymarll v zyyoczye svey ma- 
czyczye, bo byłby czyrpyal mąką telko prze 
vyną pyryego oycza (pro solo originali peccato) 
ib. 546; Bo y ktorego nayyatschego mąza... 
nyevyasta ku *kloputu nye przyprayyla, od 
pyrvego czlovyeka poczavschy, *Adana? ib. 
693; ^  pirwa rodzina 'pierwsi rodzice, primi
parentes’: Ale to dostoyenstvo pyrva nascha 
rodzyna svym przestąpyenym straczyly Rozm 
34; ^  pirzwy syn 'syn pierworodny, filius pri- 
mum genitus’: Ale Canaan myal syna pyrzwego 
(primogenitum) swego Ethea BZ  Gen 10, 15; 
^  Abel tesz <z> pyrzwego przyplotka swego 
stada (de primogenitis gregis sui) obyetowal 
natlusthsze BZ  Gen 4, 4; ^  Circa primam
collem al. po pirwą doliną 1443 AGZ XII 112; 
Yegosch gymyenya pyrwa (medietas) na prze- 
rzeczone xanząn dzyedzycznye bandzye 
slvschecz, a druga zaprawdąn polowycza... 
prziyaczyolom tey istey panni... prziwlasczona 
ma bicz Sul 89; Ymyo pyrzwey (nomen uni) 
rzece Phizon..., drugey rzecze ymyo gest Gion 
BZ  Gen 2, 11; Repercusisti primam valvam 
al. pyrwa (AGZ XVI 93: pyrzve) wrotha et 
in palacio repercusisti hostia 1471 AGZ XVI 
89; Pirwy noczlek prima mansione (et mansit 
prima mansione iuxta fluyium Tigris Tob 6, 1) 
1471 MPKJ V 55; Ach moy szmathku, ma sza- 
losczy, nye mogą sza doyyedzeczy, gdze mam

pirvy noczlek myeczy (SkargaWroc w. 3: gdze 
pyrva mam nocz abo leg mecy) SkargaPloc 
w. 3; Myeszcza pyryego na szwyecze prima- 
tum in terra XV ex. R XXV 143; ^  Ydzy 
do morzą, yrzuczysch yądzyczą v vodą a na- 
pyrvą (primus Mat 17, 26) rybą, którą szye 
ymyą, vezmy Rozm 372; ^  b. o utworach
słownych: Pyrzwy psalm 1391 MPKJ II 327; 
Pirwa (Dek III 2. 4. 10. 11. 18—20. 27. 28. 31: 
pirzwa, III 24: pyrwsza) *kasnay twórcza na
szego, ne mey boga ynszego Dek III 1. 3. 5. 6. 
13. 14. 16. 17. 22. 25. 26. 29. 30; Tho yest pirwe 
(Dek III 15: pyerwsze) przycazane Dek VII 1; 
Tho capitulum dobre gest, a przetho może 
stacz w pirwych kszągach Sul 66; W pyrwem 
roszdzelenyw prima distinctione XV med. SKJ 
I 4; Poczynayo sze pyrwe kszogi Moyszesowi, 
Genesis BZ  Gen 1, 1; Leccia pirwa M W  120a; 
W pyrwey gadcze in prima ąuestione ca 1492 
Zab 148; Pyrzwy psalm wypowyada Pul 1 arg.; 
Poszdrovyenye tho yesth pyrve XV p. post. 
SKJ I 147; To yypyszanye pyrve (haec descrip- 
tio prima Luc 2, 2) stało szyą yest od przelo- 
szonego Syryey EwZam 292; Ta modły twa ma 
w schobye ossm cząsczy: pyrva czescz przyyo- 
dzy kv mylovanyv bozemv (prima est captatio 
beneyolentiae) Rozm 276; Pyrva (sc. modlitwa) 
która szye myeny: Chleb nasz yschedny day 
nam dzyszya ib. 277; Ktorez mozesch naydz 
v <g)lozach na Yenesis, to yest na pyrve 
kxyągy Moyzeschovy ib. 396; O tern, yako 
myły Iesus, yroczywschy szye po pyrvey mo- 
dlytyye kv svym apostołom, y ypomynal ye 
o ych krewkosczy ib. 600; Troyą żałobą nan 
składały, alye Pylat pyrvey zalobe nye dbał 
ib. 775; Bo my mamy prauo dvoye v zyemy: 
pyrve, yze ktokolvye navcza albo każe przez 
dopusczenya vyschego byskupa, tego mamy 
ymorzycz ib. 789; Alye o pyrvy członek nycz 
nye dbał (sc. Piłat) ib. 792; ^  Trzy pyrve
modlythvy (tres primae petitiones) przyslu- 
szayą kv zyvothv przychodzączemv Rozm 276; 
Gdyż Zydovye vslyszely, yze pyrvych trzy zalob 
nycz nye dbał Pylat ib. 788; ^  Pyrzwa mowa 
prohemium ca 1428 PF I 496; Pyrwe czczenye 
albo przywod (prologus seu introductio ad in- 
star prologi) kv xangham praw krolya Kazi- 
myrza... gest thakye Sul 6 ; Quod preambuła, 
gl. precedens pirzwi list, defectus mei fidelis in- 
terpres de inpotencia mea benignitati vestre 
narrauit epistoła, non inobediencie queso, sed 
timori pocius ascribatis XV p. pr. StPPP X nr 4; 
^  c. o terminach, zdarzeniach, zjawiskach, czyn
nościach: Staszek Vocechowy dal dzen pirwi, 
drugi, trzeczy cu rosdzelenu tey dzedzini, a on
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k temu ne bil 1399 Pozn nr 399; Kmotowna ne 
podzocowala panu łowczemu ny pirzwi, ny 
wtori, ny trzecy, ny czwarti, ny poti dzen po 
Godzech 1401 ib. nr 707; Pirwego dna po so- 
bocze vna sabatorum (et valde manę una sab- 
batorum veniunt ad monumentum Marc 16, 2) 
XV in. R  XXIV 72, sim. ib.; Jaco myą bur- 
grabya... sial do Jandrzycha..., aby mv zwe- 
rzepky dal na rancoyemstwo, tedy kyedy ye 
zayąl pirzwego dnya 1423 Kościan nr 1001; 
Yakom ya nye pobrał po szmyerczy kszandza 
biscupa Czółka pirzwego roku, czosz bi nan 
myalo przicz 1444 Pyzdr nr 1217; Potem dze- 
szotego myesyocza pyrwi dzen (prima die men- 
sis) winykno wyrzchowye gor BZ Gen 8, 5; Tako 
lepak *sest a pyrwe lato czasów Noe pyrwego 
myeszocza pyrwi dzen (sescentesimo primo anno 
primo mense, prima die mensis) mynoli so wodi 
z zemye ib. 8, 13; Bo pyrwi dzen myesyocza 
pyrwego (in primo die mensis primi) poczoly 
gydz z Babylona, a pyrwego dnya (in primo 
die) *myesyocza pyotego przisly do Ierusalema 
BZ  I Esdr 7, 9, sim. ib. I Par 12, 15; W tey 
godzinie pirzwey tego dnya twogim nas... na- 
peln myloserdzim M W  12a; Panye leżu Cris- 
te ..., kthorysz nocz mąky thwey w gorkosczi... 
czyrpyal godzyny pyrwey na dzyen M W  72 a; 
Dziękvię tobie, Iezv,... za wsitki męki, któreś 
dla mnye czirpial na dzień *pyrwiy godzini 
ca 1500 SlOcc XII 162; Yakosch (pro yegosch ?) 
królestwa pyrvego lyata (cuius regni anno 
primo) anyol boży posłań do Eypta Rozm 116, 
sim. ib. 176; Dzyeszyątego dnya pyrvego mye- 
szyącza (mensis primi) ib. 442, sim. ib., ib. 519; 
Pyrvego dnya (prima die) podnyeszye szye 
morze cterdzyesczy lokyet nad vyssokoscz gor 
ib. 478; Myeszacz ten początek vam myeszyą- 
czy bądzye, pyrvy myedzy myeszyączy rocz- 
nemy (primus erit in mensibus anni Ex 12, 2) 
ib. 520; Od pyrvey godzyny ib. 543; ^  Inclu- 
siue computando ad acta {pro a data) presen- 
cium pyrzwe y posledne liczocz latho oth wy
dana tego tho lystha ca 1428 PF I 487, sim. 
ca 1500 Erz 67; Y pyrzvey y poslethnyey a data 
presencium ca 1455 JA XIV 494; ^  Oua
f pirue nedzele tego tho aduentu poszodali szo 
verny xpiani priscza gego Gn 2a; Jaco An- 
drzeg puscyl pana miedzyrzeczskego swathky 
an[e]y mv myal gego *clowyeczka pirvą so- 
botha po poroczkach wroczicz 1416 Pyzdr 
nr 450; Po Popelczv srzoda pyrwa ( Wisi nr 1928: 
pyrzwa) XV p. pr. JA XIV 506, sim. XV med. 
Zab 518; Unde festum hodiernum {sc. Assum- 
ptionis) nos Poloni vocamus pyrwa (R XXV 
198: pyrzwa) szwątha Marża 1466 R XXV 140;

Psalm... o czlowyeczem oprawyenyu, yesz szye 
stało w pyrzwo sobotę, to iest w nyedzyelyę Pul 
23 arg.; Nyektorzy mynya, yze pyrve Vyelykye 
Noczy po krzczenyv (quod circa proximum 
Pascha post baptismum) myły Iesus obroczyl 
vodą vyno {leg. w wino) Rozm 202; ^  pirwe 
kury 'pora nocy, kiedy koguty po raz pierwszy 
w danym dniu pieją, wczesny świt, hora noctis, 
qua gallus primum cantat, prima lux': A gdisz 
bilo w pyrwe kuri (circa puliorum cantum), za- 
wolaw k sobye Raguel sług swich y szły s nym 
BZ  Tob 8, 11; Od pyrvych kur aze do iutrzney 
nygdy nye spal {sc. Piotr), alye byl na modłyth- 
vye Rozm 700; —̂> Ut ibi inter gentes oriretur 
prima benediccio pogany wszesslo pyrzwe blo- 
goslawyenye XV med. SKJ V 266; O thych zna- 
myonach y o czvdach, ktoresch szyą stały przy 
narodzenyv Iesv Crista. To było pyrwe Rozm 
67; ^  Iaco Wauriszinecz pirvim tarkem y pir- 
vim vcupenim dal za Giuanowicze polszo<s/ tha 
stha grziven 1414 AKH III 236; Jaco mnye Jan 
dal rokv penodzom po pirwey vmowe do tego 
dna 1427 ZapWarsz nr 2766; Tedy gy za pyrwe 
(pro prima) począdzanye tiłko w szekyrze po- 
cządza Sul 80; Roka takesz s ksyoszot y wlo- 
darzow bila w tern pyrwem przestopyenyy (in 
transgressione hac prima) BZ I Esdr 9, 2; Vsta- 
wiamy, aby o pyrwe nyeposlyszenstwo (pro 
prima contumacia, Sul 30: o pyrzwe nyestanye) 
sluszebnyk... ma gechacz do wsy tego zemya- 
nyna Dział 17; Czczyenye o pyryem vypądzenyv 
s kosczyola przedayączych y kvpvyączych Rozm 
210; Baczysch, yze Pyotr v pyrvego zaprzanya 
movy: Nye vyem, czo movysch ib. 690, sim. 
ib. 817; A kyedym vzrala, yze yyz byorą myotlą, 
ya ku pyrvemv razy yako serczem yrazonem, 
odyyedzyona yestem od rozvmov ib. 821; 
^  pirwy grzech, pirwe zgrzeszenie 'grzech pier
worodny, peccatum originale, quod vocatur’: Fal- 

vschywye, nyed obrze mowyą, którzy czudną 
panną mażą, pyrwym grzechem nye zmazaną, 
bo przez boga zachowaną XV ex. PF V 103; 
Alye iuz bądzye czyrpyecz na yyeky mąką pyr- 
vego zgrzeschenya Rozm 546; ^  To było na- 
pyrve yego svyąte kryye przelanye za grzesch- 
nego czlovyeka Rozm 75; To vczynyl myły 
Yesus napyrve znamye (initium signorum Jo 
2, 11) v Kanye Galyeyskey ib. 209; ^  o ter
minach sądowych: Iaco Voyczech yiroczil v Mi- 
colaya dobitek ku wlodiczemu scazanu na 
pirzue poroczki 1398 Pyzdr nr 85; Jacom ja 
wczinil rok myedzi Fyemką a myedzi Bartlo- 
myegem, ysze nye mała stawacz koni, alisz 
prawo przeszło po Welcze Noczy na pirwe po- 
roczky 1414 ib. nr 423; Jakoszmy przi tern biły,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Słownik staropolski VI 15



kędy ScZepan woszny szdal rok zawity Dorocze 
sz Kachno na pirzwe poroczky po woyne 1415 
Kościan nr 527, sim. 1416 ib. nr 580; Jacom ya 
jesdzyl ot pana Przybislawa do pana Wyan- 
czincza, aby przyąl rok dalssy z łudźmy pana 
Przybislawa z Lypna, a on przyąl rok opusczyw 
pirzwy rok 1426 ib. nr 1162, sim. ib. nr 1178; 
Jacom byl tą nyemocza nyemoczen, *ktąrąm 
pyrwi rok othcladal 1428 ib. nr 1326, sim. 
Sul 72, Dział 67; Yszem byl nyemoczen pra- 
wan nyemoczan od boga szlozonan tedy, kye- 
dym myal swyathky wodzycz na pyrwem rocze 
1435 Pozn nr 1578, sim. 1436 ib. nr 1460, Dział 
49; Paknyąly tako pozwany na te<m> ystem pyr
wem rokv nye stanye, vstawyamy Dział 28; 
Jakom ya thego byl jednączem, jsze Zyemak... 
czascz szwoya... przedal..., kthora czascz na 
pyrwe roky Zyemak przeth prawem myal 
wsszdacz \A12ZapWarsz nr 2963; Roky *pyrsz- 
we 1496 Trześn 132; ^  Pothem w pirwem
{OrtMac 79: pyerwszym) szandze przyślą tego 
vmarlego czlowyeką zona OrtOssol 61, 1; 
^  d. varia: To czso mi dali vino panowye ot 
krolya y ot koroni pospólstwa, tegom wschego 
ot pirwego do poslednyego praw 1420 MMAe 
VIII 460; Pyrwa przytcza (primus casus, Dział 
18: napyrwey) yest pozzewstwo Sul 31; Troiako 
rzeczo bodze czistota schowana: pyrzwa iest 
richle vczeczenye od zlich mysly Gloger; Y wiszly 
slugy ksyoszot wszitkich włoscy w pyrwem czele 
(in prima fronte) BZ  III Reg 20, 17; Tedy ten, 
czyg gest lyas, za pyrwy raz (pro prima vic'e, 
Sul 69: pyrwą raszą) ma wzącz gednego wieprza 
Dział 59; Troyaka rzecz była podobna, by 
krzczon od svyątego Yana: pyrva rzecz, aby 
krest svyątego Yana potyyrdzyl Rozm 186.

2. 'wczesny, stanowiący początkowe stadium 
czego, primus, antiąuissimus’: Pyrwe swytanye 
{war. lub.: pyrwy swyt aut swytanye) primo dilu- 
culo (reyersum est primo diluculo ad priorem 
locum Ex 14, 27) 1471 MPKJ W 16; Pyrwy czasz 
w nyewynnosczi szwego zywotha Anna szwyąta 
panu bogu offyerowala M W  71 b; Bąda onego 
czlovyeka gorsze dny poslyednye nysz pyrve 
(fiunt noyissima hominis illius peiora prioribus 
Luc 11, 26) Rozm 300; ^  Dominus archie-
piscopus... poterit... piscari per totum lacum... 
in primis glaciebus al. na pyrzwem ledze... 
usque ad festum Natiuitatis Christi 1440 KodWP 
V 634; Piscaturam in primis glaciebus al. na 
pyrzwey krze ib.; Et si non vendat, extunc 
Iohanni... debet eandem piscinam comittere et 
dare cum prima demissione al. sz pyrvim 
zpus<tem> 1452 AGZ XII 214; A wrocyla syo 
do Bethlema, gdisz ioczmyen pyrwi (primum
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hordea) zno BZ Ruth 1, 22; ^  pirwe dary,
owoce, urody, użytki, żyto 'pierwociny, pierwsze 
plony, owoce, primitiae frugum : Ideo cesari cen- 
sum suum et suam pecuniam, deo vero primi- 
cias, prasma, pirswe syto, decimas et oblaciones 
XV med. GIWroc 95 r; Godi tydnyowe yczynysz 
sobye w pyrwich yrodach (in primitiis frugum) 
sznywa swego pszenycznego BZ Ex 34, 22; 
Pyrwe vrody (primitias frugum) yszitkow szye- 
mye twey offyerowacz bodzesz ib. 34, 26, sim. 
ib. 35, 5. Num 18, 11. 19. 26; Ale prawe piece 
spokoynich obyet dostanye syo za pyrwe dary 
(in primitias) kaplanowy BZ  Lev 7, 32; A gdisz... 
rosplodzicze drzewey {pro drzewye) w nyey 
owoczne, odeymyecze pirwe gich owocze (prae- 
putia eorum) ib. 19, 23, sim. 1471 MPKJ V 23; 
S tego, czosz iest poswyoczono y s pirwich vrod 
(de primitiis), gescz nye bodze BZ Lev 22, 12, 
sim. ib. 23, 15. 17. 25, 5. 11, 1471 MPKJ V 23; 
Chlebi pirwey vrodi (panibus primitiarum)... 
dostano syo kv yzitkv gego BZ  Lev 23, 20; Owa 
toczem oddal tobye strozo pirwich yzitkow (pri
mitiarum) mich BZ  Num 18, 8; Takesz dzen 
pirwich vrod (primitivorum, MPKJ V 27: pyrz- 
wych <u>rod)... dostoyni a swyoti bodze 
ib. 28, 26, sim. 1471 MPKJ V 27; Y dadzo 
kapłanom piecze y dobree pirwey orodi {pro 
urodi, primitias frumenti) yzitki vinnee y ole- 
yowe BZ Deut 18, 4; Abichom przinyesly pyrve 
yzitki zemye naszey y pyrwe vzitky ovocza 
(primogenita terrae nostrae et primitiva... fruc- 
tus) wszelkego drzeva BZ  Neh 10, 35, sim. 1471 
MPKJ V 53; Pyrwe *wrodu {war. kał.: pirwo- 
rotky) primitias (Ex 25, 2) MPKJ V 17; S pir
wego vrodu {war. lub.: s pyrwyego *vrody) de 
primiciis (Prov 3, 9) 1471 MPKJ V 67; Pirwich 
yrodkow {war. lub.: pirwych vrod) primiciarum 
(Ecclus 7, 34) ib. 79; Pirwe vrody primicie 
(Jer 2, 3) ib. 97.

3. 'poprzedni, pierwotny, prior, principalis, 
pristinus’: Kthorysz pyrwego *dnye (pridie, 
Msza V: pyrzwego dnya, XII: dnya pirwyego, 
VII: przyedtem, VI. III: przeth tim, IX: prze- 
thim), <nysly> czyrpyal <wszyal chlyeb w szwya- 
the y thesz) wyelepne <rącze> szwoye 1413—4 
Msza I s. 261, sim. IV. VIII; Jakom wydal za 
pyąncz grzywen groschy schukna opatom pyr- 
wym y themv, y conventowi yego 1432 Kościan 
nr 1447, sim. ib. nr 1448. 1449; Geden czlo- 
wyek wyanowal swey zenye osmdzyesanth grzy
wen..., potym then ysty czlowyek dal swey 
zenye... polowyczą swego wszego gymyenya 
nye odwolayacz any wspomynayacz pyrwego 
{OrtMac 131: pyrzwszego) dawanyą wyaną 
OrtOssol 95, 3; Mozely ta pany odzyerzecz swe
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pyrwe {OrtM a c  131: pyrzwsze) danye *wyano... 
czyly nye mą myecz pyrwego (OrtM a c  131: 
pyrzwszego) wyaną przesz druge ib . 95, 3—4; 
A gdysch ssą czy przysly, <ktorzy> v yeden- 
naczye godzynye przysly, vzyąly vschytko myto, 
yako y pyrvy, alye pyrvy (primi Mat 20, 10) 
przyschedvschy począly movycz R o z m  393; Po
tem posiał ynych sług vyaczey nysz pyrvych 
ib . 410; ^  Jacom ya wyssę nye wząl pyanczy 
grzywen... anym wisse my<a>l wsdacz, yedno 
yaco pirzwa smowa bila 1425 K o śc ia n  nr 1131; 
Debet iurare iuxta formam pristinam al. po
dług roty pyrwey 1433 A G Z  XI 82; Acz tha 
gysta rzeka opvsczywszy pyrzwe szcyee (meatu 
primo) swoye, obroczi przes gyne myesczcze 
plinyenyee swoye, thedi pyrzwe lozisko (primus 
meatus) za graniczę (sc . między wsiami) ma 
bycz ymano S u l 7; Pyrwym obyczayem (prima 
consuetudine) znacz było dzirzano S u l 24; Qui 
reformabit na wzdraz pyrzwy ( R  XXV 167: 
pyrwy) przywyedze albo odnowy (qui refor
mabit corpus humilitatis nostrae configuratum 
corpori claritatis suae Phil 3, 21) XV m e d .  
S K J  1121; Nawyedly dom bozi we sstaw pyrwi 
(in statum pristinum) B Z  II Par 24, 13; Gyne 
rzeczi o skutcech Amaziaszowich pyruich (prio- 
rum) y poślednich popysani so w ksyogach 
krolyow Iuda a Israhel ib . 25, 26; A ostatnye 
rzeczy Oziasoui pyrwe (priorum) y poslednye 
popysal Yzaias prorok ib . 26, 22; Ostatnye 
rzeczi y wszitci skutci gego pyrwy (priorum) 
y pośledni popysany so w ksy0gach krolyow 
Iuda a Israhel ib . 28, 26; Vczinki gego pyrve 
(prima) y poslednye popysani so w ksyogach 
Iuda a israhelskich ib . 35, 27; Y myely... myecz 
s thym obycyayem... ku *szvye *pyrvye *vyecz- 
nye *dzyczyne 1498 S K J  III 335; Destare od- 
stacz od pyrzwey rzeczy XV e x . P F  V 24; 
^  'w c ze śn ie j, w y ż e j  w ym ien io n y , p r iu s  d ic tu ś* : 
Vstawyenya praw... mymo tha, czso yvsz s pirz- 
wymy szlączona..., thv... gest polski popy- 
sana... y s pyrwy my... mayą bycz dzyrzana 
S u l 62; A takosch tho poslednye blogoslawyen- 
stwo położono ku wschem pyrwim na doco- 
nanye XV m ed . R  XXII 245; Równą wyną 
yako o pyrwe (sc . łajanie) ma pokvpycz abo 
odwolayącz ma rzecz D z ia ł  40; Przeto taky 
podług pyrwych statuth ma czyrpyecz ib . 57.

4. 'n a jw a żn ie js zy , n a jle p s zy , p r in c e p s , su m - 
m u s, o p t i m u s Iscy sv0ty Potr malcy gest on 
bycz po bodze pirsvim pralathem, tocz gest pa- 
peszem G n  177 b ; Et quomodo tradiderunt eum 
summi, pirwy, sacerdotes (Luc 24, 20) ca  1425 
E w K R e g  42; Primas pyrzwy panosza ca  1428 
P F  I 496; Y przikazaly post a syedzecz kazały

Nabotowy myedzi pyrwimy z lyvda (inter pri- 
mos populi) B Z  III Reg 21, 12; A on bil myedzi 
trsyemy naznamyenytszi, myedzi trsyemy dru- 
gy<mi> wiborni..., ale wszako ku trsyem pyr
wim (ad tres primos) nye doszedł gest B Z  I 
Par 11, 21; Ale sinowye Dauidowy pyrwy 
v roki krolyowi (primi ad manum regis) ib  18, 
17; Bo ony biły mozowye waleczny a ksyo- 
szota pyrwa (duces primi) B Z  II Par 8, 9; Po
siałem ge ku Edodowy, gen gest pyrwi (primus) 
w myescye B Z  I Esdr 8, 17; Primates pirzvy 
(w a r. lu b .: pirwy), starschi (suscitabimus super 
eum septem pastores et octo primates homines 
Mich 5, 5) 1471 M P K J  V 114; Yesu Xpe, thy 
vyschy kaplanye y pyrwy byskupye..., przyymy 
vboga grzeschnycza N a w  103; Rzeki ym: kto- 
kolvye chcze pyrvy (R o z m  403: pyrwszy) bycz 
(si quis vult primus esse Marc 9, 34), then bą- 
dzye naposlyednyeyschy y bądzye wschech 
sługa R o z m  370; A tako ssą poslyedny pyrvy 
(primi), a czy czo ssą pyrvy (primi Luc 13, 30), 
czy były poslyedny ib . 379, s im . ib. 392. 394; 
Vyelye ych bądze pyrvych (primi Mat 19, 30), 
którzy ssą poslyedny ib . 392; ^  Wroczi my
veselee zbavenaa twego y duchem przędnym, 
g l. pyrzwym, scvirdzi mio (spiritu principali con- 
firma me Psal 50, 14) K a r tŚ w id z ; ~  Wielka
bandze chwała domu tem u... poslednemu, 
wiatsza nysz pyrwemu (plus quam primae 
Ag 2, 10) M W  30b; W tey troyczi nicz pirz- 
wego albo pośledniego, nycz wianczszego albo 
mnieyszego M W  111 b; Xhc assistens pontifex 
futurorum bonorum pyrwych dobr[o]ych *bo- 
dyczych r<z>eczy XV p . p o s t .  R  XLVII 350; 
Przynyesczye odzyenye pyrve (stolam primam 
Luc 15, 22), oblyeczyes y R o z m  387; Mylvyą 
vysche szyedzenyana vyeczer<z>ach, pyrwe stol- 
cze (primas cathedras Mat 23, 6) v synagogach 
ib . 417; ^  Przigemne myecz raczilesz dary... 
y kthoro thobye obyatho dal... napyrzwy 
( M s z a  I. VII: napyrszy, III: nawonczszy, 
VI: navyszy, VIII: navyszszy) albo wyrzchny 
kapłan (summus sacerdos) 1426 M s z a  IV s. 315; 
Distillancia s ktorich capye mirra napyerzwa 
(labia eius lilia distillantia myrrham primam 
Cant 5, 13) M P K J  V 73; Abram napyrva drogą 
kv vyerze vydal R o z m  395.

5. ja k o  s k ła d n ik  lic z e b n ik a  p o r z ą d k o w e g o  
w ie lo c z ło n o w e g o : Pot lyathem bozim tissyancz 
trzisstha dzyewyanczdzyesyand pyrwego S u l 94; 
Pot lyathem... thyssyanczem cztyrzistha dwa- 
dzyesczya pyrwego (anno... millesimo quadrin- 
gentesimo vigesimo primo) S u l 106; Bodzeczye 
przesnycze geszcz asz do dnya dwadzeszczya 
pyrwego (ad diem vicesimam primam) tegosz
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myeszyocza BZ  Ex 12, 18; A myły Yesus vten- 
czass byl trzechdzyeszyad lyat a pyrvego telko 
trzynasczye <dni> poczynał od svego narodze- 
nya Rozm 186; Ve trzechdzyeszyat a pyrvego 
lata (tricesimi primi anni) yak svyaty Yan <in- 
carceratus est) ib. 187; Ve trzydzyesczy lyat 
y pyrwego lyata przemynyl vodą w vyno ib. 203.

(Pierwynaście) Pirzwynaćcie ejedenasty, unde- 
cimus': Pyrzwenadzczye rozdzelyenye (capitu- 
lum undecimum) XV med. MPKJ V 431.

Pierz cf. Pieprz
Pierzaja cf. Pierzeja
Pierzasty 1. 'pokryty pierzem, pennatus, pen- 

niger : Swerz y wszelke skoty, woszowe y ptacy 
perzasczy (volucres pennatae, Pul: *pyerzasti) 
FI 148, 10.

2. fpstrokaty, nie jednolitej maści, versicolor, 
rarius': Pro uno bove albo et alio bove pye- 
rzasthy 1471 AGZ XVII 53; Pro bove czarny 
pyerzasty 1476 AGZ XIX 231; Superąue qua- 
tuor boves nigros et duos gnyady et pyerzasty 
1488 ib. 318; Caspar... fideiussit pro Michno,... 
quod debet eum statuere cum bove pyerzasthy 
per duas hebdomadas 1498 AGZ XV 358.

Pierzca cf. Pierca
(Pierzchać) Pirzchać fo rm y: part. praes. act. 

adv. pirzchając 1471 MPKJ W 12; ^  inf. pirzchać 
1471 MPKJ V 111; ^  praet. 3. pl. m. pirzchali 
są 1471 MPKJW 63; pirzchali 1471 R XXIV 379.

Znaczenie: 'gniewać się, burzyć się, irasci, 
furere': Quare fremuerunt gentes..., fremuerunt 
pirzchaly (1471 MPKJ V 63: pyrzchaly schą, 
rwały, Psal 2, 1) 1471 R XXIV 379; Pirz- 
chayąncz seuientes (responderunt filii Iacob 
Sichem et patri eius in dolo saevientes ob stu- 
prum sororis Gen 34, 13) 1471 MPKJ V 12; 
^  Pirzchacz (war. lub.: pyrzchacz aut wsczye- 
cacz) furere (coeperunt principes furere a vino 
Os 7, 5) 1471 MPKJ V 111.

(Pierzchanie) Pirzchanie 'gniew, ira, furor': 
Przetosz rosgnyewalo syo gest pirzchanye (furor) 
boże przecziw tey zemi BZ  Deut 29, 27; Virzv- 
czil ge z zemye gich w gnyewye a w pirzchanyv 
(in furorę) ib. 29, 28; Pyrzchanyą (war. kal.: 
gnyevą) furoris (dominus... terrorem bracchii 
sui ostendet in comminatione furoris Is 30, 30) 
MPKJ V 92.

(Pierzchliwie) Pirzchliwie 'gniewnie, ze złością, 
iracunde': Bodzetali dwa moza myecz myedzi 
sobo swar, a geden z nich przecziwya syo drv- 
gyemv pirzchliwye (rixari coeperit) BZ  Deut 
25,11.

(Pierzchliwość) Pirzchliwość'gniew, ira, furor': 
A pan nye odpvsci gemv, ale tedy, gdiisz na- 
wy0czey pirzchliwoscz (furor) gego rozlege syo
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w pomst0 przecziw cz1owyekv temv BZ  Deut 
29, 20; Ges to (i-c. Sodomę i Gomorę) gest pod- 
wroczil pan bog w gnyewye a pirzchliwosczi (in 
ira et furorę) swey ib. 29, 23.

Pierzcień cf. Pierścień
Pierze fo rm y: n. sg. pierze FI i Pul 67, 14; 

^  g- sg- pierza 1471 MPKJ V 20; ^  ac. sg. 
pierze FI i Pul 54, 6. 138, 8, De morte w. 387; 
^  /. sg. (na) pierzu FI i Pul 17, 12.

Znaczenia: 1. 'upierzenie, pióra ptasie, pen- 
nae, plumae': Pyerze davam na poduszky De 
morte w. 387; Barwamy pyerza ptaschego poli- 
mitario plumario (qui et ipse artifex lignorum 
egregius fuit... atque plumarius ex hyacintho 
Ex 38, 23) 1471 MPKJ V 20.

2. 'skrzydła, alae, pennae': I wstopil iest na 
Cherubin y latał, latał iest na perzu watrow 
(super pennas ventorum) FI 17, 12, sim. Pul; 
Kto mi da perze (pennas), iaco golobiczi? 
FI 54, 6, sim. Pul; Perze (pennae) golobe po- 
srzebrzone FI 67, 14, sim. Pul; Acz weszmo 
perze (pennas) mogę rano y przebywacz bodo 
w krayoch morza FI 138, 8, sim. Pul.

Pierzeja, Pierzaja form y: n. sg. pierzeja 1458 
AGZ XI 434, 1479 AGZ XIX 37; d. sg. pie
rzei 1424 KozierRpTerCost 80; ^  ac. sg. pie
rzeję 1424 KozierRpTerCost 80, 1497 AGZ XIX 
113; pierzaję 1495 AGZ XVII 318; — n. pl. 
pierzeje 1424 KozierRpTerCost 80.

Znaczenie: 'część, strona (zwłaszcza ulicy, 
rynku), pars (praec. plateae, f o r i f : Plateae al. 
pyerzeye 1424 KozierRpTerCost 80; Hanc par
tem al. pyerzeyo ib.; Cu drugey pyerzey ib.; In 
primis cessit... Stanislao... in suburbio antę Du- 
beczsko una pars, pyerzeya, in qua sedet opi- 
danus dictus Stodoła 1458 AGZ XI 434; Do
mino Raphaeli post mortem... episcopi... de 
ipsius bonis cessit quartale al. pyerzeya civitatis 
in Prochnyk 1479 AGZ XIX 37; Pyerzyeya rin- 
kowo 1467—93 KozierRpResignPosn 241; In pla- 
team civitatis Prochnyk inferioris al. w pye- 
rzaya 1495 AGZ XVII 318; In partem civitatis 
Prochnyk inferiorem al. w pyerzey ą my as ta 
cum sutoribus 1497 AGZ XIX 113; ^  Que
silva ex alia parte vie iacet. Et equitavimus 
faciendo scopulos... penes viam predictam parte 
ex una et penes forestam dictam pyerzeią parte 
ex alia, equitans per rubetum et agros 1490 
AGZ XIX 539.

Pierznik cf. Piernik
Pierzny cf. Pieprzny
Pierzony 'pokryty pierzem, pennatus, penniger : 

I plinolo na ne iako proch moso, a iaco piasek 
ptaczy perzeni (volatilia pennata) FI 11, 31, 
sim. Pul.
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Pierzścień cf. Pierścień
Pierzwy cf. Pierwy
Pierzyć się cf. Pierzony, Opierzyć
Pierzyna fo rm y: n. sg. pierzyna ca 1420 

WokTryd nr 331; ^  g. sg. pierzyny 1454 Zap- 
Warsz nr 986; ^  ac. sg. pierzynę 1398 StPPP 
VIII nr 7071, 1399 ib. nr 9083, 1424 StPPP II 
nr 1987, 1469 Zap Warsz nr 1189; ^  i. sg. pie
rzyną XV p. pr. R XVI 344; ^  l. sg. (na) pie
rzynie XV p. pr. Cant; ^  g. pl. pierzyn 1403 
Pozn nr 809; ^  ac. pl. pierzyny 1491 AGZ 
XVIII 509.

Znaczenie: 'rodzaj kołdry lub materaca wy
pełnionego pierzem, culcita plumea: Czesława 
et Petrus... pro puluinari et perzina ac pro pen- 
nis similiter euaserunt eundem 1398 StPPP VIII 
nr 7071; Andreas... contumax... contra Do- 
roteam... pro perzina 1399 ib. nr 9083; Iaco 
Micolae wszol perzin y ginich rzeczi Andrze- 
yewy 1403 Pozn nr 809; Pe<r>zina pulmatica 
ca 1420 WokTryd nr 331; Habent terminum 
primum... pro plummatica al. pyerzyna 1424 
StPPP II nr 1987; Na pissane perzynye damy 
sobye do wole pywa y medu XV p. pr. Cant; 
Pyerzyna tegmine (sc. thoris) XV p. pr. R  XVI 
344; Yaco ya Katherine poszyczyl pyerzyny 
tako dobrey iako kopa 1454 Zap Warsz nr 986; 
Clyman[y]th... dacz myal y vyprawa:... pye
rzyna za poi kopi 1469 ib. nr 1189; Quia non 
accepi nobili Stanislao... hec ab eo in do- 
mo sua nec importavi... ąuatuor cussinos al. 
pyerzyny z gąszyego mchu 1491 AGZ XVIII 
509.

Pierzynka 'mała pierzyna, culcita plumea 
parvd: Gest on f posczely tako vbodzy bil, 
iszecz on namnegsze perzinky ne malcy gest ge 
on byl Gn 5b.

Pierzynny 'dotyczący pierzyny, przynależny 
pierzynie, ad culcitam plumeam pertinens*: Ja
kom gya prze sługa swogia Katherzyna nye 
wzyal dw rapku, pozwy pyerzynney yako poi 
kopy grossy 1497 ZapWarsz nr 1784.

Pies fo rm v: n. sg. pies 1403 Piek VI 162, 
1415 Pozn nr'899, 1416 ib. nr 916. 917. 918, etc. 
etc.; ^  g. sg. psa 1421 Pozn nr 1080, 1423 
TPaw VII nr 3276, 1432 ZapWarsz nr 384, etc.; 
r̂> ac. sg. psa 1409 KsMaz I nr 1305, 1410 
Pyzdr nr 309, 1472 ZapWarsz nr 1350; ^  v. sg. 
psie XV p. post. R XXV 179; ^  i. sg. psem 1468 
ZapWarsz nr 1254; ^  n. pl. psi a. psy FI i Pul 
58, 7. 16, 1422 Pozn nr 1099, BZ III Reg 
16, 4, etc.; g. pl. psów FI i Pul 21, 17. 67, 
^  d. pl. psom XV p. post. Kałużn 286, Rozm 
283. 358; ^  ac. pl. psy 1428 ZapWarsz nr 2906, 
Sul 81, 1499 MMAe XVIII nr 622; ~  /. pl. psy

Gn 179b, 1421 Kościan nr 905, 1422 Pozn 
nr 1099, 1423 ib. nr 1154, 1424 ZapWarsz 
nr 104, 1434 ib. nr 500, 1458 AKPr VIIIa 52; 
psami 1422 Pozn nr 1099.

Znaczenie: 'pies, canis’: A tako V0cz przy- 
beszafsy lofcy se psy y tesze szeczamy y vlo- 
v0cz ony gy Gn 179b; Bo ogarnoli me psów 
wele (canes multi), rada zlich osadla iest me 
FI 21, 17, sim. Pul, sim. FI i Pul 67, 25; Glod 
cirzpecz bodo iaco psi (ut canes) FI 58, 7, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 58, 16; Testis dixit ministeriali: 
Dicas mihi altius, quia non bene audio, abo 
zabit bocz, abo cze pesz *huchloscz 1403 Piek 
VI 162; O chtorego psza Stanisław na mo ża
łował, tegom ia zabił, kedi mi goszi poyadl 
1409 KsMaz I nr 1305; Iaco tho moy pesz bil, 
czsosm i {leg. ji cgo5) v nego zastał 1415 Pozn 
nr 899, sim. 1416 ib. nr 916. 917. 918; Nyetan- 
scowsky wssząl Pyotrkowy jelena gwałtem, 
czsso gy on swymy psy gonyl 1421 Kościan 
nr 905; Jaco Chorinsky ne posiał darem psa 
do domu Dobrogostowego 1421 Pozn nr 1080; 
Yaco ne szabyl szarni przet yego [psamy] psy 
any gey iego psi goniły do yego wsy 1422 ib. 
nr 1099; Yacom yego świni ne wscząl {leg. 
uszczuł) swymi psy 1423 ib. nr 1154, sim. 1424 
ZapWarsz nr 104, 1434 ib. nr 500; Nye wsczwa- 
lem twego psa 1423 TPaw VII nr 3276, sim. 
1432 ZapWarsz nr 384; Mayącz raną wkązoną 
{leg. ukąszoną) ode pssa (a cane) Sul 15; Thesz 
Ydzyk skarżył gest, ysz pyeszs (canis) Falków... 
gi... vyathl {leg. ujadł) Sul 44, sim. Dział 35; 
Nyektorzy szwyerzs gonyony przes psy (per 
canes) drvgego wszącz nye sromayą Sul 81; 
A u wszech synów izrahelskych nye zkowiknye 
pyesz (non mutiet canis) BZ  Ex 11, 7; Ktorzi- 
koly zemro z lyvda Geroboamowa w myescye, 
snyedzo ge psy (canes) BZ III Reg 14, 11, sim. 
ib. 16, 4. 21, 23. 24; Zbył wszitek dom Bazo w 
a nye ostawyl s nyego any psa (non dereliąuit 
ex ea mingentem ad parietem) ny blysznyego 
ib. 16, 11; Iacom ya nye vlowyl w stapiczy ła
nowi kobilj gwałtem anym gey psi skarmyl 
1458 AKPr VIII a 52; Gdy kogo vkąssy pyes 
(de morsu canis, var. de cane mordente, de canis 
incitatione, Sul 44: o vkąszenyv pszyem) Dział 
35; Yakom ya nye wsczwal pszem cthyrnaczcze 
gasschy gwalthem Mikolayewy 1468 ZapWarsz 
nr 1254; O kthorego pssa na myą zalvye gwal
them zabythego, themv gwalthovy rok mynąl 
1472 ib. nr 1350; Omnes doctores suis argumen- 
tis ita repressisset a se, sicut canes calido la- 
vacro de coąuinis pelluntur, al. vlg. tako ony 
rzeczy parzył od syebye, yako pssy z kuchnyey 
parzą varem 1499 MMAe XVIII nr 622; Mya-
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ssza, czo *czyky zwyerz zagye, thego nye gyedcz, 
ale porzvcz pszom (canibus Ex 22, 31) XV 
p. post. Kałużn 286, sim. Rozm 283. 358; Pyesz 
stroz vzytheczny gyest (canes custodes utiles 
sunt) XV p. post. R I s. XLV; Ista verba valent 
contra morsum rabidi canis al. wszczyeklego 
psza XV ex. SKJ V 285; ^  pies jeleni, łowczy, 
owczarczy, ślednik: Cridonius geleni pes XV 
p. pr. PF V 29; Psszy łowcze (canes ad venan- 
dum) wyączey kostvgya, nyszly [v]uzythku no
szą XV p. post. R I s. XLV; lako temu trzi lat 
nye, kyedim zodal, by my prawa pomog[o]l, 
czso my owcze posczwal y psa zabyl... owczar- 
czego Andrey 1410 Pyzdr nr 309; Yakom ya 
[y] nye przyschethl na gymyenye Micolayowo 
a nye poyalem yego pscha ś re d n ic a  gwałtem 
1462 Zap Warsz nr 1133; ^  łgać, łygać, kłamać, 
szczekać jako pies fkłamać, mówić nieprawdę, 
mentin : Contra honorem eiusdem domine 
nostre regine latraret al. sczekalby yaco pyes 
contra suam serenitatem 1431 ArchTerCrac IX 
273, 2; Si ego dicerem et diffamarem, mentirer 
sicut canis vlg. lygalbych jako pyes contra 
suam serenitatem 1431 StPPP II nr 2341, sim. 
1431 ArchTerCrac IX 271, 3; Odzywayącz ma 
mowycz: Tho, czoszm mowyl, łgałem iako pyes 
(mentitus sum sicut canis) Sul 16, sim. ib. 49, 
Dział 40; Clamacze, chłopy, yako psy! Tęcz 
w. 16; Kedi mi rzekł: Lyszesz jako pyesz 1477 
RafPocz 11; ^  jako obelga: O, impudens canis 
nyesromyeslyvy psye! XV p. post. R XXV 179;

psy dawać robelżywie nazywać psem, aliąuem 
cum contumelia canem appellare : Czsom vczi- 
nil Barthlomeyowi, tho za gego poczanthkem, 
kedi mi psi dawał, psal i thopora na myo dobił 
1428 Zap Warsz nr 2906.

(Piesek) Psek 'mały pies, catulus’: A gdisz 
tak szedł Thobyas, a psek (canis) byezal gego 
za nym BZ Tob 6, 1, sim. ib. 11, 9.

Piesiek 'skroń, tempus capitiś*: Tempus est 
mensura rerum temporalium czasz albo pye- 
szyek ca 1500 Er z 66.

Piesnka cf Piosnka
Piestrzec bot. 'gatunek grzyba, Rhizopogon 

rubescens Tul': Pye<s>trzecz tuber XV in. 
Wisi nr 1302.

Piestun cf. Piastun
Piestunka cf. Piastunka
Pieszcem fpiechotą, na własnych nogach, pedi- 

bus, per pedes : Jacom ya nye... byezal pyesczem 
(yar. pyescze) ze trzemy podleysimi gwałtem na 
dzedzyna Zalessye 1424 Kościan nr 1108; 
Pusczili ludzy na Yanow dom, gedny na ko- 
nyech, druge pyeszczem, druge w lodzyach 1427 
BiblWarsz 1861 III 40.

Pieszczenie 'rozleniwienie, ignavia, pigritia : 
Pyesczene ignauia ca 1428 PF I 485.

Pieszkami epiechotą, na własnych nogach, pe- 
dibus, per pedes5: Y wszedłem pyeskamy w noci 
przes prod (et ascendi per torrentem nocte) 
BZ  Neh 2, 15.

Piesznia 'narzędzie żelazne (rodzaj dłuta lub 
siekiery) używane do dłubania w drzewie, instru- 
men tum ferreum (scalpri vel securis genus) ad 
lignum cavandum aptum : Vendiderunt... vil- 
lam ... cum piscaturis et mellificiis circa Ode- 
ram, que dicitur Langh, et in merica vel burra, 
que in hereditate de Popelow et de Croscicz ad 
nostrum dominium pertinent, sicut mellifices 
operari possunt, qucd pezna in Polonico dicitur 
1342 CodSil IX 243; Pro... duabus securis 
magnis et tercia dicta pyeszna 1496 StPPP II 
nr 4459.

Pieszy fo rm y: n. sg. m. pieszy 1228 KodWP I 
111, FI 65, 5, ca 1500 Erz 66; neutr. piesze 1437 
Wisi nr 228 s. 88, XV p. pr. PF V 35, XV p. post. 
GlDom 92; ^  g. sg. neutr. pieszego XV med. 
AKPr I 237; ^  n. pl. m. pieszy 1471 Gors Jaz 
282, Pul 65, 5; ~ g .  pl. m. pieszych BZ  Ex 12, 
37. I Reg 15, 4. III Reg 20, 29. I Par 18, 4, 
etc.

Znaczenia: 1. 'taki który idzie piechotą, na 
własnych nogach, pedes, pedester, qui pedibus 
iter faciP: Y szły soo synowye izrahelsczy... 
szeszczsed tyszy0czow... m0szow pyeszich (ses- 
centa fere milia peditum virorum) BZ  Ex 12, 37, 
sim. ib. I Par 18, 4; ^  Po rzecze poydze peszi 
(in flumine pertransibunt pede, Pul: poyd0 
pyesszy) FI 65, 5; Y przikazal Saul lyvdu, y zly- 
czil gich iako baranow: dwyeszcye tysyoczow 
pyeszich (peditum) BZ I Reg 15, 4, sim. ib. III 
Reg 20, 29. II Par 28, 8. Judith 7, 2; Kon 
s vrona plyesznyyy, równy, gdyszmy *thachly, 
swyaly ("wzięli’) mv gy pyeszy ve wschy 1471 
Gors Jaz 282; Hanvsch Szcholcz, rothmystrz 
pyeschych 1497 GórsPiech 205; Pyeschy pedes 
ca 1500 Erz 66.

2. 'związany z chodzeniem piechotą, ad iter 
pedestre pertinens': piesze cło "oplata, myto za 
przejście, vectigal, ąuod pedites sohebanP: Pye- 
sche czlo pedagium 1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. 
XV p. post. GlDom 92; Pesze [csz]clo pedagium 
XV p. pr. PF V 35; Absque cuiuslibet dacie, 
pedagii, pyessyego, gabeile konskyego *clza 
XV med. AKPr I 237; ^  pieszy ślad 'bliżej
nie znana powinność, zapewne tropienia prze
stępcy lub zwierzęcia, onus ąuoddam iuris du- 
calis igno tum, fortasse violatoris vel ferae vestigia 
perseąuendP: Ecclesie dei... confero canonicam 
libertatem, liberans eam ab omnibus gravami-
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nibus et exactionibus indebitis... stróża, naraz, 
pesi siad 1228 KodWP 1111.

Pieścić 1. 'głaskać, dotykać z czułością, może 
też pochlebiać, palpari, permulcere, blandiri : 
Palpitare..., etiam palpare, dicitur adulari, blan
diri..., item palpitare est aliąuem subdere pro- 
prie voluntati, vlg. pyescz<ić> 1450 RpKapKr; 
Pyesczycz palpitare 1463 PF V 12, s/m. XV 
p. post. ib. 10.

2. 'przez nadmierną opiekę rozleniwiać, mol- 
lire3: Pyesczy sze ignauisat ca 1428 P i7 I 485; 
Pyesczony ignaws XV rac*/. 524.

C/. Rozpieścić, Piastować
Pieśniotworka 'śpiewaczka, cantrix, quae can- 

tat3: Non cantatrix (sc. est Maria) nye pesno- 
tworka XV med. R XXV 159.

Pieśń fo r m y : n. sg. pieśń M IP 126b. 137b; 
~  g. sg. pieśni BZ  Deut 31, 30. I Par 15, 22; 
^  ac. sg. pieśń BZ  Ex 15, 1, Puł 39, 4; ^  /. sg. 
(w) pieśni XV med. R XXII 240; ^  g. pl. pieśni 
FI 136, 4, FI i Puł 136, 3, BZ II Par 7, 6 ; — /. pł. 
(w) pieśniach BZ I Par 13, 8, M W  gl. 65, Rozm 
829.

Znaczenie: 'utwór śpiewany, przeznaczony 
do śpiewania, carmen, cantilena : Bo tamo pytały 
nas, gys to yocee wodly naz, słowa pesny (verba 
cantionum) FI 136, 3, sim. Puł; A gysz to od- 
wedly nas, pene poycze nam z pesny (de can- 
ticis, Puł: o pyenyu) Syon FI 136, 4; Bo ony 
bądą naschiczeny, gisch czu są tako łączny, 
o gem mówi w pyesny panna Maria XV med. 
R  XXII 240; Tedy zaszpyewal Moyszesz... too 
to pyeszn (carmen) panu bogu BZ  Ex 15, 1; 
Przetos movil gest Moyzesz, ano slvcha sbor 
wszistek synów israhelskich słowa pyesni (verba 
carminis) tey to BZ  Deut 31, 30; Dauid zaiste 
a wszitek Israhel gygraly przed bogem... 
w pyesny ach (in canticis) a w goslyach BZ  I 
Par 13, 8; Conenias... nad prorocstwem bil[y] 
a ku przespyewanyv slotkey pyeszny (ad prae- 
cinendam melodiam, 1471 MPKJW 48: slothkye 
pyenye, pyeszny) ib. 15, 22; Ale kaplany stały 
w rzodzech swich, ale slugy koscyelne na orga- 
nyech pyeszny bożych (carminum domini) BZ 
II Par 7, 6 ; Pyesn: Sze mnocz ymam strosza 
czyala mego M W  126b, sim. ib. 137b; In ympnis 
w pyesnyach, w spyevanyv (Col 3, 16) M W  
gl. 65; I wpuszczyl w usta moya pyeszn (canti- 
cum, FI: pene) nowo, pyesnkę bogu naszemu 
Puł 39, 4; ^  Pieśni Salomonowe 'Pieśń nad
pieśniami, Canticum canticorum : O tern koro
no vanyv... stoy tako pyssano v kanthykach, 
czvsch v Pyesnyach Salomonovych Rozm 829.

Pietnadziesta cf. Piętnadziesta
Pietnadzieścia cf. Piętnaście

Piętnaście cf. Piętnaście 
Pietr cf. Piotr 
Pietroszki cf. Pietruszka 
Pietruszka, Piotruszka, też pl. tantum Pie

troszki, Piotruszki bot. 'pietruszka zwyczajna, 
Petroselinum sativum Hoffm.3: Pyotruska petro- 
selinum 1464 Rost nr 4879, sim. ca 1465 ib. 
nr 4034, 1493 ib. nr 10973; Pyetrusska petrose
linum 1472 ib. nr 455; Petroselinum pyetruszka, 
pyotruszka 1484 ib. nr 6227. 6228; Piotrusky 
1493 ib. nr 2368; Pyothrvschką petrosilium 
ca 1500 Erz 66, sim. ca 1500 PF IV 759; Apium 
est nomen herbe sic dictum pczelnyk albo 
opych, *pedrosky vel wloczągą ca 1500 Erz 66. 

Pietruziele, Pietrużele cf. Piotruziele 
Pięci- W hasłach poniżej nie uwzględniono 

ewentualnej oboczności piąci-.
Pięcilist bot. 'pięciornik rozłogowy, Poten- 

tilla reptans L.3: Pyoczylist pentafolium 1419 
Rost nr 5160.

Pięcioraki 'pięciu rodzajów, występujący w licz
bie pięć, qui numero quinque est3: <Pie>nczo- 
rako rzecz XIV ex. Pocz 233; Sic iam habetis, 
dilecti homines, quid sunt hii quinque porticus, 
pyaczyorakye vrotha, quibus i tur ad piscinam 
penitencie ca 1500 JA X 384.

Pięciornik bot. 'pięciornik rozłogowy, Poten- 
tilla reptans L.3: Pyeczyornyk pentaffilon 1485 
Rost nr 6249.

Pięcioro 'pięć, quinque3: Yakom ne pobrał 
Beacze dzesanczorga scota... y panczorga 
szwini 1414 KsMaz I nr 2298; O ctore pan- 
czoro kopii (pro kobil) Woczech szalował na 
Michała, tich on ne widal any wszithku ma 
1422 ZapWarsz nr 27; Yako czsom zayol pyo- 
czyoro skotu Maczeyewy 1423 Pyzdr nr 711; 
Jaco my rzeki Wyaczenyecz pyaczoro scota 
vroczycz Hanusszewy 1428 Pozn nr 1286; Ja
kom ya nye *porobyl pyączorga drzewa sossno- 
wego 1499 Czrs s. LXXXVII; O them, yako 
myły Iesus nakarmyal pyecz tyszyeczy lyvda 
s pyeczorga chleba Rozm 347; tyle pięcioro 
'pięć razy tyle, quinquies3: A drugy (sc. sługa) 
przyschedl y rzeki: Krolv, mna tvoya tyle pye- 
czyoro zyskała (mna tua fecit quinque mnas 
Luc 19, 18) Rozm 408; ^  jako składnik liczeb
nika wieloczłonowego: Iaco to szo owce Ianu- 
ssowi, czso iasm gemu przedal poczoro i dwa- 
dzescza 1401 Pyzdr nr 143; Jako o them vyemi, 
yze Barthosz... nye ws[l]al *sexczoro eony 
a dwadzescza y pyanczoro swyny 1435 Pozn 
nr 1552; Yako czso zayol moy rzodcza 
poltrzecze copi scot przes pyoczyorga..., tho 
zayol na mem na prawem 1429 Pyzdr nr 920. 
~  Cf. Pięciór.
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120 PIĘCIÓR PIĘĆ

Pięciór fo r m y : g. sg. m. pięciora Rozm 360; 
neutr. pięciora 1487 Czrs s. LXXXVI; ^  ac. 
sg. neutr. pięcioro ca 1420 R XXIV 82; ^  /. sg. / .  
(w) pięciorej *SW 102; ^ g .  p l.f. pięciorych 1456 
TymSąd 81; ^  ac. pl. f .  pięciory Rozm 181.

Z n a czen ie : 'pięć, występujący w liczbie pięć, 
ąuinąue numere : Deus videt quinque genera ho- 
minum, *poczoro pocolene, prz<y>rodzene, 
primo videt tribulatos..., secundo videt deuo- 
tos ca 1420 R XXIV 82; Yako czso *zay0tho 
copo dobitka przes pyanczora, tho *zayot0 
na mem na prawem 1423 Pyzdr nr 740; Jakom 
ya Mytkowy nye vcradl pyanczorych psczol 
nyelaszew w gego boru 1456 TymSąd 81, sim. 
ib.; Jacom ya Janowy nye szegnal sz boru 
robothnykow... anym *pyoczyora drzewa 
wasznosczi polkopya grossy wzyal 1478 Czrs 
s. LXXXVI; Yesthczy tu yedno dzyeczye, 
*ktorą ma *pyeczyora chleba (quinque panes 
Jo 6, 9) yeczmyennego Rozm 348; Yescze 
nye rozvmyczye <ani pamiętacie) s pyą- 
czyora chleba (neque recordamini quinque 
panum Mat 16, 9) pyączy <tysięcy> luda na- 
karmyanya <a> kakosczye vyelye koschov na
brały? ib. 360; ^  Pięciory księgi Mojżeszowy 
'Pięcioksiąg, pięć ksiąg Starego Testamentu 
przypisywanych Mojżeszowi, Pentateuchus5: Dru
dzy slu[zy]ly Saducey, a czy tego nye yyerzyly..., 
aby anyely były, yedno Pyączyory xyągy Moyze- 
schovy (quinque libros Moysi) dzyerzely Rozm 
181; ^  'pięciokrotny, quincuplex’: Mi łan ...,
xąnząn mazowesskye..., vstawyami..., ze kye- 
dikoly... slyachczicz slyachczicza... polyczko- 
wacz smyalbi..., ot policzka pyancz kop gro- 
schi... zaplaczicz ma, a w pyanczyorey vynye 
pyanczdziessyanth(in quintuplicipoena quinqua- 
genali) naschemu... skarbu zaplaczicz bandzye 
potąnpyon Sul 102; Paklibi... vyelym policz
ków slyachczicz slyachczicza... policzkował, ot 
kaszdego policzka po pyanczy kop groschi... 
zaplaczy a thakyesz nam, namyastkom i czest- 
nykom naschim, po pyanczyorey vynye prze- 
rzeczoney (in quinque poenis quinquagenali- 
bus) zaplaczy, tho yest... ot koszdego palcza 
w yedney vynye... ma bicz potąnpyon ib., 
sim. ib. ^  Cf. Pięcioro.

Pięciparcic bot. \pięciornik rozłogowy, Poten- 
tilla reptans L .‘: Pyoczyparczycz pentaffilon 
1486 Rost nr 6250.

Pięciparcica bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L ?: Piącziparczicza pentafilon 
1472 Rost nr 752.

Pięciparściec bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L?: Paczypa<r>szczecz penta
ffilon ca 1500 Rost nr 6251.

Pięcipierścic bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L ?: Panczypyersczycz pentha- 
philon 1460 Rost nr 3677.

Pięcipierściec bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L ? : Paczipersczecz pentafilus 
ca 1460 Rost nr 3310; Paczyperszczecz pen
tafilon ca 1465 ib. nr 4499. Cf. Pięcipierś- 
ciek.

Pięcipierściek (?) bot. 'pięciornik rozłogowy} 
Potentilla reptans L .: Pyoczypye<r>szczek pen- 
tafolium 1419 Rost nr 5159; Pyaczypye<r>sz- 
<ci)ek pentafolium ib. 5161. ^  Może koń
cowe -ek należy czytać jako -ec ?

Pięcipiędek 'naczynie, garniec na miód o wy
sokości pięciu piędzi, tj. około 1 m, używany 
jako jednostka miary daniny z miodu, vas alti- 
tudinis ąuinąue palmorum, i. e. circiter 1 m, 
ąuo mel assermbatur, mellis tributi loco sohendi 
mensura: Tributum mellis de Cormysz, tres 
pullas, unam, que vocatur vstaw, aliam sesczy- 
pyądek et aliam <p>aczypyadek 1489 Kod- 
Wił I 421.

Pięcipiędny 'mający pięć piędzi, tj. około 1 m, 
tu o naczyniu wysokości pięciu piędzi, ąuinąue 
palmos, i. e. circiter 1 m habens, hoc loco de 
vase altitudinis ąuinąue palmorum : Paulus... 
et eius posteri dare tenetur... eidem ecclesie... 
pullam mellis quinque palmorum vlg. dicitur 
*panczipanthne pudlo 1411 Kod Wił I 88; De 
cellario nostro annis singulis unam pullam 
mellis piąnczypiądne (1478) ib. 367.

Pięć fo rm y: n. pięć 1402 Pozn nr 547, 1410 
ib. nr 673, 1413 Kościan nr 498, etc. etc.;

g. pięci 1391 Pozn nr 117, Spow 2, 1403 
KsMaz I nr 326, 1417 Pozn nr 920, etc. etc.; 
~  d. pięci 1425 Kościan nr 1266, BZ Gen 
14, 9; ^  ac. pięć Kśw ar 11, 1393 Pozn
nr 180, 1400 HubeZb 78, etc. etc.; ~  i. pięcią
Spow 2. 6.7, 1403 KsMaz I nr 418, 1417 Pyzdr
nr 504, etc.; ~  /. (w) pięci 1399 Pozn nr 406, 
Spow 1, 1401 Kościan nr 169, etc. etc. ~  Z  po
wodu trudności w interpretacji ortografii nie 
uwzględniono podziału na postaci z  ą i ę.

Znaczenie: liczebnik główny 'ąuinąue5:
1. jako liczebnik jednoczłonowy: a. w składni 
rządu z liczonym rzeczownikiem w gen.: Czom 
dobił pyanczi ran na Pasku, te mi on dal 
1391 Pozn nr 117, sim. 1425 ib. nr 1201,
1427 Kościan nr 1295, etc. etc.; Micolay vmo- 
vil... dacz *pincz grziwi<eN/n na swanti Marcin 
1391 Pozn nr 122, sim. 1404 RTH  VI 24, 1419 
Pozn nr 1031; Czo Jakub na me szaloual o 
pencz sczwirczen rzy..., temu trzi lata minola 
1393 Pozn nr 180, sim. 1428 ib. nr 1301, 1437 
Pyzdr nr 1140; Kai0 sse teze, izesm... yego
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swantich poczi ran ne opłakał Spow 2; Jaco 
Jacz[cz]eg ne myal poi Szowiny... w sastawe 
any iego szona po jego smerczy trzy latta 
w *ponczy grzywen 1401 Kościan nr 169; Yze 
Staszek gwałtem moczo s *panczo pługów 
Andrzeyowo rolo poorał 1401 Pozn nr 503, 
sim. 1473 ZapWarsz nr 1426; Iaco Bronisz 
ne ma mim zagrodzenim poczi cop scodi 1403 
KsMaz I nr 326, sim. 1429 ZapWarsz nr 2914, 
1434 ib. nr 440, etc.; lako łan Ianno wiposzaszil 
s Karwowa poczo cop za swego dobrego sdrowa 
1403 KsMaz I nr 418, sim. 1473 ZapWarsz 
nr 1404; Ysze Mycolay... ne pobrał gwał
tem... pączy kony s plebanskego domu 1417 
Pozn nr 920; Yako Swyanthomyr nye ranczyl 
kony v pana Yanussza pod pyanczyo grzywen na 
postawyene 1417 Pyzdr nr 504; Yaco Bogufal 
ne wsząl dwdzestu grzywen y pąnczy grosy 
syrokich 1418 Pozn nr 960, sim. 1431 ZapWarsz 
nr 317; Jako Masz... przybyekl... gwałtem 
ne {pro na) Pyotrową... dzedzyną y ranyl 
go pyączą ran 1418 Pozn nr 1026; Yze Ja
nusz... cupcze... na dzedziną prziwodzil 
y oszadzal mu yego rolą, yosz za oszm grzi- 
wen przedal, za pyącz trzeczakowich a za trszy 
groszowych 1419 Kościan nr 739; Yako Dzer- 
szek nye dal Staszkowy loky na wydzerszenye 
do pyoczy lyath 1421 Pyzdr nr 692; Szescz 
czlowyekow ranyono, o *pyancz gich mowyą 
tim rasem, szóstego *wygmugyo, czso leszy we 
szmyertnich ranach 1427 BiblWarsz 1861 III 40; 
Jaco to swaczymy, jsze Bodzatha... ne wszal 
Jandrzeyewi dwu konu taco dobrich, iako pyancz 
grziwen 1432 Pozn nr 1396, sim. 1402 ib. nr 547, 
1410 ib. nr 673, etc. etc.; Ysz tha lanka... nye 
bila Wyanczenyczewa any gego ocza any mv 
gey possekl v pyączy sobye rovnych a v pyączy- 
dzessąth podleysych 1436 ib. nr 1579; Za samcza 
dany bodo pyocz rvblow (quinque sieli) BZ  
Lev 27, 6; Cerimone, id est quinario persona- 
rum pyąncz przodków schvich {war. lub.: 
pyaczy przotkow swych), którzy były proroco- 
wye 1471 MPKJ V 115; Lustrum pyącz lath 
1481 PF IV 747; Jakom ya nye pobrał gwal- 
them Zydowy... thkanky... y pyaczy lyzek 
ssrzebrnych sz domv yego 1488 ZapWarsz 
nr 1628; Pecz mar płótna, oszm stop w grobe, 
tilkom szam szobe virobil SkargaWroc w. 16; 
Oczcze Abramye, proschą czyebye, by y posiał 
w dom oycza mego, bocz mam pyecz brathow 
(quinque fratres Luc 16, 28) Rozm 397; Bądź 
panem nad pyeczyą myast (super quinque 
civitates Luc 19, 19) ib. 408; Tedy bądzye przy
podobano krolewstvo nyebyeskye dzyeszyączy 
dzyevyczam..., alye pyecz s nych było salonych

a pyecz mądrych (quinque autem ex eis erant 
fatuae et quinque prudentes Mat 25, 2) ib. 487, 
sim. ib.9 ib. 486; ^  In Pentapolim na pyancz 
myast (haec iustum a pereuntibus impiis libera- 
vit fugientem descendente igne in Pentapolim 
Sap 10, 6) 1471 MPKJ V 76; ^  la, gresni czlo- 
wek, kaio se occzu... y tobe, otcze duchowni, 
mich wsech grzechów, czomse gich dopusczil... 
mo p0cz0 rozumu Spow 2; Yako ten copecz, 
czszo Yanusz on zalowal, tego mu wsitka 
pyancz bracze ne widala y ne prziszwoly- 
la 1413 Kościan nr 498; Jakoszm nat to 
pyancz grziwen... poldzewantynacze grzywny 
daley yeszm vidal ib. nr 503; Jacom panv 
*Gardznye nye winowath they panczy grzy
wen 1424 ib. nr 1240; Yako Vyanczlaw... 
dal my tho pyancz ran, które woszny oglodal 
1426 Pyzdr nr 817, sim. ib.; ~  Jsze v pana 
Wyanczencza ostała pyancz grziwen mei czasczy 
syesczydzesanth grziwen poszagu 1433 Pozn 
nr 1419; lako xąncz łan vyszval... Mikolaya 
o wyną, alye nye o ginne rzeczi, ktorey pyąncz 
lyat mynąla 1447 AKPr VIII a 50; ~  A gęstły 
za tich pyocz dny nye przidzye (si autem trans- 
actis quinque diebus) nam pomocz, vczynymi 
podle waszich slow BZ Judith 7, 25; Ja przy- 
szyągam..., ysz chczą ya na mym szadzye 
wyerzen bycz... thako daleko, yako mogą szad 
w mogych pyaczy szmyszlow szadzycz Ort- 
Mac 34, sim. OrtOssol 33, 3; Myesporney go
dziny czialo twe... s krziza syęto..., pyęcz ran 
czerwonich kwitnęli ca 1500 SIO cc XII 163; 
^  b. w składni zgody z liczonym rzeczownikiem:
aa. w nom.: Esbon a Ozi, a Oziel, a Zerimoth, 
a Vratha, pyocz (quinque) ksyoszota czelyadzy 
BZ  I Par 7, 7; ^  bb. w dat.: Jacom nye wzal 
they pąnczy kmeczem kasdenw za pancznascze 
grzywen gymenya przes prawa 1425 Kościan 
nr 1266; ^  cc. w instr.: Szpowyadam szya
bogw oczczv..., czom szgrzeszyl pyaczya szmy- 
szlnymy grzechy mego grzesznego czyala Spow
6. 7; dd. w loc.: Ysz Ramsz ne uinouat... 
w tern postawczu ani w ... panczi krziwnach 
1399 Pozn nr 406; Szpowadami szo..., iszeszmi 
szgrzeszili w poczi szmiszloch sziwotha na
szego Spow 1; Quinquennis w pyączy lyeczech 
(quinquennis enim fuit, sc. filius Ionathae, 
quando venit nuntius de... Ionatha II Reg 4, 4) 
MPKJN  39, sim. ca 1500 Erz 66; Vmorz w mych 
pyączy szmyszlyech, myły gospodnye, wszythko, 
czo by mye mogło oddalycz od yyekuysthego 
zywotha Naw 112; ^  c. z elipsą liczonego rze
czownika: Y  wiszli szo,.. cztyrzey krolowye 
przeczyw pyoczy (quattuor reges... adversus 
quinque) BZ Gen 14, 9.
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2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Jakom na Andrachu ne wszol dwudzesztu 
y pyanczy grziwen 1418 Kościan nr 687, sim. 
1426 Pyzdr nr 815, 1429 ZapWarsz nr 356; 
Jaco dla nyewyprawy<eni> a pyenyądzy pana 
Barthossa ot Żyda Mychala... strawyłem oszm- 
dzessand a pyącz grzyven 1422 Kościan nr 962, 
sim. 1400 HubeZb 78, 1474 ZapWarsz nr 1429; 
Jacom wydal nath to dzedzyczstwo dzeszancz 
grziwen y pancz grziwen Woczechowy wysszey 
nath tą szesczdzezand y pąncz grziwen 1427 
Kościan nr 1287; A gymyal gest Enoch wszech 
swich lyat trzysta a szedmdzesyot a pyocz 
(trecenti sexaginta ąuinąue anni) BZ  Gen 5, 
23; S tyszyocza a s szedmydzyeszyod a s pyo- 
czy (de mille... septingentis et septua- 
ginta ąuinąue) zawaszaa vdzyalal głowi słu
powe BZ  Ex 38, 28; A potem Moyzes 
wzool pyeny0dze gich..., któreś bil vikvpil od 
slvg kosczelnich za pirworodzone synów Israel- 
skich, tisyoocz a trzista sesczdzesyoot pyocz 
rvblow (mille trecentorum sexaginta ąuinąue 
siclorum) BZ  Num 3, 50; Jakom ya nye 
w<y> prawy 1 w *rakoyamsthwo o czthyrdzyesczy 
gr<oszy> y o pyacz gr<oszy> Jana... do Yakuba 
1479 ZapWarsz nr 1455; ^  Yako kedi pany 
na mo żałowała, thedi rzekła, aby yey bil wyno- 
wath kmecz pancz a trzidzesczy grzywen 1416 
Pyzdr nr 462, sim. 1425 Pozn nr 1204; Yakosm 
nye wynowath panye Margorzacze pyanczy 
a dwudzestu grzywen 1420 Pyzdr nr 628; Esz 
Jan nye dal Janne... pyancy dwdzescy grziwen 
1423 TPaw VII nr 2785; Jacom ya ranczil 
Pyotrowi za *Hindzicha pyancz groszi i dwa- 
dzescya 1428 ZapWarsz nr 2788; Y bil gest 
zyw Enos wszech swich lat pyocz a dzewyoczset 
(nongenti ąuinąue anni) BZ  Gen 5, 11; ^  Iaco 
łan szastauil Boguszevy w *ponczi a we dwdze- 
sztu grziven swą cząscz w Leszoue 1412 AKH  
III 187; Yako my szye zawyosal Maczek lista 
dacz za pyancz a za dwadzescza grzywen 1418 
Pyzdr nr 568; Arphaxat w pyoczy a we trzi- 
dzeszczy lat vrodzyl syna Sale BZ  Gen 11, 12; 
^  Jaco nad wysnanye Dobyeslawa... wydałem 
sto grzywen przes pyączy 1422 Kościan nr 954; 
A czsosz, acz bodze przes pyoczy pyoczdzesyot 
sprawyedlywich (ąuinąuaginta iustis ąuinąue)? 
Zagubyszly prze pyocz (delebis propter ąuadra- 
ginta ąuinąue)? BZ  Gen 18, 28; ^  Angel
boży... <pobił> ve sbore asirskem, to ie po- 
ganskem, sto tysoccy <ośmdziesiąt ty)socy y poc 
tys0cy luda poganskego Kśw ar 11; Oth sthvo- 
rzena Adamouego asze do narodzena boszego 
bilocz gest *pincz thyszocz lath dwescze lath 
y dzeuocz lath Gn 4b; Tocz S0 przirodzeni

122 p ię ć

synów Neptalimovich po czaladzach swich, 
gichze to cislo bilo iest pyocz a czterdzesczi 
tisyoczow a cztirzista (ąuorum numerus ąua- 
draginta ąuinąue milia ąuadringenti) BZ Num 
26, 50; A myły Iesus rzeki k nym: Kazyczye 
lyvdv szyedzyecz. A tamo było syla vyelye szyana 
y <s>yedly na onem szyenye mązowyakoby pyecz 
tyszyączy (numero ąuasi ąuinąue milia Jo 6, 
10) Rozm 349; Przyschły k temv myastv, na kto- 
remze byl... Iesusnakarmyl lyvda pyecz tyszye- 
czy ib. 352, sim. ib. 347; Cristus..., by chczyal, 
y *osvem by mogl kazacz zyemy, yschby pod 
yaschemy nogamy szye otvorzyla..., albo by 
vass mogl v popyol przemyenycz, yako vczynyl 
voyscze Samagripovey, która była sto osmdzye- 
szyath y pyecz tyszyączy luda (centum octo- 
ginta ąuinąue milia IV Reg 19, 35) ib. 628.

Pięćdziesiąt, Piędziesiąt, Piędździesiąt, Pięt- 
dziesiąt fo r m y : n. pięćdziesiąt 1413 Kościan 
nr 480, 1415 Czrs 56, 1415 Pyzdr nr 391, etc.; 
piędziesiąt 1410 Czrs 33, 1439 TymSąd 104, 
1473 SprTNW  VIII 2, 32, 1475 ZapWarsz 
nr 1390, Rozm 115; piętdziesiąt BZ Lev 23, 16, 
1462 MMAe II 217, 1480 ZapWarsz nr 1480; 
^  g. pięcidziesiąt 1393 HubeZb 67, 1395 PKKr I 
242, 1399 Pozn nr 378, 1405 KsMaz I nr 532, etc. 
etc., Rozm A li; pięćdziesiąt BZ Num 4, 3, 1493 
ZapWarsz nr 1745; ^  d. a. /. pięcidziesiąt 
BZ  III Reg 18, 4; pięćdziesiąt Rozm 173; 
^  ac. pięćdziesiąt 1402 JA VI 204, 1406 Ks
Maz I nr 839, 1407 Kościan nr 334, etc. etc., 
Rozm 320. 389; piędziesiąt 1391 Pozn nr 92, 
1399 StPPP VIII nr 8728, 1428 AKPr VIIIa 
170, etc., XV med. R XXIV 361; piędździesiąt 
1424 ZapWarsz nr 86, 1433 ib. nr 418, 1484 
Reg 720; piętdziesiąt 1425 Pyzdr nr 788; 
^  i. pięciądziesiąt 1421 Kościan nr 917, 1429 
Pozn nr 1339, 1434 ib. nr 1574, 1490 ZapWarsz 
nr 1702; /. (w) pięcidziesiąt 1436 Pozn
nr 1579. ^  W formach nie uwzględniono podzia
łu na postaci z ą i ę w członie pięć-.

Znaczenia: 1. liczebnik główny 'quinqua- 
ginta : a. jako liczebnik jednoczłonowy: Jacos 
praue ne wzala (sc. filia Potrkonis) pospolnych 
penandzi panczidzesanth grziwen 1393 HubeZb 
67, sim. 1399 Pozn nr 378, 1415 Kościan 
nr 526, etc., 1444 Pozn nr 1638, 1444 Pyzdr 
nr 1218; Jaco Butka wnosla do Ratay pancz- 
dzeszant grziuen svego possagu 1407 Kościan 
nr 334, sim. 1408 ib. nr 370, 1412 Pozn 
nr 801, etc., 1437 ib. nr 1482; Yaco... Potr 
y Macey ne wynesly Szechninego {leg. z Siech- 
ninego) domu... po wmarley rącze panczydze- 
szand grzywen 1418 Pozn nr 951; Jacom nye- 
lsziwe Maczeyewy scolteto podawał pyancz-
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dzesszad grzywen grossy za szoltistwo 1420 
Kościan nr 828, sim. ib. nr 788, 1420 Pozn 
nr 996, etc., 1425 AKPr VIIIa 166, 1427 Ko
ścian nr 1285; Jaco Syban... nye yal gwał
tem sz ossmya panicz a s pyacządzessand 
podleyssich na dzedzyną Sowiny 1421 Kościan 
nr 917, sim. 1429 Pozn nr 1339, 1434 ib. nr 1574, 
1490 ZapWarsz nr 1702; Any mv gey (sc. łąki) 
possekl (5C. Wirzbięta) v pyączy sobye rovnych 
a v pyączydzessąth podleysych 1436 Pozn 
nr 1579; Wezmicze licsbo synów Caatowich... 
od trzechdzesyoot laat a nadto az do pyocz- 
dzesyoot laat (ad ąuinąuagesimum annum) 
BZ  Num 4, 3; Tedi on wszow ssto prorokow 
y schował gych po pyocydzesyot w iaskinyach 
(abscondit eos ąuinąuagenos et ąuinąuagenos 
in speluncis) BZ III Reg 18, 4; Jako Doro- 
thia... pyanczidzeszanth kop... hv mnye nye 
polozhila 1458 ZapWarsz nr 1086, sim. 1405 
KsMaz I nr 532, 1421 ZapWarsz nr 1, 1458 
ib. nr 1084, 1461 ib. nr 1120; łan ... za- 
placzyl pyaczdzesyąt grzywien Dział 26; Ja
kom ya... nye pobrał syeczy rybythwom 
s Warschevy gwalthem anym lodzey ssye[cz]k 
(leg. zsiekł) na rzecze Vyslye... waschnosczj 
pyaczdzesyath kop grossj 1493 ZapWarsz 
nr 1745, sim. 1427 ib. nr 38, 1447 ib. nr 803, 
1468 ib. nr 1250, 1484 ib. nr 1559, 1487 ib. 
nr 1570; Trzykrocz pyaczdzyesząd mowczye 
Sdrowa *bucz, Maria XV ex. SKJ I 146; Po 
smartvychvstanyv pokazał szye svyatemv Ia- 
cobovy osobnye a *pyeczdzyeszyąd braczyey 
(ąuingentis fratribus) osobnye Rozm 173; A on 
yem v rzeki..., napy szy sch pyeczdzyeszyath
(scribe ąuinąuaginta Luc 16, 6) ib. 389, sim. 
ib. 320; Rzekły (jc. Żydowie) yemv: Pyeczy- 
dzyeszyath lath (ąuinąuaginta annos Jo 8, 57) 
yescze ny masch, a Abramasz vydzyal ? ib. A l i ; 
^  Iaco praue wemi i szwaczczimi, esz ot *pan- 
dzidzesand lat w roscopaniw ne bil w niwach 
1395 PKKr I 242; Jaco Marcin bando mim 
opyekadlnikem wzol pandzdzesanth groszi mo- 
gich penodzi 1433 ZapWarsz nr AIS; Aktoyesth
laczynnykyem__ _ tedy ma zpyaczi pyądz-
dzyessyąth (ąuinąuaginta) psalmów 1484 Reg 
720; ^  Jaco Wichna myala list starosczin
na pyandzesont grziwen 1391 Pozn nr 92, 
sim. 1416 Pyzdr nr 468, 1420 Kościan nr 754; 
Jaco... gwałtem syla wiramby[bi]li yey ludze 
pyandzessant woz chrosta 1399 StPPP VIII 
nr 8728; Scimus et testamur, yze po Przechne 
pyandzessant grzywen possagu do Chrzanowa 
nye wnessono 1428 AKPr VIIIa 170; Unus 
(sc. debitor) debebat, wynowat, denarios quin- 
gentos pyączseth et alius ąuinąuaginta pyan-

dzeszant (Luc 7, 41) XV med. R XXIV 361; 
Jakom ja nye vzyanl konya gwalthem s pola 
s Radzykowa..., any od robothy *moyeh 
sdech[e]l, thako dobry ja<ko> pyandzyeszyanth 
groschj w polgroszczech 1475 ZapWarsz nr 1390, 
sim. 1473 SprTNW  VIII 2, 32; Szło tez s nym 
*pyedzyeszyąd poczesnych mazow (ąuinąua
ginta de Iudeis honorati) Rozm 115; ^  Ya-
kosmy przi tern bili, gdy pan Sigmund kladl 
penandze, s pełna pyotdzeszyanth grziwen 
groszy szyrokych a pyantdzeszanth grziwen 
pospolitich 1425 Pyzdr nr 788; Viliczicze... 
sedm tidnyow pelnich asz do ginego dnya na- 
pelnyenye (pro napelnyenya)..., to iest pyot- 
dzesszot dnyow (id est ąuinąuaginta dies) 
BZ  Lev 23, 16; Yako ya... nye vkradlem ko
nya czyszavego... any thego vszythkv mam..., 
yako pyathdzeszath grossy 1480 ZapWarsz 
nr 1480; ^  ^  Jako my ne *est Troyan wzol 
mego *walszynsza sza *pydzeszoth groszow 
1409 Czrs 343; lako Dirsek dal dwaczescza 
grziven nat *pinczesont grziven penenczmi 
gotovimi 1413 Pozn nr 889; Obroczili so 
*pithczessicz grzywen pruskych przes poltori 
grzywen XV in. Małk 117; ^  z przy dawką
(r. żeńskiego): Jaco ta panczdzesanth grziwen 
ne visla sz Yacubowy oczczisny 1415 Pyzdr 
nr 391; O kthoro pyandzdzesanth kop grossow 
pospolithey monethy Sassin na Bernatha żało
wał 1424 ZapWarsz nr 86; O którą pyancz- 
dziessanth córci Ninotha na myą zalowal 
1438 Czrs s. LXV; Y rzeki gest pan bog 
k nyemu:... Ya gym przepuszczo wszem prze 
to py0czdzesy0t sprawyedlywich (si invene- 
ro ... ąuinąuaginta iustos..., dimittam... prop- 
ter eos) BZ Gen 18, 26; ^  Pięćdziesiąt Dni
'Zielone Świątki, Pentecoste*: Et cum com- 
plerentur dies Penthecostes, Pyanczdzesanth 
Dny, erant omnes pariter in eodem loco (Act 
2, 1) XV med. R  XXIV 372, sim. XV med. 
SKJ I 88.

b. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Jako... wczinono mi za poczdzeszant grziwen 
skodi y za dwe 1402 JA VI 204; Jaco Gun- 
czerz... zaplaczil... s pełna y ne ostał... dlu- 
szen panczidzeszant grziuen przese dw {leg. 
dwu) 1407 Kościan nr 335; Yz pan Jacub ne 
dal przeoracz... sescz a pyoczdzeszanth a dze- 
wocznacze składów 1418 ib. nr 694; Jaco mnye 
Sulislaw winowath pyanczdzesanth groszi i dwa 
rancogemstwa 1427 ZapWarsz nr 2719, sim. 
1420 Kościan nr 842; Jakom ja nye vinovath 
pyąnczdzyessyath grosszy besz dw {leg. dwu) 
1453 ZapWarsz nr 913, sim. 1435 ib. nr 510; 
Ta to liczba synów israelskich po domyech na-
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rodow swych... seczsed tisyoczow a trzi ti- 
sy0cze py0czsed a py0czdzesy00t (sescenta tria 
milia ąuingenti ąuinąuaginta) BZ  Num 2, 32; 
Liczba gich cztirzi a py0czdzessy00t tisy0czow 
a cztirzista (ąuinąuaginta tria milia ąuadrin- 
genti) ib. 26, 47, sim. ib. 2, 30.

2. 'sądowa kara pieniężna, pierwotnie wyno
sząca 15 grzywien, później o znacznie niższej 
wartości rzeczywistej, multa iudiciaria, gwac primo 
ąuindecim marcarum summa, /wsi multo in- 
feriore sohebatur’: In cuius recompensam... 
dominus dux... ecclesiam Plocensem... et eius 
ac tocius cleri personas debet reddere consolatos 
in perceptione pene ducalis panczdzesanth 1400 
KodMazL 134, jwi. (1404) 1486 AKH  XI 380, 
1406 KsMaz I nr 839, 1414 KodMazL 157, 
1415 Czrs 56, 1426 TymProc 292, 1427 ifr- 
Afoz II nr 2735; Thomislaus... tenetur penam 
panczdzesanth erga... Wincencium 1403 KsZ- 
Pozn nr 1157; Item ob merita nostrorum fide- 
lium predictorum damus eisdem et ipsorum 
successoribus legittimis ąuatinus a predicta pena 
pandzdzesand 1414 KodMazL 157; Vyną, yasz 
rzeczona pyąnczdzesząth (Dział 60: pyątna- 
dzescza), dzeczem zabythego zaplaczycz bącz 
przyczysznyon Sul 69; Jeslibi ktho plinącz 
s traffthą... jaz ... wylomyl..., thakowi iesliby 
byl... pokonan wedlye... prawa wodnego, 
thedi od kazdei persony, kthorem bi then 
gwalth wczinyl, ma zaplaczicz vrządowy piącz- 
dziesiąth (tot poenis ąuinąuagenalibus) xiązą- 
czemv 1498 MacPraw VI 275; ro Extunc... 
Laurencius tenetur penam regalem magnam, 
que dicitur *szempdzeczont, et penam judici 
*penddzesszont 1400 Leksz II nr 2535; Domi
nus audita ipsius confessione mandavit... solu- 
cionem predicte summę ad XIIII dies facere 
et impendere Dlugossio... sub pena pyanthdze- 
szanth 1448 MMAe XVIII nr 5, sim. 1462 
MMAe II 217; ~  Jacobus... lucratus est...
duas sexagenas comunis monete super Suleg... 
et tenetur domino procuratori... persoluere... 
sub pena vlg. podzesot 1410 Czrs 33; Et si in 
aliąuibus penis magnis seu parvis in ipso iudi- 
cio nostro manserint..., a ąualibet pena quin- 
ąuagenali vlg. pandzessanth sint astricti 1420 
MiesHer VII 45; Quociescumque... sui legittimi 
successores in ipsis penis... condempnati fue- 
rint, tociens ipsas penas solvere teneantur, iudici 
vero duos grossos... a ąualibet pena quin- 
ąuagenali vlg. pyandzessąth dicta, solvere fue- 
rint astricti 1439 TymSąd 104.

Pięćdziesiątnik cf. Pięćdziesiętnik
Pięćdziesiąty ' ąuinąuagesimus': pięćdziesiąte 

lato (w Biblii) 'rok jubileuszowy obchodzony

co pięćdziesiąt lat, in Scriptura sacra: annus 
iubilaei, ąui ąuinąuagesimo ąuoąue anno cele- 
brabatur’: Y swyoczisz lyato pyeczdzeszyote 
(annum ąuinąuagesimum), nazowyesz odpvscze- 
nye wszem bidliczelom zemye waszey BZ  Lev 
25, 10; Pyeczdzesyotego lata (ąuinąuagesimus 
annus) nye bodzecze szaacz ib. 25, 11; ^  jako 
składnik liczebnika wieloczłonowego: Dokonali 
sza syąn kszangi praw... xanschanth mazowess- 
kych..., pyszani przes rąnkąn Mykolaya Su- 
leda... latha narodzenya bożego tyssyancz czti- 
rzystha pyanczdzyesyantego Sul 113.

(Pięćdziesięć) Piędziesięć rpięćdziesiąt, ąuin- 
ąuagintcć: <Co> Swanthoslawa yneszla do 
szwego mansza... do Tulecz pendzeszancz grzi- 
wen, <to mu) ge poloszila 1396 Pozn nr 216.

Pięćdziesiętnik czy Pięćdziesiątnik 'dowódca 
oddziału składającego się z pięćdziesięciu ludzi, 
ąuinąuaginta hominibus praefectus5: Doboodz 
... moszow... boyoczich sze boga... a ustaw 
z nich... *sednyky a *pyodzeszy0dnyky (quin- 
ąuagenarios) BZ  Ex 18, 21; Wibraw m0- 
sze stateczne se wszego Izrahela y uczynyl 
ge... *py0czdzesz0dnyky (ąuinąuagenarios) ib. 
18, 25; Y posiał Otosyas k nyemv geno 
ksyoszo pyoczdzesyotnyka (ąuinąuagenarium 
principem) a pyoczdzesyot moszow, gysz biły 
pod nym BZ  IV Reg 1, 9, sim. ib. 1, 11. 13; 
Owa sstopyl ogen z nyebyos y spalyl dwye 
ksyoszoci pyoczdzesyotnyki (duos principes ąuin
ąuagenarios) y to oboge pyoczdzesyot, gysz 
biły s nyma ib. 1, 14.

Pięćdziesiętownik 'dowódca oddziału składa
jącego się z pięćdziesięciu ludzi, ąuinąuaginta 
hominibus praefectus5: Pyączdzesąthow<n>yky 
(war. kal. : pyandzdzieschnyczi) ąuinąuagenos 
(tuliąue de tribubus vestris viros sapientes... 
et constitui eos... ąuinąuagenarios Deut 1, 15) 
MPKJ V 28.

Pięćdzieśnik 'dowódca oddziału składającego 
się z pięćdziesięciu ludzi, ąuinąuaginta hominibus 
praefectus5: Wzolem cz (pro sz) pokolenya wa
sze <go> może modre... y *vstavillem ge kxyo- 
zoti,... pyoczdzesniki (ąuinąuagenarios, 1471 
MPKJ V 28: pyandzdzieschnyczi, war. lub.: 
pyączdzesąthow<n>yky) y dzesyotniki BZ  Deut 
1, 15.

Pięćkroć 'pięciokrotnie, pięć razy, ąuinąuies9: 
Bi bil vderzil pyoczkrocz (si percussisses ąuin
ąuies)..., pobylbi bil syrsko zemyo do sko- 
nanya BZ  IV Reg 13, 19; Pyączkrocz czterdze- 
sothky yeno mnyey (a Iudeis ąuinąuies ąuadra- 
genas una minus accepi II Cor 11, 24) M W  
gl. 65; Pyączkrocz ąuinąuies ca 1500 Erz 66.
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Pięćnaćcie cf. Piętnaście 
Pięćnaćsie cf. Piętnaście 
Pięćnadziesiąt cf. Piętnadziesiąt 
Pięćnadziesta cf. Piętnadziesta 
Pięćnadzieste cf. Piętnadzieste 
Pięćnadzieści cf. Piętnaście 
Pięćnadzieścia cf. Piętnaście 
Pięćnadzieście cf. Piętnaście 
Pięćnadzieść cf. Piętnaście 
Pięćnasty cf. Piętnasty 
Pięćnaście cf. Piętnaście 
Pięćnatcie c f Piętnaście 
Pięćpalców bot. 'pięciornik rozłogowy, Poten- 

tilla reptans L .’ : Py0czpalczow pentafilon 1437 
Rost nr 2726; Pyaczpalczow pentadactilus 1464 
ib. nr 4889; Pyaczpalczow pentafilon 1484 ib. 
nr 6247.

Pięćparcic bot. 'pięciornik rozłogowy, Pote- 
ntilla reptans L?: *Pyentczparczycz pentafilon 
ca 1500 Rost nr 7242.

Pięćparcica bot. 'pięciornik rozłogowy, Po
ten tilla reptans L*: Pyenczparczicza pentafilon 
1493 Rost nr 2357.

Pięćpierściec bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L.’: Pyoczpersczecz pentafilon 
1437 Rost nr 2727.

Pięćpiestrzyca bot. 'pięciornik rozłogowy, Po- 
tentilla reptans L.’: Pyenczpyestrzycza penta
filon 1491 Rost nr 11079.

Pięćset fo rm y: n. pięćset BZ  Num 1, 21. 
33. 46, etc.; ^  g. pięciset 1446 StPPP II nr 3262, 
BZ  Ex 38, 25; ^  ac. pięćset 1393 Pozn nr 151, 
1414 ib. nr 852, XV med. R XXIV 361, etc.; 
r̂> l. (w) pięciset BZ  Gen 5, 31. ^  Nie uwzględ
niono podziału na postaci z ą i ę w przypadkach 
zależnych.

Znaczenia: 'ąuingenti : 1. jako liczebnik 
jednoczłonowy: a. w składni rządu z liczonym 
rzeczownikiem w gen.: Jakom dobiła na
Maczku... penczszet grziuen na Kuro we 1393 
Pozn nr 151; Yako pan Sandziuogy dal pancz- 
seth grziwen 1414 ib. nr 852; Jako macz 
pana Micolaiowa... ne wnosla pącziseth grzi
wen grossow sirokich do Marczinkowicz 1446 
StPPP II nr 3262; Ksyoszota sług koscyelnich 
dały gynim slugam ku poswyocenyv prziscya 
pyocz tysyocz dobitka a wolow pyoczset (quin- 
gentos) BZ  II Par 35, 9; Dwa dlusnyka były 
yednenw panv lywnykovy vynovatha, yeden 
pyeczseth pyenyedzy (denarios ąuingentos Luc 
7, 41) Rozm 320, sim. XV med. R XXIV 361; 
Ivdasch yest vzyąl voyszką, ktoraz była trzysta 
vlodyk a pospolnego luda było pyeczszeth Rozm 
614; ^  b. w składni zgody z liczonym rzeczowni
kiem w loc.: Potem Noe, gdisz bil w pyoczyset

PIĘĆNAĆCIE

lyeczyech (cum ąuingentorum esset annorum)* 
myal trzi syni BZ  Gen 5, 31.

2. jako składnik liczebnika wieloczłonowego: 
Lamech bil zyw po narodzenyu Noe pyoczset 
a dzewyoczdzesot a pyocz lat (ąuingentis nona- 
ginta quinque annis) BZ  Gen 5, 30; Policzony 
so na pvsczi Synay..., czso iest plodv samczo- 
wego..., czterdzesczy a szecz tisyoczow a pyocz- 
szed (quadraginta sex milia quingenti) synów 
Symeonowich BZ  Num 1, 21; Wszitczi, gisz 
to mogo kv boyv gycz, ieden a czterdzesci 
tisyoczow a pyoczsed (quadraginta milia et 
mille quingenti) ib. 1, 41, sim. ib. 1, 33. 2, 11; 
Y bili S0  wszitczi..., ktorzis mogli kv boyv 
gycz, szeczsed a trzi tisyocze mozow pyoczsed 
a pyoczdzesyoot (sescenta tria milia virorum 
quingenti quinquaginta) ib. 1, 46; A wszistek 
sbor boyownikow iego zliczeni S0 czterdzescy 
tysyoczow a pyoczsed (quadraginta milia quin- 
genti) ib. 2, 19, sim. ib. 2, 28. 32, etc.; ^  Offye- 
rowano gest od tich, którzy szły w liczb00 ode 
dwudzesztu lyat a nadto, od szyeszczysed 
a trzy tyszyoczow a od pyoczysed a o<d> 
pyoczydzeszot vbranczom (pro vbranczow, de 
sescentis tribus milibus et quingentis quin- 
quaginta armatorum) BZ  Ex 38, 25.

Pięćsetny ' ąuingentesimus*: Konyecz thych 
praw stal szye w ponyedzyalek w oktawą Trzech 
Królów w szkolye szkalszkyey rokv thyszyacz- 
nego y pyączszethnego od bożego narodzenya 
Ort Mac 142.

Piędziesiąt cf. Pięćdziesiąt
Piędziesięć cf. Pięćdziesięć
Piędzimąż ckarzeł, pumilio, nanus : Pyądzy- 

masz pigmeus 1471 R XXIII 319. ^  Cf.
Piędź.

(Piędź) Piądź fo rm y: n. sg. piądź 1448 
R XXIV 352; ^  g. sg. piędzi 1471 MPKJ V
19. 20. 49; ^  /. sg. (na) piędzi 1460 JA XVI 
605, 1471 MPKJ W 51, XV p. post. R LIII 63, 
ca 1500 Er z 49; ^  /. pl. (na) piędziach 1425 
KsMaz II nr 1605.

Znaczenie: 'miara długości wyznaczana roz
warciem dłoni od końca kciuka do końca środ
kowego palca, równa około 20 cm, palmus, spa- 
tium, quod digitis medio et pollice comprehendi 
potest atąue circiter 20 cm faciP: Ista robora 
seu tune in mansura debent fieri: secunda tuna 
ascissura... in latitudine debet fieri vlg. na trzech 
pan[cz]dzach 1425 KsMaz II nr 1605; Pądz 
palmo 1448 R XXIV 352; Na pyądzy in palmo 
1460 JA XVI 605; Pyandzy (war. lub.: *pądze) 
palmi (mensuram palmi habebit tam in longi- 
tudine, quam in latitudine Ex 28, 16) 1471 
MPKJ V 19, sim. ib. 20. 49; Viderunt aquam

PIĘDŹ 125

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



126 PIĘDŹ PIĘTA

in nawi al. we szlobye molendini... super medio 
altero palmo al. na polthory pyądzy 1475 AGZ 
XVIII 119; Recipe cortices spinarum circa 
terram ad unius palmę longitudinem vlg. na 
pyądzy od zyemye XV p. post. R LIII 63;

(ani) na piędzi 'w najmniejszym stopniu, 
(ani) na jotę, minime, (ne) puncto (ąuidemf: 
Na pyandzy pvncto (ianitores... per portas sin- 
gulas observabant, ita ut nec puncto ąuidem 
discederent a ministerio II Par 35, 15) 1471 
MPKJ V 51; ^  na piędzi mąż fkarzeł, pumilio, 
nanos’: Pigmeus karzeł albo na pyądzy masz 
ca 1500 Er z 49.

Piędździesiąt cf. Pięćdziesiąt 
Piędźnadziesta cf. Piętnadziesta 
Piękność 1. 'bycie pięknym, uroda, pulchri- 

tudo: Species tua vlg. crassa, pąknoscz..., 
nadobnoscz XV in. R XXIV 349.

2. 'to co piękne, ozdoby, biżuteria, ornamenta*: 
Omnes fulgentes signis auroąue, gl. ornamentis, 
id est apparaturis aureis w pyąknosczyach, 
vigentes, veste nitere volunt, seąue blande co- 
lunt 1466 R XXII 20.

Piękny, Piękny fo r m y : n. sg. m. piękny 
Rozm 120; / .  piękna Gn 5a; neutr. piekne 
Dorota 171; ^  g. sg. m. pięknego Rozm 120; 

/ .  pięknej ca 1500 PF IV 748; ^  ac. sg. neutr. 
piękne Gn 5 a.

Comparat. n. sg. m. piękniejszy Gn gl. 70b. 
Znaczenie: 'odznaczający się szczególną

urodą, urodziwy, bardzo ładny, pulcher, formo- 
sus’: F temcy tho *okrodze gest bila dzeuicza 
barszo pokna szedzala a dzeczothko pokne 
gestcy ona na sfv *roku bila noszyla Gn 5a; 
Gymcy clouek gest poknegsy, que pulcriores 
sunt, timcy gest f serczu gorsy Gn gl. 70 b; 
Gdisch pod myecz halafko ('główkę5) nachi- 
lala, sdarszicz yey f tu chwilu dzeczotko welmy 
pyekne Dorota 171; Pulcritudinis venustatem 
pyakney czudno<ści> ca 1500 PF IV 748; 
Wschysczy dzyeczy k nyemv szye zebrały,... 
bo byl pyekny, oblycza a obraza pyeknego (nam 
pulchra erat facie, forma speciosus) Rozm 120.

Piękrać f upiększać, przystrajać czymś, ornare, 
exornare5: Componere pogrzescz, pyabracz
(pro pyakracz), *przyprzawyacz, chandoszycz 
ca 1455 JA XIV 492; Astripotens, qui splen- 
difico diademate Febi aurigenum pingis, gl. or- 
nas, decoras pyącrzesz 1466 R XXII 22; Hic, 
gl. sc. in paradiso, zephiri flamen violarum sce- 
mate gramen pingens muriceis purpurat, gl. 
decorat pyącrze, arva rosis ib. 24. ^  Cf. Przy- 
piękrać, Upiękrać, Przypiękrzyć.

Pięnadzieścia cf. Piętnaście
Pięść 'zaciśnięta dłoń, pugnus5: Pascz pugnus

ca 1420 WokTryd nr 279, sim. ca 1500 Er z 66; 
Pyasczamy pugnis XV med. R XXIV 360; 
A swarzylilibi sze moszowye, a uderzylbi ge- 
den drugego... kamyenyem albo pyoszczyo 
(pugno) BZ Ex 21, 18, sim. XV p. post. Kalużn 
283; lakom ya nye szbyl Mikolaya... kmyecza... 
gwalthem a nye dałem yemu za sschya (leg. 
szyję) pyasczya 1477 AKPr VIII a 58; Tako 
y (leg. ji, sc. Jesusa) napyrvey vderzyl yeden 
myedzy oczy pyąsczyv Rozm 731; Począly 
gy bycz laskamy a drudzy pąsczyamy myedzy 
yego *svyąthą oczy ib. 832.

Pięta fo rm y: g. sg. pięty BZ  Deut 28, 35; 
^  d. sg. pięcie 1471 MPKJ V I ; ^  ac. sg. piętę 
1471 MPKJ V 125, Rozm 540; ^  i. sg. piętą 
1471 MPKJ V 134, Naw 91, Rozm 607; ~  g. pl. 
piąt ca 1500 JA X  385, Rozm 822; ^  /. pl. 
(w) piętach Rozm 154.

Znaczenie: 'tylna część stopy, calx : Pan- 
cze calcaneo (tu insidiaberis calcaneo eius 
Gen 3, 15) 1471 MPKJ V 7; Aczczybych 
ya vlyczky zatraczenya przestapyla a yescze 
bych yedna pyatha zosthala, thy... mozesch mye 
virwacz Naw 91; Myły Yesus myal nogy kra
sne..., alye potem... od vyelykyego chodzenya 
pokazyly szye yemv..., bo v yego pyątach 
svyątych (in plantis) przykre kamyenye rosło 
Rozm 154; ^  od pięty w nodze (nożnej) aż do 
ciemienia (do wirzchu głowy), od głowy aż do 
piąt (nożnych) 'od stóp do głów, na całym ciele, 
ab imis unguibus usąue ad summum verticemy 
in toto corpore5: Vsdrowyon nye bodzesz mocz 
bycz od pyoty w nodze (a planta pedis) az do 
czemyenya twego BZ Deut 28,35; Quod a planta 
pedis, od pyąt nosznych, vsque ad verticem 
nihil integrum in eo remansit (Job 2, 7) ca 1500 
JA X 385; Takoż za ssobą y przed sobą byl 
tako sylnye vbyth, yze v yego vschythkym zyvo- 
czye poczavschy od glovy az do pyąth (a planta 
pedis usque ad verticem eius Job 2, 7) nye 
było myescza czalego, a to szye stało przeto, 
by szye pyssmo napelnylo, które pyssano 
o onem dostoynem Yopye, yze od pyąthney 
(pro pyąthy) nozney az do vyrzchv glovy nye 
było v nym zdrovya (Job 2, 7) Rozm 822;

piętą wirzgać, podnieść piętę nad kogoś 
'sprzeciwiać się komuś, buntować się, calcitrare, 
rebellare5: Calcitrare pyanthą virzgacz (durum 
est tibi contra stimulum calcitrare Act 9, 5) 
1471 MPKJ V 134; Yen vzyva chlyeba mego 
nye przeto, by pomogl, alye by tayemnye 
zavodzyl, podnyeszye pyątą svoyą nad mye 
(levabit contra me calcaneum suum Jo 13, 18) 
Rozm 540, sim. 1471 MPKJ V 125; ^  mieć
coś pod piętą cpanować nad czymś, trzymać
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c o ś  na  w o d z y ,  d o m in a ri, im p  er  a r  e : Muszymy... 
podnyescz ządzą naschą... ku slavye krolev- 
stva nyebyeskyego tako, bychmy vschytky rze
czy svyeczkye myely pod pyąthą nogy dusze na- 
schey R o zm  607; ^  d u b iu m : w m y ln y m  ro zu 
m ien iu  c ze sk ie g o  puta 'p ę ta  ja k o  pata 'p ię ta '  
a lb o  co rru p tu m  p r o  pąntha: Pyanthą pedica 
(abscondita est in terra pedica eius Job 18, 10) 
1471 M P K J  V 61.

Piętdziesiąt cf. Pięćdziesiąt
Piętna ( ? )  'ja k a ś  tk a n in a , m o że  te ż  c z ę ść  

s tro ju  litu rg iczn eg o , te  la  ą u a ed a m  ve l \e s t is  li- 
tu rg ica e  p a r s 5 (?): Casula de pyathna flauea 
subducta flauea tela 1450 M M A e  XIII nr 1793; 
Alia casula cum pyathna de viridi glauco et 
flaueo sericata ib. ~  M o ż e  c h o d z i o piętna tj. 
ja k ie ś  w z o ry  n a  tk a n in ie ?

Piętnacie cf. Piętnaście
Piętnaćcie cf. Piętnaście
Piętnadziesiąt, Pięćnadziesiąt 'są d o w a  k a ra  

p ie n ię żn a , p ie rw o tn ie  w y n o szą ca  15  g rzy w ie n ,  
p ó ź n ie j  o zn a czn ie  n iż s z e j  w a r to śc i r z e c zy w is te j ,  
m u lta  iu d ic ia ria , qu ae p r im o  ąu in d ecim  m a rc a - 
rum  su m m a , p o s t  m u lto  in ferio re  s o h e b a tu r  : 
Petrassius... et Jacusius... tenentur II sexa- 
genas pene pocznadzesant 1399 T P a w  III 
nr 6319; A penis omnibus omnium dignitario- 
rum, yidelicet panthnadzesąt 1428 M o n lu r  V 
116.

Piętnadziesta, Pietnadziesta, Pięćnadziesta, 
Piędźnadziesta 'są d o w a  k a r a  p ie n ię żn a , p ie r 
w o tn ie  w y n o szą ca  15 g r zy w ie n , p ó ź n ie j  o z n a c z 
n ie  n iż s ze j w a r to śc i r z e c z y w is te j ,  m u lta  iu d ic iaria , 
qu ae p r im o  qu in decim  m a rca ru m  su m m a , p o s t  
m u lto  in ferio re  so h e b a tu r ' : Nobilis Johannes... 
subiugavit se provido Mathie kmethoni... no- 
vem sexagenas grossorum... solvere... iudicio 
sub 1 et sibi sub pancznadzestha 1433 T y m P ro c  
336, sim . 1444 i b . ; Ludens taxillos ad prestam, 
si victus fuerit, ad satisfaccionem victori non 
tenetur, nec ipsum poterit amouere, quod si 
fecerit, pena pyacznadzestha puniatur 1458 
A K P r  II 106, sim . ib . 98. 115. 118, e tc .,  D IL B  I 
295; ^  Si... iudex vincatur per partem con-
dempnatam, eidem pelles... receptas cum pena 
pyadznadzestha suffusus rubore suo adversario 
restituat 1458 A K P r  II 146; ^  Repercuciens 
pecora supradicta penam pyathnadzesta solve- 
reteneatur 1458 A K P r  II 100, sim . 1458 A K P r  
IV 581; Pena pyanthnadzesta III marce XV 
p .  p o s t.  A K P r  IV 11, s im . ib. 44; ^  Si vero
gladium... extraxerit et vulneraverit aliąuem,... 
illi, quem dehonestaverit, penam pietnadziesta 
solvere teneatur ca  1350 K o d W P  II 585.

Piętnadzieste, Pięćnadzieste 'są d o w a  k a ra  p ie 

n iężn a , p ie rw o tn ie  w y n o szą c a  15  g rzy w ie n , p ó ź 
n ie j o zn a czn ie  n iż s z e j  w a r to śc i r z e c z y w is te j ,  
m u lta  iu d ic ia ria , qu a e  p r im o  ą u in decim  m a rc a 
rum  su m m a , p o s t  m u lto  in fe r io re  s o h e b a tu r  
Quod si tales iudices..., eorum avaricie non 
parcentes, infra predicta tempora inter se divi- 
serint... vel eciam alienaverint unum animal 
de predictis, dampnum passo iuxta valorem ani- 
malis deperditi... cum pena pentna<d>ze<S/te 
tenebuntur resarcire 1400 A K P r  II 62, s im . 
ib . 60. 76, 1463 A K P r  IV 691; Ob crimen in- 
famiae idem Ubislaus penam pancznadeste prae- 
dicto Martino et sethmnadeste <iudicio sol- 
vet ?) 1416 K o z ie r  I nr 8; Dobeslaus... tene
tu r... Johanni... solvere trinam penam pancz- 
nadzesthe 1419 C z r s  217.

Piętnadzieścia cf. Piętnaście 
Piętnadzieście c f  Piętnaście 
(Piętnasty) Pięćnasty 'ą u in tu sd ec im u s’ : A lya- 

tha pyacznasthego przykazovanya Tyberivsza 
ceszarza (anno autem quintodecimo imperii Ti- 
berii Caesaris Luc 3, 1)... stało szyą yest slovo 
bosze na lana... na pvszczy E w Z a m  297. 
^  C f  Pólpiętnasta.

Piętnaści cf. Piętnaście 
Piętnaście, Piętnadzieścia, Piętnaście, Pięć- 

nacie, Pięćnaćcie, Pięćnaćsie, Pięćnadzieści, 
Pięćnadzieścia, Pięćnadzieście, Pięćnadzieść, 
Pięćnaście, Pięćnatcie, Pięnadzieścia, Piętnacie, 
Piętnaćcie, Piętnadzieścia, Piętnadzieście, Pięt
naści f o r m y : n. piętnaście 1496 R o c zn K ra k  XVI 
64, R o z m  13; pięćnaćcie 1409 K o śc ia n  nr 455, 
1472 Z a p W a r s z  nr 2970. 3069. 3071; pięćna
dzieści 1363 K o d M a z L  77; pięćnadzieścia 1411 
A K P r  VIIIa 112, ca  1430 A K P r  II 185, 1444 
A K P r  IV 160, S u l 22, e tc . e tc . , XV p .  p o s t . 
A K P r  IV 652; pięćnadzieście 1352 M M A e  I 
249, 1400 K s Z P o zn  nr 407, 1406 M M A e  II 27, 
e tc ., XV ex . A K P r  IV 625; pięćnaście 1434 P o zn  
nr 1568. 1569, XV m ed. R  XXV 276; piędźna- 
dzieścia 1384 K o d W P  III 552; piędźnadzie- 
ście 1445 A G Z  XIII 188; pięnadzieścia 1450 
R T H  III nr 127; piętnacie D z ia ł  55, 1478 
A K P r  IV 237, XV p . p o s t .  ib . 554; piętnać
cie B Z  I Par 24, 14; piętnadzieścia 1423 
A K P r  II 553. 556. 559, e tc ., XV e*. A K P r  
IV 2; piętnadzieście 1434 A K P r  IV 376, e tc .,  
ca  1480 A K P r  II 177; piętnaści 1424 P y z d r  
nr 975; piętnaście D z ia ł  27. 41, R o z m  13. 176; 
^  n. a. a c. piednadzieścia 1418 S tP P P  II 
nr 1575; piędnadzieścia 1417 R T H  III nr 38. 
40. 41, 1468 S tP P P  II nr 3900; ~  g . pięcinacie 
1402 P o zn  nr 542, 1404 ib . nr 566, e tc . e tc .,  
1437 P y z d r  nr 1114; pięcinaćcie 1416 K s M a z  
I nr 2648, 1420 A K P r  VIII a 153, 1426
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M P K J  II 304, S u l 75. 87, D z ia ł  25; pięci- 
naćsie 1398 H u b e Z b  74; pięcinaści 1434 P o zn  
nr 1567; pięcinaście 1425 P y z d r  nr 798, 1427 
K o śc ia n  nr 1304, 1433 P o zn  nr 1559, R o z m  
478, e tc .;  pięcinatcie 1415 P y z d r  nr 433; 
pięćnaćcie 1405 H u b e Z b  112; ^  a c . pietna- 
dzieścia 1498 M a c P r a w  VI 275; piętnaście (1282) 
1570 K o d W P  I 475, O r t M a c  47; pięcinacie 1403 
P o zn  nr 729; pięcinaćcie 1400 H u b eZ b  98; 
pięcinaście 1425 K o śc ia n  nr 1265; pięćnacie 1401 
P o zn  nr 519, 1405 ib . nr 761, 1407 ib . nr 628, 
1408 ib . nr 641, 1412 P y z d r  nr 345, e t c . ; pięć
naćcie 1393 H u b e Z b  67, 1406 K o ścia n  nr 298, 
1412 K s M a z  I nr 1805, e tc . e tc . , 1469 Z a p W a r s z  
nr 1189; pięćnaćsie 1421 P o zn  nr 1009; pięć- 
nadzieścia 1410 K s M a z  I nr 761; pięćnaście 
1393 P o zn  nr 147, 1400 K o śc ia n  nr 207, 1429 
P o zn  nr 1519, e tc ., XV ex . S K J I 146, R o z m  436; 
piędźnadzieście 1404 A K H  III 294, 1423 T ym -  
W o l 70; piętnacie 1427 A K P r  VIIIa 169, D z ia ł  
31; piętnaćcie S u l 13; piętnadzieście 1420 C zrs  
234, e tc .;  piętnaście 1428 K o śc ia n  nr 1354, 1430 
P y z d r  nr 946, O r t M a c  47, e t c . ; ^  i. pięciąnacie 
1424 K o ścia n  nr 1100; pięciąnadzieścia 1400 
L e k s z  II nr 963; piętnadzieścią 1438 A G Z XII 34; 
^  /. (w) pięcinaćcie 1398 S tP P P  VIII nr 7608, 
^  Z  p o w o d u  tru d n o śc i w  in te rp re ta c ji o r to g ra fii  
n ie  u w zg lęd n io n o  p o d z ia łu  n a  p o s ta c i  z  ą i ę 
w  o d m ia n ie  pięć-.

Z n a c z e n i a : 1. l ic z e b n ik : a. g łó w n y  'ąu in 
d ec im  : aa. w sk ła d n i r zą d u  z  lic zo n ym  r ze c zo w n i
k ie m  w  g e n .:  Siman pusczil Bernarta o piancz- 
nascze grziwen... proszno 1397 P o zn  nr 325, 
s im . 1425 K o śc ia n  nr 1266, 1429 P o zn  nr 1519, 
1434 ib . nr 1569, B Z  Gen 7, 20, e tc .;  Yakom 
ya nye zamówił szye pyączynascze grziwen gro- 
sszy szyrokich Przibislaowy... na Swyantky omy- 
nole 1425 P y z d r  nr 798, s im . 1427 K o śc ia n  
nr 1304, 1433 P o zn  nr 1559, B Z  Ex 38, 14, 
R o z m  478, e tc .;  Trzykrocz pyaczdzyesząd mow- 
czye Sdrowa *bucz M aria..., pyacznasczye ros- 
myslyanya w boszym *vmyeczyenu XV ex .  
S K J  I 146; Betanya była nyedaleko Ierusalem, 
yakoby na pyecznasczye stayan (quasi stadiis 
ąuindecim Jo 11, 18) R o z m  436; ^  Jacom nye 
wząl *Myxy kmeczewy za panczinayscze grzy- 
wen gymyenya przes prawa 1425 K o śc ia n  
nr 1265; ^  Tako jemw pomoszi bog..., jszem 
nye winowath pyączinasczi grziwyen *xączu 
Sczepanowi wyprawy 1434 P o zn  nr 1567; 
^  lako pirwey pan syraczsky pozwan o to 
dzedzino, niszli yo dzirszal pancznaczcze lath 
w zastawę 1393 H u b e Z b  67; Paulowi ne po
brano skota, yako pocznaczcze grzywen 1409 
K o śc ia n  nr 455, s im . 1405 H u b e Z b  112, 1406

K o śc ia n  nr 298, 1409 ib . nr 402; Than lanką... 
Micolay od panczynaczcze lath dzirzal w po- 
koyu 1420 A K P r  VIIIa 153; Jaco mne Micolag 
w<i)nowath pyancznaczcze groszi rancogem- 
stwa 1427 Z a p W a r s z  nr 2693, sim . 1412 K s M a z  I 
nr 1805, 1429 Z a p W a r s z  nr 268; Vcząw rąką, 
nogą alybo nosz, pyąncznaczcze (ąuindecim, 
D z ia ł  55: pyąthnascze) grzywyen... zaplaczycz 
ma S u l 61 , s im . ib . 36; Gdi dzyecząn masczis- 
na pyanczynaczcze lyath (ąuindecim annis) ot 
swego vrodzenya nye ma, thakye w prawye 
otpowyedacz nye ma S u l 87, s im . ib . 75, D z ia ł  
25; Samyecz da pyocznaczcze rvblow (ąuinde
cim siclos) B Z  Lev 27, 7, s im . ib. IV Reg 20, 6. 
II Par 25, 25; Za kthora... dacz myal... thkan- 
ka za pyancznaczczye grossi 1469 Z a p W a r s z  
nr 1189; Jakom ya... nye wzalem gwałtem no
ga vicz..., jako pyacznaczcze groschi polgrosch- 
kow 1472 ib . nr 2970, sim . ib . nr 3069. 3071; 
^  Ese Bogusław dzerszi Jacubowo czoscz 
daley poczinaczsze lath w pokoyu 1398 H u b eZ b  
74; Jaco Verzeniczsky, cszo nan szalował Bar
tos... o pąncznaczse grzywen, o to go nictey 
ne szaswal 1420 P o zn  nr 1009; ^  Jaco Janusz 
Pascowi... list wracil... a nam viszey pączi- 
nathcze *grziwem nye wsząl 1415 P y z d r  nr 433; 
Kedi Potrek gechal w pancinacze paniczów... 
na comendorowa dzedzina gwałtem 1403 P o zn  
nr 729; ^  Jaco Tomislawa... wroczila Jacuba 
w pocznacze grzywen 1412 P y z d r  nr 345, sim . 
1401 P o zn  nr 519, 1417 A K P r  VIIIa 140, e tc .;  
Yze Przeczslaw od panczynacze lath secze 
thą lanka 1420 A K P r  VIII a 155, s im . 1406 
P o zn  nr 601, e tc ., 1434 P o zn  nr 1434; Jaco 
Jandrzych... ssedl na dzedzyna... s pyan- 
cząnacze kmyoth 1424 K o śc ia n  nr 1100; 
Yeszem ya nye kaszal dacz pyanczinacze 
ran Simonowy 1437 P y z d r  nr 1114; ^  
Jaco my pan Jandrzich... wino wat pyanth- 
nascze grossy 1428 K o śc ia n  nr 1354, sim . 1430 
P y z d r  nr 946, O r tO s s o l 41, 2, 1498 M a c P r a w  VI 
273; Wszyąlem... od gyednego czlowyeka... 
stho zayączych szkorek, thym ya przerzeczone 
pyathnaszczye grzywyen zyszkal O r t M a c  47; 
O tern, kako pyatnasczye stopyeyn v tego 
kosczyola R o z m  13; ^  Yako ne... sz gey 
wolą ne wtranczony dla wyprawy panu Woczye- 
chowy pyanthnaszczy grzywyen *syrochy<ch> 
grossy 1424 P y z d r  nr 975; ^  Slyachczicz...
za prostą raną pyenthnaaczcze (ąuindecim, 
D z ia ł  31: pyathnacze) grzywyen zaplaczy S u l 13; 
^  Yze... pancz kop y trzy kolow porambyl 
w płocze, gense on grodził od *panthynacze 
lath 1420 A K P r  VIIIa 154; Yze... Dzyuisch 
wydzersal zemsko dawnoscz pothnacze lath
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y daley 1427 ib. 169; ^  Item statuimus, 
quod ąuilibet colonus... super ąuamlibet agri- 
culturam debet habere vlg. dicendo po pieth- 
nasczie iutras ter numerando (1282) 1570 K o d W P  
I 475; A on... przylyczyl szobye pyethnaszczye 
grzywyen zyszkv na szwą personą O r t M a c  47; 
A yako przysly do... kosczyola, tamo było 
pyetnasczye stopyen (gradus ąuindecim) kv 
*dzrzvyam R o z m  13; ^  ja k o  sk ła d n ik  lic ze b n ik a  
w ie lo c z ło n o w e g o : Enos... bil zyw pyocznaszcze 
a oszmset lat (octingentis ąuindecim annis) 
B Z  Gen 5, 10; *Schloyrzow sto a pyetnaszcze 
1496 R o c zn K ra k  XVI 64; Od Yadama aze do 
tego czaszy... lyczą szye cztyrzy tyszyącz dvye- 
sczye y pyątnasczye lyat (anni ąuinąue milia 
ducenti yiginti ąuinąue) R o z m  176; ^  bb. w s k ła 
d n i z g o d y  z  lic zo n ym  r z e c z o w n ik ie m : Jaco s Ya- 
schowa ranky chodzi dzedzina po zastawye 
w panczinaczcze grziwnach 1398 S tP P P  VIII 
nr 7608; ^  cc. b e z  lic zo n eg o  r z e c z o w n ik a : Eze 
Lenarth w poczynaczcze przyiaw y pobrał 
Jascowi sedm [...] szana siło, moczo 1400 
H u b e Z b  98; ^  b. p o r z ą d k o w y  'ą u in tu s  d ec im u s’: 
Y wiszedl pyrui lyos Ioiarib..., pyotnaczcye 
Belga (exivit autem sors prima Ioiarib..., de- 
cimaąuinta Belga) B Z  I Par 24, 14.

2. 'są d o w a  k a ra  p ie n ię żn a , p ie rw o tn ie  w y n o 
s zą c a  15 g r z y w ie n , p ó ź n ie j  o zn a czn ie  n iż s ze j w a r
to śc i r z e c z y w is te j, m u lta  iu d ic ia ria , qu ae p r im o  
ą u in decim  m a rca ru m  su m m a , p o s t  m u lto  in fe- 
r io re  s o h e b a tu K : Franek debet exemere et de- 
liberare gladium domini Nicolai... sub pena 
regali et sibi pancznadzescza 1393 T P a w  IV 
nr 4557; Vithus de Danisszeuicze panczna
dzescza contra Petrassium..., quia penam et 
inpignoracionem defendit 1399 H e rb S ie r  379; 
Si quis... predictas pecunias dare noluerit..., 
extunc pena... pancznadzescza puniatur et ista 
pena ad thezaurum terrestre poni tenetur 1399 
P a w S e jm  nr 119, s im . 1444 ib. nr 137; Sub pena 
vlg. pod poczonadzescza y sedmdzessoth 1400 
L e k s z  II nr 963; Yacom ya zaplaczil Wocze- 
chowi d[i]woyo pancznadzescza i prziganne 
1410 K s M a z  I nr 761; Nos igitur visa iusticia... 
Iacobi super... OlthoneeasdemV 1/2 vrnas vlg. 
pocowi mellis cum pena XV vlg. dicta pancz
nadzescza adiudicauimus 1411 A K P r  VIIIa 112; 
Mroczko... tenetur pancznadzeszcza 1415 
S tP P P  II nr 1402; Targona... habet... deli- 
berare iudicio sub L et sibi sub pancznadzescza 
1427 T y m W o l  28, sim . 1444 T y m P r o c  284, 1463 
T y m S ą d  152, 1464 ib . 108; Henricus... succu- 
buit penam pyecznadzescza cum sex scottis 
Petro... et illas debet solvere... sub pignora- 
cione bovum 1444 A G Z  XIII 163, sim . 1442

A G Z  XI 203, e tc ., 1462 A G Z  XIII 376; Za 
kasde vrazenye przerzeczonych czlonkow vyną, 
yasz rzeczona pyąncznadzescza (D z ia ł  55: 
pyąthnacze), ma bycz zaplaczona S u l 61 , s im . 
ib. 22. 25. 26, e tc .;  Quilibet nobilium... pe
nam ..., que dicitur pancznadzescza, occisi 
pueris solvere sit astrictus 1453 A K P r  IV 319, 
sim . XV p . p r . A K P r  II 3. 9. 10, e tc ., 1444 A K P r  
IV 160, 1454 ib. 403, ca  1412 A K P r  IV 505; 
Panowy tych kmyeczy pokvpy abo przepadnye 
vini rzeczone pyacznadzesscza D z ia ł  19; Sta
tuimus, quod ąuicunąue in iudicio cultellum 
extraxerit et aliąuem vulneraverit..., penam, 
que dicitur pyacznadzeszcza, solvere teneatur 
XVp . p o s t .  A K P r  II 251, s im . \ 4 1 2 A K P r W  80. 
84. 95, e tc .;  Declaramus iudicialiter... con- 
dempnantes... Wenczeslaum in duabus penis 
dictis pandznadzescza, unam in causa nobili- 
tatis et aliam pro infamiis predictis 1384 K o d W P  
III 552; ^  Nos vero... adiudicavimus pre
dictis heredibus... binam penam, que vlg. di
citur *pancnadczescze 1352 K o d W P  III 23; Is 
pena, que Polonice pencznadzesscze dicitur, per 
nostros iudices... ąuerulantibus clericis... con- 
dempnetur 1352 M M A e  I 249; Nos conside- 
rata... sufficienti iusticia... haeredibus supra- 
dictis adiudicavimus... poenam magnam, quam 
nobiles et strenui recipere consueverunt, puta 
pancznadzescze, post se recipere sint astricti 
1375 K o z ie r  II nr 1; Si quis nobilium aliąuem 
nobilem... citauerit preter... articulos... illi, 
quem citabit, pena ąuindecim, pancznadzescze 
puniatur, judicio vero... alia simili pena pu
niatur 1399 P a w S e jm  nr 119; Laurencius... te- 
nebitur solvere domine Paszkowey... sub penis 
pancznadzesce et sedemnadzesce 1400 K s Z P o zn  
nr 407, s im . ib. nr 274, 1404 ib . nr 1913, 1405 ib. 
nr 2170, e tc .;  Hyndrzich... mansit triplex LLL 
erga... thesaurarium Rawensem et sibi triplex 
pandznadzescze 1415 C z rs  48, s im . 1406 M M A e  
II 27, 1456 T y m P r o c  351; Iohannes... interce- 
dendo suum fideiussorem Simonem... pro sex 
marcis... debet ipsas solvere... Petro... sub 
pena pyącznadzeszcze 1447 A G Z  XIII 280, sim . 
ib . 226, sim . 1434 A G Z  XI 90, 1450 A G Z  XIII 
304; W vynye pyancznadzyesczye bandzye po- 
tąnpyon S u l 96; Si idem reus defendet yiolenter 
pignora, penam pancznadzescze incurrat ipso 
facto et nichilominus pignus dare debet XV ex . 
A K P r  IV 625, s im . ib. 626, XV p .  p r .  A K P r  II 6. 
11, 1474 A K P r  IV 652, e tc . e tc .;  ~  Iacussius... 
mansit penam Paulo pandznadzesce et iudicio 
sedmnadzesce 1404 A K H  \ \ l  2 9 4 ;  Nicolaus... 
fideiusserat penam sibi sex marcarum vlg. pandz
nadzescze 1423 T y m W o l 70; Ministerialis re-
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cognovit, quia Petrus... repercussit pignora... 
Idcirco condemnavit eum in pena pyodzna- 
dzeszcze iudicio et sibi 1445 AGZ XIII 188; 
^  Stanislaus... cum Miloslao... demonstra- 
verunt suficienti testimonio proborum militum... 
se habere ius militale..., ita quod habent tol- 
lere penam capitis quadraginta marcarum et 
eciam penam furticini triginta marcarum nec 
non aliam, que dicitur pącznadzesczi 1363 Kod- 
MazL 77; ^  ^  Johannes... ruit septuaginta 
et patnadzescza erga Nicolaum 1393 TPaw IV 
nr 4506; Recognoscimus..., quod... Andreas 
aream... Gregorii... coluit..., cui tamen Gre- 
gorio post iuramentum testium... penam quin- 
decim al. panthnadzescza racione huiusmodi 
colucionis aree... in eodem Andrea adiudica- 
vimus 1422 DokMp II 15, sim. 1428 ArchTer- 
Czchov III 46, 1. 48, 10; Labores castrorum 
communes a penis omnibus omnium dignita- 
riorum, yidelicet panthnadzeszcza 1428 Mon- 
Iur V 117; Aliquis excolens et seminans agros 
alicuius violenter, semine eorundem agrorum 
careat cum pena *pentnaczescza 1432 AKPr II 
305, sim. ib. 279. 303, etc.; Kosszowa na- 
myesthnyk penam... iudicio trium marca
rum al. pyathnadzescza... dare tenetur 1435 
AGZ XII 4, sim. ib. 5, sim. 1436 ib. 6. 12, etc. 
etc., 1469 AGZ XVIII 16; Nicolaus... Kathe- 
rine... tres sexagenas in quatuor septimanis 
a die datę sub pena pyanthnadzesczo iudicii et 
actoris obligatus est soluturum 1438 AGZ XII 
34; Absque aliqua remissione pena, que dici
tur pantnadzescza, per iudices puniatur 1423 
AKPr II 556, sim. ib. 553. 559,1420—30 AKPr IV 
467; Nicolaus... subiugavit se Johanni... to- 
tum laudum terrestre pro colono ad tempora 
consueta iudicio sub L et sibi sub pyatna- 
dzescza 1452 TymWol 6, sim. 1472 TymProc 
146; A ysze gest obyczay w sądoch polskych, 
ysze sądzą, ktoremv wyną dadzą, nye pozyszcze 
wyny, alyszby gego dokonano, paknyaly bądze 
przekonań, tedy lvpyesze... stronye vraszoney 
przepadnye z wyną, która rzeczona pyathna
dzescza (iSul 55: pyancznadzescza) Dział 3, sim. 
ib. 9. 14. 18, etc.; Kmetho vulnerans militem 
decem marcas eidem exsolvat cum pena pyathna- 
dzyescza 1478 AKPr IV 614, sim. ib. 225. 226, 
etc. etc.; Dominum vero illum, de cuius domo 
exiverunt tales depopulaciones, in penas nobis 
penthnadzyeszczya decernimus incidisse ca 1480 
AKPr II 176, sim. 1463 AKPr IV 446, 1474 
ib. 674, etc.; Superque dampna Petrus iurare 
paratus erat... in primo termino sex scotos..., 
in tercio tanquam in peremptorio pyąthna- 
dzyesczya alias trium marcarum 1499 AGZ XV

419, sim. 1473 AGZ XVI 105, 1481 ib. 173, 1486 
AGZ XIX 60, XV e*. AKPr IV 2; ~  Der-
slaus... tenetur penam quinquagentalem vlg. 
*pandnadzescha pro eo, quod Swanthoslaum 
vituperavit vlg. naganil 1417 RTH  III nr 41, 
sim. ib. nr 38. 40, sim. 1468 StPPP II nr 3900; 
^  Nobilis Mathias... tenetur solvere mediam 
sexagenam... nobili Johanni... sub pena quin- 
quagenali et eidem sub pyannadzescza 1453 
TymProc 325, sim. 1443 AGZ XIII 136, 1450 
RTH  III nr 127; ^  Jeslibi ktho plinącz...
jaz ... wylomyl..., thakowi... od kazdei per
sony, kthorem bi then gwalth viczynyl, ma za- 
placzicz vrządowy piączdziesiąth xiązączemv 
a dziedziczowy... thilies piethnadziesczya... ma 
zaplaczycz 1498 MacPraw VI 275; ^  Vyernek 
pyednadzescza penam pro eo, quia cognouit, 
quod nisum suo homini recessit capitanei 1418 
StPPP II nr 1575; ^  Abbati dicti monasterii 
penam solvent, que *pintnacessce nuncupatur 
1242 KodWP I 195; Facultatem etiam habebit 
recipere pro furto et capite triginta marcas et 
penam dictam *pontnadeczsce 1300 AKH  IV 
299; Pacosz... lu it... ysczewi pantnadzesce 
1420 Czrs 234, sim. 1431 Monlur VI 29, 1469 
TymProc 294; Si nobilis nobili plagam intulerit 
ad sanguinis effusionem, pena pyanthnadzescze 
debet per infeieatem assignari 1434 AKPr IV 
353, sim. ib. 347. 364, etc. etc., 1472 AKPr II 
192, etc.; Dominus Climaschco iudex Sanocen- 
sis obligatur et inscribit se daturum tres marcas 
domino castellano Sanocensi... sub pena pyenth- 
nadzescze 1438 AGZ XI 144, sim. 1434 ib. 88, 
1435 ib. 101, etc., 1454 AGZ XI 399; Nos 
vero... Otham... in pena pyanthnadzescze... 
Johanni... et iudicio sententiamus 1443 RTH  III 
nr 116; ^  Abbas domus Tynciensis habet iu- 
dicare... causas subsequentes: meh ('miecz5), 
kigy, sedmnadzeszcza, *penadzeszcze (1286 ?) 
1408 KodTyn 63; ^  Pandnadescze 1407 Arch- 
TerCrac CCCXI 57, 6; ^  r*~> Petrus, kmeto..., 
veniens forti manu deposuit gramina de prato..., 
propter hoc mansit duas culpas vlg. *pocz0na- 
dzessc, yidelicet tres marcas Procossio et tres 
iudicio 1394 StPPP VIII nr 5536; Quicunque 
de una causa citare presumeret parti adyerse 
marcam, que dicitur potwarzna, et domino regi 
pancznadzeszcza, et iudicio aliam panczna- 
dzescz <solvat> 1398 RHist XLII 196; Kat- 
herina cum marito suo... condescenderunt 
curiam..., ubi soli sedent... et debent una 
septimana exire, succumbet pena *pycznadyescz 
et utique exire debet 1449 AGZ XIII 293.

3. 'opłata sądowa, pretium, quod iudicio sol- 
vebatuP: <A)czkole plath rzeczony trzynascze,
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ktori podług obyczaya sądzą brał, yvsz byl za- 
gynąl, a wszakosz potem wynalesly pod gyn- 
szym myanowanym, słowie pyąthnascze {S u l 38: 
gesz rzeczono pamyąthne, 1478 A K P r  IV 237, 
XV p .  p o s t . ib. 554: pyathnacze), ktorymsze 
to vbostwo vdrączayą D z ia ł  27, sim . ib. 41.

(Piętno) Piątno f o r m y : n. sg . piątno P a r k  406, 
ca  1500 jEr  z  64; ^  a c. sg . piątno 1466 A G Z  XV 
48, 1471 ib . 124; ^  i. sg . piątnem 1483 A G Z  
XIX 358, 1484 A G Z  VII 145; — a c . p l . piątna 
1480 A G Z  VI 205.

Z n a c z e n i a :  1. 'zn a m ię , zn a k , b lizn a  w y p a 
lon a  na  s k ó r z e  zw ie r z ę c ia , n o ta  ca u te r io  im - 
p r e s s d : Qui equs signum habet in latere, aliud 
in posteriori parte al. na vdzy<e>, aliud in pede 
et signum illustris principis al. pyąthno 1466 
A G Z  XV 48; Quoties p molle seu tenute debebat 
scribi, semper subjiciebatur duplex y cum vocali 
seąuente, ut pyasek..., pyąthno P a r k  406; 
Signum seu cauterium al. pyąthno regale super 
dictos boves imposuit, ut nomine regali pelle- 
rentur 1471 A G Z  XV 124; Dum ... huiusmodi 
pecora emerint et signa sua in eisdem posuerint 
al. pyathna 1480 A G Z  VI 205; Mąrcus uxorem 
suam speciali dono donayit, videlicet ąuatuor 
eąuabus... cum signo vlg. s pyąthnem in dextro 
pede posteriori 1483 A G Z  XIX 358; Stigma et 
est signum cicatricis, caracter, coctura, inustio, 
que fit calido ferro blyzną vel pyąthno ca  1500 
E r z  64.

2. 'n a r zę d z ie  d o  p ię tn o w a n ia , ca u teriu m , in
s tru m e n to m  a d  n o ta s  ex u re n d a s a p tu m :  Decer- 
nimus..., quod... mercatores Leopolienses 
boves seu peccora... emptos et comparatos cau- 
teriis al. pyąthnem, ut fit, consignare debeant 
1484 A G Z  VII 145; Cauterium, ein breneysen, 
pyąthno vel zegądlo, ffumigale idem ca  1500 
E r z  64, s im . ib.

Piętny 'o d n o szą c y  s ię  d o  p i ę t y , a d  ca lce m  
p e d is  p e r t i n e n s By szye pyssmo napelnylo, 
które pyssano o onem dostoynem Yopye, yze 
od pyąthney nozney az do vyrzchv glovy 
(a planta pedis usque ad verticem eius Job 2, 7) 
nye było v nym zdrovya R o z m  822. ^  C o r-
ru p tu m  p r o  pyątha.

Piętoparcica b o t . 'p ię c io rn ik  ro z ło g o w y , P o -  
te n tilla  re p ta n s  L ? : Pyathoparczycza penta- 
ffilon 1484 R o s t nr 6248.

Piętro 'w y ż s z a  k o n d y g n a c ja , m ie jsc e  zn a jd u ją ce  
s ię  n a d  in n ym  m ie jsc em , co n tig n a tio , co n ta b u - 
la tio  : Było na vysschem pyątrze pyekla yedno 
myasto (erat enim in superiori margine inferni 
locus) nyeczo mayącz svyatlosczy R o z m  395. 
^  C f. Przętr.

Pigla c z y  p l .  ta n tu m  Pigle b o t. 'p ig w a  p o s p o l i ta ,

C y d o n ia  m lg a r is  P ers?  ( ?): Mespilia gdule vel 
pigle XV p .  p o s t .  P F  V 7.

Pigwa, te ż  p l .  ta n tu m  Pigwy b o t. 'p ig w a  p o 
sp o li ta , C y d o n ia  yu lg a ris  P e r s .,  k r z e w  i  je g o  
o w o c  : Pigua citonia 1437 R o s t  nr 2549; Pigwa 
coctana 1472 ib . nr 199; Pygwa genus pomi 
1475 ib . nr 2968; ^  Pigwy citonia et poma 
rubea 1464 R o s t nr 4785; Pigwi costana 1475 
ib . nr 3161; Pygwy mała citonia 1478 ib. nr 2173, 
s im . ca  1500 ib . nr 5494; Coctanam al. pygwy 
XV p .  p o s t .  R  LIII 63; Pigwy coctana ib . 65.

Pijać 'p ić  c z ę s to ,  sa e p iu s  b ib ere*: Non erit 
differencia inter pya et *paą, inter pye et *pee 
P a r k  406.

Pijak 'p iją c y  n a ło g o w o  n a p o je  a lk o h o lo w e , upi
ja ją c y  s ię , b ib o , p o t o E : Thego nycz nye dbali 
any chzą dbacz piak<i>, eszą {p ro  esze) szye 
sządza Polanki ?> XV p .  p o s t .  Z a b  515.

Pijan cf. Pijany
Pijanica, Pijenica 'p ija k , k to  p i je  n a ło g o w o  na

p o je  a lk o h o lo w e , u p ija ją c y  s ię , b ib o , p o to r *: 
Sz ne s ktorego ('z niektórego5) szyna slodzeg 
byua, kostarsz y pyganicza Gn 12a; Juvenibus 
poculantibus et viris porcinis pyaniczam, sar- 
lokom, obloyom 1444 P F  IV 590; Jedny besz- 
prawny thako szą, ysz gych prawo nye gesth 
thako szprawn[y]e albo doszle yako gynnych 
ludzy..., yako szą gygracze, lazebnyczy, lotro- 
wye, kostarze, pyyanycze {O r tO s s o l 82, 4: pya- 
nycze), czo w karczmye czasztho bywaya O rt- 
M a c  111; Przyschedl ssyn czlovyeczy yedzącz 
a pyyącz, a ony movyą: Ova ten yest pyenycza 
vyna a żarłok (homo vorax et potator vini 
Mat 11, 19) R o z m  317.

Pijany f o r m y :  n. sg . m . pijan M P K J Y  40. 44; 
pijany FI i P u l 106, 27, 1413—4 J A  XIV 503, 
XV m ed . R  XXIII 269, 1471 M P K J  V 40. 44, 
ca  1500 E r z  66; ^  ac. sg . m . pijanego XV ex . 
S K J I 143; ro n . p l .  m . pijani 1471 M P K J Y  69; 
^  a c. p l .  m . pijane S u l 45.

Z n a c z e n i e :  'za m ro c zo n y , o d u rzo n y  a lk o h o 
lem , ebriu s, te m u len tu s5: Pyyany temulentus 
1413—4 J A  XIV 503; Pyany temulentus XV 
m e d . R  XXIII 269; Pygyany {w ar. lu b .: pyan) 
temulentus (observate, cum temulentus fuerit 
Amnon vino II Reg 13, 28) 1471 M P K J  V 40, 
s im . ib . 44; Nye bycz pyschnym, nye pygya- 
nego, nye vyele yedzączego (non esse superbum, 
non vinolentum, non multum edacem)..., nye 
naszmyewczą XV ex . S K J  I 143; Pyąny ebrius 
ca  1500 E r z  66; ^  Zamoczyły so se y porv- 
szyly so se yako pyany (sicut ebrius) FI 106, 27, 
s im . P u l; Kv zathworzenyv gygraczom kostek 
sloscziwey chytrosczy, gysz obykly pyane (ine- 
briatos)... s pyenądzy... oblvpycz S u l 45; Py-
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gyani (war. lub.: piavicze) temulenti (ąuomodo 
si spina nascatur in manu temulenti, sic para
bola in ore stultorum Prov 26, 9) 1471 MPKJ V69

Pijaństwo 1. 'nadmierne używanie napojów 
alkoholowych, opilstwo, ebriositas9: Kaio sse 
teze, izem sse dopusczil sedm smertnich grze
chów: w pisnosczi, w pianstwe (Spow 8: pyan- 
stwem), w lacomstwe Spow 2; Bądzyczie pilny, 
by syercza vasze nye były opczyązony obżar
stwem y thez obloysthwem albo pyanysthwem 
(ne corda vestra crapula et ebrietate graventur) 
1484 Reg 711.

2. fpijatyka, libacja, comissatio, potatio9 : Ma- 
nifesta autem sunt opera carnis, que sunt:... in- 
vidie, homicidia, ebrietate<s>, comesaciones, 
gl. id est <super)flue et luxuriose conviuaciones, 
pyanstwa, obloystwa, et hiis similia (Gal 5, 21) 
XV med. SKJ I 110; Non in comessacionibus, 
ny <w> *oblostwye, et in ebrietatibus any 
w pyanstwye (sicut in die honeste ambulemus, 
non in comissationibus et ebrietatibus Rom 
13, 13) XV p. post. ErzGlos 175.

Pijawica 1. zool. 'pijawka lekarska, Hirudo 
medicinalis L .9: Pyavicza sang<ui)suga ca 1420 
WokTryd nr 13, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 89; 
Pyavycza iurgo ca 1465 Rost nr 3928; Piyawi
ezie (war. lub.: pyawycze) sanguisuge (sangui- 
sugae duae sunt filiae Prov 30, 15) 1471 MPKJ 
V 70.

2. 'pijak, pijanica, kto pije nałogowo napoje 
alkoholowe, bibo, potor9: Piavicze (war. kal.: 
pygyani) temulenti (ąuomodo si spina nascatur 
in manu temulenti, sic parabola in ore stultorum 
Prov 26, 9) MPKJ V 69.

Pijawka zool. 'pijawka lekarska, Hirudo medi
cinalis L.9: Pyawka sangwisuga 1419 Rost 
nr 5279, sim. 1472 ib. nr 1028; Pyawka sanguis 
1475 ib. nr 3127; Pyawką sanguisuga ca 1500 
Erz 66.

Pijenica cf. Pijanica
Pijonija cf. Piwonia
Pikać 'oddawać mocz, urinare9: Vrinare, id est 

vrinam mittere mokrzycz vel sczacz, pykacz 
ca 1500 Erz 66.

Piknąć cf. Spiknąć
Pilarz cf. Pilarz
Pilch zool. 1. 'zwierzę należące do gryzoni, 

Myoxus glis L.9: Pylch marturia 1472 Rost 
nr 1494, sim. ib. nr 1834; —» 'skóra z tego
zwierzęcia, pellis eiusdem ani maiis’: Cuniculus..., 
id est vestis uel pellis de cutte istius animalis 
facta vlg. pilch 1450 RpKapKr.

2. 'Crossopus fodiens Wagn.9: Pylch sorex 
ca 1455 JA XIV 490, sim. XV p. post. PF V 10; 
Sorex est mus aąuaticus pilch (filii tui proiecti

sunt, dormierunt in capite omnium viarum sicut 
oryx illaąueatus Is 51, 20) 1471 MPKJ V 95; 
Sorex, id est mus, eyn veltmausz oder wasser- 
mausz vodna mysch vel slynogorz, vel pylch 
ca 1500 Erz 66.

Pilchowina 'skóra zrzucona przez leniącego się 
węża, membrana a serpente exuta9: Pylchowina 
corium serpentis 1472 Rost nr 321.

Pilen cf. Pilny
Pilgrzymstwo cf. Pielgrzymstwo
Pilnie, Pielnie fo rm y: comparat. pilniej 1434 

PF V 31, Sul 78.
Znaczenie: 'dokładnie, starannie, troskliwie, 

uważnie, diligenter, industrie, sedulo, naviter9: 
Pylne sollicite ca 1428 PF I 484, sim. ib. 488; 
Pilneg diligentius 1434 PF V 31; Ma by<ć> 
szukano a pylnye pytano (hic iam ąuaeritur 
inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur 
I Cor 4, 2) 1449 R XXV 163; Chczemi, abi 
forma przekazanya, w lysczech położona, pyl
nye (diligenter) chowana y pelnyona Sul 5; 
A przetho gdysz wyączsze rzeczy wiszszey mayą 
bycz wazony y pylnyey a przespyeczney (dili
gentius ac cautius) chowany, chczemy, aby prze- 
rzeczone kszągy... poth zamkem trzech klv- 
czow... chowany Sul 78; Factum est autem, 
cum obseruarent diem aptum zdały pylne ztrazi 
a *dne sposobnego (Dan 13, 15) XV p. pr. 
SKJ I 306; Nolo enim vos ignorare, gl. ymo 
diligenter attendere chczą, abyscze tho pylnye 
baczyli (I Cor 10, 1) XV med. ib. 64; Bacz to 
szobe ąuilibet pełne ca 1450 PF IV 576; Pylnye 
diligenter (quae mulier..., si perdiderit drach- 
mam unam, nonne... ąuaerit diligenter, donec 
inveniat? Luc 15, 8) ib. 579; Pylnye baczycze 
attendant ib.; Poydzecze przes myedze bratow 
waszich..., ktorzisz... lokno syo was. Obesrzi- 
cze przeto pilnye (videte ergo diligenter), abyscze 
syo nye rvszali przecziwgim RZDeut2,5; Zrów
nasz pilnye drogo zemye (sternens diligenter 
viam) ib. 19, 3; A gdisz pilnye wsbadayocz syo 
(diligentissime perscrutantes), naydo krzivego 
swyatka ib. 19, 18; Poslvchaycye ostrowowye 
a pylnye patrzcye (attendite) lyvdze z daleka 
BZ  Is 49, 1; Chczącz, aby... sadze... ta ysta 
statuta pylnye (districte et firmiter, Sul 6: 
szczisznenye a thwardo) zachowali Dział 6; 
Thedy mynisthrovye... mayą onego wsthąpyyą- 
czego sthadlo, vrząd y polozenye, obezczye 
y obyczaye yego rosthropnye y pilnye vypy- 
taczi, y tez vybadaczy (sollerter explorent) 1484 
Reg 706; A yesthlyby rzeczy kthore przy sobye 
czudze myal..., (ma do)sziczi yczynyczi pylnye 
<za)placziczi pyenyądzmi (satisfacere studeat 
in pecunia numerata) ib. 707; Gospodzynye...,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PILNIE PILNOŚĆ 133

pomoszy my tho dzalo szloszycz, bych gye 
mogl pylnye yyloszycz D e  m o r te  w. 4; Rozmy- 
szlay pylnye pylnoscz *thwa y vmysll (discute 
diligenter eorum diligentiam et propositum) XV 
p . p o s t.  R  I s. XXXIX; Gyczczye a pythayczye 
pylnye o dzyeczyaczyy (interrogate diligenter 
de puero Mat 2, 8) E w Z a m  293, sim . R o zm  1 6 ;  
Pylne attente XV ex . E r zG lo s  179; Caucius 
observate, pylnye strzescze, ne seducamini, vt 
non circvm yeniamini, vt non fallamini XV ex . 
M P K J  II 326; Pylnye bączycz attendere ca  1500 
E r z  66; Mamy baczycz, czemv tako pylnye 
szyyaty Yan yspomyna to slovo R o zm  670; 
O tern, yako Annasz polyeczyl mylego Iesu- 
crista svym slugam, aby y barzo trudno... mą- 
czyly y tez barzo pylnye strzegły ib . 700, sim . 
ib. 701; Nye pytał (sc. Piłat) yego o dyye za- 
lobye, alye yego o trzeczya żałobą spytał barzo 
pyelnye ib. 1 1 6 ; O trzeczyą (sc. żałobę) spytał 
barzo pylnye ib. 792; Byskupovye tvoy podały 
ssą czyebye mnye, rzekącz, yz ty movysch, by 
byl krolyem..., a o toz ya muschą barzo pylnye 
pytacz ib. 794; ^  fu siln ie , b a r d z o , su m m o
stu d io * : Pilnie intime 1444 R  XXIII 303; Strzesz 
syo pilnye (observa diligenter), aby nye wszedł 
w rano trodovato B Z  Deut 24, 8; Kaial syo 
barzo przed panem bogem oczczow swich, 
modlyocz syo gemu y proszocz pylnye (obsecravit 
intente) B Z  II Par 33, 13; A ma[yą] sye byczi 
barzo yystrzegano y pilnye (sollicite), aby zadny 
kaczerz... nye przymovan... w then tho zakon 
1484 R e g  706; Vydzyalez tez nyevyernego Iu- 
dascha pylnye voyską namavyayącz, aby szye 
rychley brały R o z m  595.

Pilnik r n a rzę d z ie  d o  o b ra b ia n ia  m e ta li, p iln ik  
ś lu sa rsk i, lim a  a d  m e ta lla  p o lie n d a  a p ta ' : Pyl- 
nik lima (faber ferrarius lima operatus est 
Is 44, 12) 1471 M P K J  V 94.

Pilno f o r m y :  c o m p a ra t. pilniej cf. Pilnie.
Z n a c z e n i a .  1. fd o k ła d n ie , s ta ra n n ie , tro s k li

w ie , u w a żn ie , d ilig e n te r , in d u str ie , sedu lo  : Quia 
sciebat iam tempus pariendi appropinąuasse, 
et nemo ei ita sollicite de necessariis prouidisset 
ysz yvsch byl sze czas przyblyzyl, a zadny by byl 
tako pylno yey potrzeb nye zyednal XV m ed . 
S K J  V 256; Poczathek pyeszny novey... Ktho 
ya badzye szpyevaczy albo pylno szluchaczy 
XV p . p o s t .  R  XIX 54; Herod pothagyemnye 
vesvavszy krolye, pylno yybadal (diligenter di- 
dicit Mat 2, 7) od nych czasz gyyasdy, chthora 
ykazala szya gym E w Z a m  293; Zboycze ymyly 
svoye rany y były wschysczy vzdrovyeny[e]. 
Gospodarz z gospodynya... wzyavschy oną 
vodą, yaly pylno choyacz (aąuam hanc sollicite 
diu retinentes) R o z m  86.

2. ru siln ie , b a r d z o , su m m o  s tu d io ' : Barzo myo 
pylno za to prosyl (rogayit me obnixe), abi mogl 
gydz do Betlema B Z  I Reg 20, 28; Potr pivo 
pige pilno P a r k  404; Zalyecz mya barzo pilno 
tu me magnopere commendato XV e x . P F  III 
178; I chczyal myły Iesus to sloyo dvoycz rzecz: 
Oycze, oczsze, yako my moyymy po polszku, 
kyedy kogo pylno ypomynamy: A braczye, 
braczye, mozesch to prze myą yczynycz R o zm  
591.

3. ' s z y b k o , z p o śp ie c h e m , f e s t in a n te r ':  Ktho- 
rym pylno dzalacz (B Z :  gymsze bila pylnoscz 
o tern dzele) qui yrgebant opus (II Par 34, 12) 
1471 M P K J  V 51.

4. pilno jest f e s t  k o n ie c zn e , p o tr z e b n e , opo r-  
t e t , n ecesse  e s t ' :  Sin autem esset necessario al. 
pylno *vlali suo istam pecuniam, scilicet Petro 
saroni, extunc potest dare obligacionem in istis 
pecuniis, cui wlt 1424 S tP P P  IX nr 303; Wecz- 
cze wsiczy y pospoliczy, gymsze pylno gesth, 
ąuibus expedit, ysze my... zastawylismy... dze- 
dzini nassze ca  1428 P F  I 481.

Pilność f o r m y :  n. sg . pilność 1436 R  XXIII 
276, 1437 W is i nr 228 s. 88, XV m ed . S K J  I 
67, e t c .; g . sg . pilności XV p . p r .  R  XLVII 
358; ^  ac. sg . pilność XV m ed . R  XXIV 362, 
1471 M P K J  V 69. 71. 130, M lPlOa, XV p . p o s t.  
R  I s. XXXIX, XV M P K J  II 319; — i. sg . 
pilnością XV m ed . R  XXIV 363, B Z  II Par 24, 
27. 32, 5, e tc .;  ^  l. sg . (w) pilności XV m ed. 
S K J  I 57; ~ a c .  p l . pilności 1471 M P K J  V 98.

Z n a c z e n i a :  1. cg o r liw o ść , tro s k liw o ś ć , d o 
k ła d n o ść , za p o b ie g liw o ść , p r a c o w ito ś ć , czu jn o ść , 
u w a g a , in d u stria , d ilig e n tia , naw itas, a s s id u ita s ': 
Przebadana pilnoscz rimata diligencia 1436 
R  XXIII 276; Opera pylnoscz, wstawicznoscz 
1437 W is i nr 228 s. 88; Discite sedulitatem pil- 
nosczy (leg . pilności) XV p . p r . R  XLVII 358; 
Cum sollicitudine pylnosczo XV m ed. R  XXIV 
363; Yen gest przewyschoon ktorim wrządem, 
w pylnosczy bandz drvgemv na vzytek (Rom 12, 
8) XV m ed. S K J  I 57; Wstawycznoscz po- 
wszednya, pylnoscz, pracza (II Cor 11, 28) 
ib . 6 1 ; Octaua Stella est diligencia in mini- 
strando, pylnoscz w poslugowanyy, que debet 
esse in sacerdotibus XV m ed . S K J  V 274; Ti 
pyenyodze, geszbili... sebrani..., popysany so 
s pylnoscyo (scripta sunt diligentius) w ksyo- 
gach Krolyowich B Z  II Par 24, 27; Y wzdzalal 
s pylnoscyo wyelyko (aedificavit quoque agens 
industrie) mur wszitek ib . 32, 5; Wszitko 
szrzebro y złoto... swyebodnye weźmy a s pyl- 
noscyo (studiose) s tich pyenyodzi kupy cyelce 
B Z  I Esdr 7, 17; Wszitko, czso przislusze k slusz- 
bye boga nyebyeskego, s pylnoscyo bodz dano
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(tribuatur diligenter) do domv bożego ib. 7, 23, 
sim. ib. II Esdr 8, 21; Pilnoscz attencia 1461—7 
Serm 309 v; Pylnoscz przylozil kv wschemv 
animaduertit omnia (qui... inąuirunt dominum, 
animadvertunt omnia Prov 28, 5) 1471 M PK JY  
69; Pylnoscz operam (quid mihi prodest, quod 
maiorem sapientiae dedi operam? Eccles 2, 15) 
ib. 71; Operam pilnoscz prziloziczy (rogamus... 
vos, fratres, u t... operam detis I Thes 4, 11) 
ib. 130; S pilnosczą vmyslily intenderant (sicut 
rogavi te ..., ut denuntiares quibusdam, ne... 
intenderent fabulis I Tim 1, 4) ib.; Nyechay 
bandzye wzgląd moy na czyą, pana mego, yako 
wyernoscz y pylnoscz szlugy kozdego M W  91 b; 
Rozmyszlay pylnye pylnoscz *thwa y vmysll 
(discute diligenter eorum diligentiam et pro- 
positum) XV p. post. R I s. XXXIX; Quilibet 
homo deberet accedere cum magna prepara- 
cione, sz yyelką pylnosczą, ad hoc venerabile 
sacramentum XV p. post. R XXV 178; Pil- 
nosczom doglendacz chczemy, sze wselky tho- 
war y kupya... po latwem, rownem, *spra- 
wietlywem targu przedano, myerzono, ważono 
XV p. post. WilkKrak 47; Ten krolyk szedł do 
Ihusa, nye yal, alye szedł pyechotą, a tho 
przetho, bi Ihus wydzącz yego pylnoszcz, thym 
rychlee wyszlvchalbi gi XV ex. MPKJ II 319; 
Intentum, id est intentio pylnoscz ca 1500 
Erz 66; ^  pilność mieć 'dbać, troszczyć się 
o coś, curare, observare aliquid5: Pylnoscz myala 
satagebat (Martha autem satagebat circa fre- 
quens ministerium Luc 10, 40) XV med. R XXIV 
362; Boże, na pomozenye moie pilnoscz miey 
(deus, in adiutorium meum intende Psal 69, 2)! 
M W  10a; Ize mayą myeczy pylnosczy przy 
braczie nyemocznych... a yako ye mayą zdrovi 
navyedzaczi (de cura et yisitacione fratrum... 
infirmantium) 1484 Reg 719; ^  w pl. 'starania, 
sprawy, studia, negotia : Pylnosczy studia (bonas 
facite vias yestras et studia vestra Jer 7, 3) 1471 
MPKJ V 98.

2. fnaleganie, przynaglanie, efflagitatus, in- 
stantia: Biły włodarze nad dzelnyki..., gymsze 
bila pylnoscz o tern dzele (MPKJ V 51: k[c]to- 
rym pylnoscz *nadyalem, war. kal.: kthorym 
pylno dzalacz; qui urgebant opus) BZ  II Par 
34, 12; Wzwolal wszitek lyvd ku panu wyelyko 
pylnoscyo (clamavit... instantia magna) BZ  
Judith 4, 8; Gdysz my noczną rzeczą kony gest 
ykradzon we wsy myedzy sąsyady, natychmyast 
s pylnosczą (cum instantia, Sul 39: sz na- 
stoynosczą) gesm pobydzyl sasyady, proszącz 
gych, aby my pomogły w sladv zlodzeya po- 
gonycz Dział 28; Pilnoscz instantia (instantia 
mea cotidiana II Cor 11,28) M W  gl. s. 66.

3. 'przyjemność, deliciae, voluptas* (?): De- 
lectacio pylnoscz, chancz, zandza XV med. 
Zab 523.

Pilny fo rm y: n. sg. m. pilen XV in. R  XXIV 
63, ca 1428 PF I 485, 1444 R  XXIII 304, 1447 
R XXII 40, Sul 39, BZ  Gen 31, 40. IV Reg 
10, 31. II Par 24, 6, ca 1455 JA XIV 495, 1484 
Reg 719; pilny 1437 Wisi nr 228 s. 89, XV med. 
GIWroc 41 v, BZ  II Par 26, 10, 1471 MPKJ V 68, 
1484 Reg 719, ca 1500 Erz 66; / .  pilna 1448 
R XXIV 353, XV p. pr. R  XLVII 358, XV med. 
GIWroc 67v, etc.; neutr. pilno BZ  Jud 11, 12; 
pilne XV ex. R XXV 147; ^  g. sg. m. pilnego 
XV p. post. R I s. XLI; / .  pilnej XV med. AKPr I 
232; neutr. pilnego 1484 Reg 704; ^  ac. sg. f .  
pilną BZ  Tob 10, 13; neutr. pilne XV med. 
MacDod 35; ^  i. sg. neutr. pilnym Dział 11, 
1484 Reg 708; ^  n. pl. m. pilni BZ  Ex 36, 3, 
1471 MPKJ V 54, 1484 Reg 711; neutr. pilny 
BZ  Neh 8, 3; pilne XV med. GIWroc 70r, 
M W  91b; ~  v. pl. m. pilni XV med. S K J I 117.

Comparat. n. sg. m. pilniejszy Dział 45.
Superlat. n. pl. m. napilniejszy BZ  Jos 23, 11.
Z n a czen ia : 1. 'gorliwy, troskliwy, dbały, do

kładny, pracowity, industrius, gnavus, diligens, ac- 
curatus, studio sus': Praczuyacza y pylną XV 
in. RRp XXIV 68; Pylni solicitus 1437 Wisi 
nr 228 s. 89, sim. XV med. GIWroc 41 v; Pylny 
wydzcze, fratres, videte, gl. id est diligenter 
attendite, kako rostropnye chodzylibyscze (Eph 
5, 15) XV med. SK J1 117; Pylny diligens (mulier 
diligens corona est viro suo Prov 12, 4) 1471 
MPKJ V 68; Lakozyrsstwo pyeczoluyączego 
a pylnego czlowyeka (solliciti et diligentis ho- 
minis) wyeszyelye gyest, lakozyrstwo czlowyeka 
lenywego gyest sprochnyaloscz XV p. post. R I 
s. XLI; Pylny attentus ca 1500 Erz 66; Pylny 
obnixus ib.; Quasi apis argumentosa, id est pylna 
pczolą royacza ib.; ~  Quomodo habita dili- 
genti consideracione, wbaczywszy pylney slusby, 
fidelium obsequiorum strenui Nicolai XV med. 
AKPr I 232; Tego szam od syebye myecz nye 
mogą przes daru ducha svyanthego. Uczeczmy 
syą do boga..., yschby gy nam raczył szeslacz..., 
mnye na dobre vymovyenye, a wam na pylne 
sluchanye XV med. MacDod 35; Pylno praczo 
abi myala o swem domu (gubernare domum) 
BZ  Tob 10, 13; Przesz pylne per vigorem con- 
sciencie 1461—7 Serm 322v; Ktorąz tho vyarą... 
apostolovye... slovem pylnego kazanya (verbo 
sollicite praedicationis) ludzy... nauczyły 1484 
Reg 704; A żadnym ynakym obyczayem nye 
ma byczy thaki przyąth, vyąwschy nyzlyby syą 
ynako thym tho mynisthrom... zvydzyalo..., 
a tho rozbaczywschy pylnym rozbaczenym (sol-
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licita consideratione) takye to przyczyny wstąpu- 
yączego ib. 708; Pylne wszluzenye diligens famu- 
lacio XV ex. R XXV 147; ^  ^  pilen być
'starać się, zabiegać, dbać, pilnować, czuwać, 
studere, curare, operam dare’: Diabolus est ne- 
cessarius, id est pyleń, wt illos, quos in- 
captiuavit..., firmiter teneat XV in. R XXIV 
63; Pilen bandz fac (fac, cum vocante somno 
castum petis cubile) 1444 R XXIII 304; Pylna 
yes sollicita es (Martha, Martha, sollicita es et 
turbaris erga plurima Luc 10, 41) XV p. pr. 
R XLVII 358; Martha autem sathagebat, pilna 
bila, circa freąuens ministerium (Luc 10, 40) 
XV med. GIWroc 67v, sim. 1448 R XXIV 353, 
XV p. pr. R  XLVII 358; Oculi mei aperti sunt 
et aures mee intente, pilne, sunt super domum 
istam XV med. GIWroc 70r; Ale gesm pyleń 
bil we dnye y w noczi a czyrzpyal gesm nodzo 
a mroź, czuyocz a nye spyocz (die noctuąue 
aestu urebar et gelu, fugiebatąue somnus ab 
oculis meis) BZ  Gen 31, 40; Pylny były in- 
sistebant (insistebant sacrosanctis operibus dili- 
gentissime cooperantes cum senioribus Iudaeo- 
rum III Esdr 7, 2) 1471 MPKJ V 54; ^  czegoś: 
Pyleń gest tego, czo mu poleczo<no ?> solici- 
tus est circa officia sibi commissa ca 1428 PF I 
485; Si continencie studes vstawycznosczy pilen 
gesz 1447 R  XXII 40; Tego napilnyeyszi bodz- 
cze (hoc tantum diligentissime praecavete), 
abyscze zawszgi miłowali pana boga swego 
BZ Jos 23, 11; Przeczesz tego nye bil pyleń 
(quare tibi non fuit curae), abi przipodzil slugy 
koscyelne wnyescz... pyenyodzi BZ  II Par 24, 6; 
Myal wynnyce... po górach..., bo bil zaiste 
czlowyek pylni roley (erat quippe homo agri- 
culturae deditus) ib. 26, 10; Czastokrocz syą 
przygadza, ysze geden pylnyeyszy gest syebye 
obeszrzenya y syedlenya nysz drvgy Dział 45; 
Yako oczi czorky szluzebney sza w szprawye 
panyey szwey, thako oczi me nyechay bądą 
pylne sluszby thwoiey (Psal 122, 2) M W  91 b; 
Brath wszelky y syostra... ma byczi pyleń albo 
<też> pylny szvoych modlythw y vrządovy 
bosskyenw (orationi et officio sit intentus) 1484 
Reg 719; ^  ku czemuś: Którzy... pylny biły 
ku dzyalu (qui... instarent operi) BZ  Ex 36, 3; 
Wszego lyvda vszi bili pylni ku ksyogam (erant 
erectae ad librum) BZ  Neh 8, 3; ^  o czymś: 
Pyleń yest o mem dobrem ca 1455 JA XIV 495; 
^  z inf.\ Abi kaszdi bliszszego swego przes 
vskodzenya pyleń bil schowacz (ut quilibet alium 
indemnem yigilet conservare), wstawyamy, gdibi 
ktho nasyenya... popasł, abi... zaplaczicz myal 
Sul 39; r ĵ ze zdaniem: Yeu nye bil pyleń (non 
custodivit), abi chodził w zakonye pana boga

israhelskego BZ  IV Reg 10, 31; Bądzyczie pilny 
(attendite Luc 21, 34), by syercza vasze nye 
były opczyązony obzarsthvem y thez obloy- 
sthwem 1484 Reg 711.

2. 'naglący, wymagający szybkiego wykona
nia, urgens, necessarius5: My z ryczerstwem na
szego dwory thą ysta rzecz rozgodzimy, prócz 
byśmy bili nyektorym nagabanym pylnym ogar- 
nyeny (nisi aliquo impedimento essemus prae- 
pediti, Sul 24: nyszlybychoom nyekthorą prze
każą byli przegabany) Dział 11; Ymą (leg. ima) 
onemv szkodą zaplaczycz. Alle rzekllyby, ysz 
go która pylna rzecz <zaszła>..., tedyby ten 
przyszasznyk byl tego besz szkody OrtOssol 
51, 1, sim. Ort Mac 63; Ma przyszancz, ysz byl 
tako daleko, ysz nye mogl pyrwey *przydcz za 
szwe gymyenye odpowyedacz albo acz tesz gego 
rzecz pylna nye wszczyagla OrtOssol 88,2; Ardua 
res agitur pylna, goracza, yyelka ca 1500 Er z 66; 
~  Czso mnye pylno gest y tobye (quid mihi 
et tibi est), yszesz prziszedl przecywo mnye? 
BZ Jud 11, 12.

Piłować 'pracować pilnie, studiose laborare*: 
Laboremus naloszmy, robothvymy, piluymy 
1448 R XXIV 352.

Pilśniak 'worek zrobiony z pilśni, saccus 
e panno ąuodam laneo confectus*: Pro % v n̂a 
panni Leuienensis ad saccos pilsnaki dictos, 
domino regi,... VIII grossos 1394 MMAe XV 
185.

Pilśnianka 'pantofel sukienny, pilśniowy, cre- 
pida e lanis coactis confecta : Z opatha szeyma 
capyczą, dam komv na nogavycza, skaplerzą 
(leg. z szkaplerza) bandv pylsznyanky De morte 
w. 472; Tubicene pro pilsznanky 4 y2 grossos 
1497 WarschPozn I 432; Solea, eyn sule, *pysl- 
nyanką ca 1500 Er z 67; *Pyrsznyanka lano- 
pedium ca 1500 R XLVII 354.

Pilśniany 'zrobiony z pilśni, e lanis coactis 
confectus': Sol factus est niger tamquam <sac- 
cus> cilicinus pilsnani (Apoc 6, 12) XV in. 
R XXIV 68.

Pilśń 'gęsty, falowany materiał z wełny lub 
sierści, odporny na cięcia, filc, lanae coactae, 
tela lanea subacta : Pro XIV filtris dictis pilszny 
subtilibus in Anglia paratis, ad iaccas domini 
Witoldi II marcas 1395 MMAe XV 215; Pro 
IV filtris dictis pilszny ad iaccas armigeris re- 
galibus X grossos ib. 216.

1. Pila fo r m y : n. sg. piła XV p. pr. StPPP 
X 11, 1440 R  XXV 242, 1462 R XXV 269, 
etc.; ^  ac. sg. piłę 1478 AGZ XVI 148, 1481 ib. 
391; ro /. sg. piłą XV in. R XXIV 62, XV 
med. R XXIV 361, MPKJ V 39; ^  /. p l  piłami 
1486 AGZ XIX 312.
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Z n a czen ia : 1. 'piła, narzędzie z zębatym 
ostrzem służące do rznięcia, serra, instrumentum 
ferreum ad ligna scindenda aptum : Cum lyma, 
piło, eum, sc. Isaiam, diuidendo XV in. R  XXIV 
62; Lima proprie dicitur pila XV p. pr. StPPP 
X I I ;  Pila szelaszna sarra 1440 R XXV 242; A 
pothem kazał y {leg. ji 'go’) pylą drewnyaną na 
poły rozetrzecz sarra lignea fecit per medium 
sarrari {sc. Manasses Isaiam) XV med. R XXIV 
361; Pylą serra 1462 R XXV 269; Pila yyelka 
serra 1471 R XXIII 283, sim. ca 1500 R XLVII 
355; Trą pylą saro {war. kał.: pylą sarra; po- 
pulum... serravit II Reg 12, 31) MPKJ V 39; 
Pylą serra XV p. post. PF V 10; Pila sarra XV 
ex. ib. 27; Drewna pylą serra ca 1500 Erz 66; 
^  'piła tartaczna: Obligavit sibi piscinam... 
Eciam obligavit sarram al. pylą tenere pro 
necessitate sua in domum 1478 AGZ XVI 148, 
sim. 1481 ib. 391; Cremasti sibi molendinum 
edificacionis ipsius cum instrumentis ad mo
lendinum pertinentibus, videlicet serris, rothis, 
bipennibus, securibus, seretis al. pylamy 1486 
AGZ XIX 312.

2. piła ślosarska 'narzędzie do obrabiania me
tali, pilnik ślusarski, lima, instrumentum ad me- 
talia polienda aptum: Pylą szlyoszarska lima 
ca 1500 R XLVII 355.

3. 'poruszane wodą urządzenie mechaniczne do
tarcia drzewa, kruszenia rudy żelaznej, fabrica, 
in qua aąuae vi adhibita ligna in asseres scinde- 
bantur, metalla conterebantur’: Molendinum
cum sarra vlg. pylą 1451 Monlur II 129; Usąue 
ad riyulum, dictum Ruthky, inferius molen
dinum Starzyczsky, nominatum pylą, iacentem 
1456 AGZ II 152; Secunda fabrica ferri, quae 
yocatur sarra al. pila in flumine DlLB III 171.

2. Piła 'piłka, kula służąca do gry, pila lu- 
soria : Pililudius est ille, qui cum pila ludit, 
gracz pyły ca 1500 Erz 66.

Pilarz czy Pilarz 'ten kto tnie drzewo pilą, 
tracz, qui lignum serra caedit’: Item pylarzom 
decem septem grossos 1493 WarschPozn I 350; 
Item pylarzowi sex grossos ib.; Serratori al. 
pylarzowi 8% grossos 1494 ib. 375.

Piłatyk fo rm y: n. sg. piłatyk 1430 ZapRp- 
Łomż 2, 60 v, ca 1500 Erz 66; ^  g. sg. piłatyka 
1419 TPaw VII nr 1185, 1423 ZapWarsz nr 79, 
1428 ib. nr 2858, 1435 ZapRpŁomż 2, 36; ^  ac. 
sg. piłatyk 1493 ZapWarsz nr 1674; ^  i. sg. 
piłatykiem 1422 ZapWarsz nr 28, 1428 ib. 
nr 2859, 1430 ib. nr 347a, 1475 RafPocz 25; 
^  g. pl. piłatykow 1463 AKPr IV 449, XV ex. 
ib. 627; ^  ac. pl. piłatyki 1429 Kościan nr 1404, 
1432 Pozn nr 1383. 1386.

Znaczenie: 'maczuga, buława żelazna

z krótką rękojeścią, baculum, clava ferrea brevi 
manubrio praedita : Czso yczinil Barthosch Mi- 
colageui, to yczinil za gego poczantkem, esz gy 
za wloschi rwał y pilatica nan pomknął 1419 
TPaw VII nr 1185; *Tszom yczinil Barthlo- 
meieui, tom yczinil sza iego poczanthkem, kedi 
prziszedł na mo gospodo y bil na mo pilatikem 
1422 ZapWarsz nr 28, sim. 1428 ib. nr 2859, 
1475 RafPocz 25; Jakom y<a ?j ne wzol Man- 
czimirowi noszą y pilathika g[a]waltem 1423 
Zap Warsz nr 79; Czsom yczinil *Andrzeowi, tho 
za gego poczanthkem, kedi na myo pocyekl, 
pilathika dobiw 1428 ib. nr 2858, sim. 1435 Zap
RpŁomż 2, 36; Tho<ma>... przybyezal... na 
pana Borkow dom... y bil na dom..., y drzwy 
schekl [...], y pylathyky w dom czyskal 1429 
Kościan nr 1404, sim. 1432 Pozn nr 1383. 1386; 
Cum baculo <fer>reo vlg. pilatik 1430 ZapRp
Łomż 2, 60 v; Cssom ia wczinil Woythkowy, 
thom yczinil za yego poczantkem, eze mo py- 
lathikem wderzyl 1430 ZapWarsz nr 347a; Sta- 
tuimus, quod omnes nobiles et kmethones bac- 
cellos ylg. pylathykow in civitate et antę castrum 
portare non debent 1463 AKPr IV 449, sim. XV 
ex. ib. 627; Jakosz my czloyyeka thegosz slv- 
pyl na drodze dobrovolney y wsyal mv syknya 
byala, dwye syekyerze, myeczh, pylathyk 1493 
ZapWarsz nr 1674; Cestus baszalyk albo py
lathyk ca 1500 Erz 66.

Piłecznik 'ten kto gra (hazardowo) w piłkę, 
quipila ludit’: Pylecznikom lusoribus taxillorum 
XV med. R XXIV 351.

1. Piłka 'narzędzie do obrabiania metali, pil
nik, lima ad metalla polienda apta’ : Mała pyłka 
lima 1471 R XXIII 283; Pyłka lima X V  p. post. 
PF V 9; Lima est instrumentum fabrile, eyn 
feyl, proprie pyłka, kthora zelazo tra ca 1500 
Erz 66; ~  'pilnik czy piłka do rznięcia drzewa, 
serra ad lignum secandum apta: Piłka sarra 
1437 Wisi nr 228 s. 89; Pyłka ca 1455 JA XIV 
489.

2. Piłka 'kula służąca do gry, też sama gra, 
pila lusoria : Item Iacusch cum moniali per- 
misit ludere per totam noctem, quod dicitur 
*peylka 1396 AcCas 353; Globorum uel alio- 
rum pylky ludorum ca 1450 PF IV 572; Si sciat 
aliquem clericum vel presbiterum, qui ludis 
alearum vel taxillorum aut aliis ludis illicitis, 
puta pyłki, vel similibus frequenter intenderet 
1482 MMAe XVI 289.

Pintowanie 'obszycie sukni paskiem tkaniny 
czy wstążką, limbus’: Syosthry przy plasczy 
mogą tez myeczi, albo y na szvkny, kythlyk albo 
kyeczek plothna byalego albo czarnego, a tho 
przez zsmarzczenya albo tez przez pynthoyanya
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(absąue ulla crispatura consutum) 1484 Reg 
709.

Piołon cf. Piołun
Piołun, Piołon, Piołyn bot. 'byłica piołun, 

Artemisia absinthium L *: Polyn absintium XIII 
ex. Rost nr 5009; Pyolyn absintheum 1419 ib. 
nr 5030, sim. 1475 ib. nr 3129, 1478 ib. nr 1946; 
Pyolyn absintheum ponticum 1419 ib. nr 5031; 
Pyolyn ca 1435 JA XIV 491; Pyolyn absinthium 
1464 Rost nr 4746, sim. ca 1465 ib. nr 4118, 
1484 ib. nr 5799, ca 1500 PF IV 759; Pyolyn 
absinthum ca 1465 Rost nr 3769, sim. 1475 ib. 
nr 3039; Nye pomosze kurzenye pyolyna, gdy 
przydze moya godzyna De mor te w. 319; Ab
sinthium pyolin, pyolyn XV p. post. R LIII 64; 
Absintheum, pyolyn, vel absinthium ca 1500 
Erz 66; ^  Pyolun absinthium 1472 Rost nr 395, 
sim. ca 1500 ib. nr 5360; Piołun absintheum 
1486 ib. nr 5801; *Pyoliun absintium XV p. post. 
ib. nr 4962; Pyolun absynthum ca 1500 R XLVII 
354; ^  Pyolon absinthium ca 1465 Rost nr 4117.

Piołyn cf. Piołun
Pionik 'kopiec graniczny narożny, tumulus ter- 

minalis in angulo situs5: Camerarius iuxta postu- 
lata granicies limitavit et scopulos sipavit, in- 
cipiendo primum angularem scopulum angu- 
larem dictum pyonyk 1484 AGZ XIX 554.

Piorła cf. 1. Perła
Piorło cf. Berło
Piorun 'grom, głośne wyładowanie energii 

elektrycznej w chmurach, fułmen, toni truś' : Po- 
run fulmen ca 1420 WokTryd nr 209.

Piosnka, Piasnka, Piastnka, Piesnka fo r m y :
n. sg. piosnka M W  86b; ^  ac. sg. piosnkę XV 
ex. MacDod 141; piastnkę Fł 39, 4; piesnkę 
Puł 39, 4, De nativ w. 42; ^  g. pi. piasnek 
1436 R XXIII 276.

Z n a czen ie : 'utwór śpiewany, przeznaczony 
do śpiewania, carmen, cantilena : I wpuścił w usta 
moia pene nowe, pastnko (carmen, Puł: pyesnkę) 
bogu naszemu FI 39, 4; Jako na górze pyszano, 
pyosznka na pszalmy M W  86b; Then, kthory 
thą pyosznką yesth zlozyl, ku czczy, chwale 
thwey, Chryste, gyą wylozyl XV ex. MacDod 
141; Lvdzye, ws<y)thczy szyą wyeszyelczye 
a pyesznka novą spyevayczye! De nativ w. 42; 
Yvsze wszysthczy szyą radvyczye, *pyeszką 
novą zaczynayczye, bo szyą nam pan bog na- 
rodzyl ib. w. 86; ^  In instabili puncto ąuietis 
nunc existis (sc. tu cicada), ymo nunc magis 
abvteris, sle pozivas, cantilenis, gl. cantibus 
pyasnek 1436 R XXIII 276.

(Piotr) Pietr święty pietr 'danina na rzecz pa
pieża, świętopietrze, vectigal, quod papae solve- 
batur, denarius sancti Petri qui \ocabatur : Ego

Wlodizlaus... contuli ecclesie in Veteri Monte... 
villam Slopanowo..., liberam a podwoda, a pre- 
woda et swentego petra (1232) XVII—XVIII 
KodWP IV 5. -o Cf. Ziele.

Piotruszka cf. Pietruszka 
Piotruszki cf. Pietruszka 
Piotruziele, Pietruziele bot. 'pietruszka zwy

czajna, Petrosełinum sativum Hoffmż: Pyotru- 
syelye 1475 Rost nr 2981, sim. ib. nr 2953. 3230; 
Pyotrvsyely<e> semen ib. nr 2987; *Pyotru- 
szelya petrosełinum 1478 ib. nr 1928; ^  *Pye- 
truszyelwm 1475 Rost nr 3126. ^  Możliwa też 
lekcja piotrużele, pietrużele.

Piotrużele cf. Piotruziele 
Pióro fo r m y : n. sg. piór o 1471 MPKJ V 64, 

ca 1500 Erz 66; ^  g. sg. piorą BZ Ex 35, 35. 
38, 23, 1471 MPKJ V 18; — i. sg. piórem 
MPKJ V 18; ~  i. pl. piormi FI 90, 4; piory 
Puł 90, 4.

Z n a czen ia : 1. 'pierze ptasie, avium pennae, 
plumae' : Obu nauczył modroszczy, abi dzya- 
laly dzalem czyeszelskym a dzyalem przemyen- 
nym y poszywanym barwamy pyora ptaszego 
(ut faciant opera abietarii, polymitarii ac plu- 
marii) BZ  Ex 35, 35; Przyyow k sobye... 
Oolyaba..., który bil... dzelnyk barwamy pyora 
ptassego (fuit... plumarius) ib. 38, 23; Pyora 
ptaschego plumaria (decem cortinas de bysso 
retorta et hyacintho ac purpura coccoąue bis 
tincto variatas opere plumario facies Ex 26, 1) 
1471 MPKJ V 18; Plvmario pyorem aut gyglą 
viszyvane (in introitu vero atrii het tentorium... 
ex... bysso retorta, opere plumarii Ex 27, 16) 
MPKJ V 18; Pluma poschvą, pyoro ca 1500 
Erz 66.

2. cskrzydło, ala : Pleczoma swogima za
słony czebe y pod pyormy (sub pennis, Puł: 
pod pyory) iego pwacz bodzesz FI 90, 4; *Pyoro 
pennas 1461—7 Serm 90 v.

3. 'pióro jako przyrząd do pisania, penna 
scriptoria : Pyoro calamus (lingua mea cala- 
mus scribae velociter scribentis Psal 44, 2) 1471 
MPKJ V 64.

Pir 'uczta, biesiada, cena, convivium (?): 
(Jałbrzyk, właściciel gospody, oskarżony o roz
pędzenie ludzi Hirzmanowych) s yego piru 
1447 TymWol 74.

Pirdzieć cf. Pierdzieć 
Pirog cf. Pieróg 
Pirsi cf. Piersi 
Pirszy cf. Pierwszy 
Pirściel cf. Pierściel 
Pirścieniec cf. Pierścienice 
Pirścień cf. Pierścień 
Pirw- cf. Pierw-
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138 PIRZCH- PISAĆ

Pirzch- cf. Pierzch-
Pirzć cf. Pierść
Pirzsi cf. Piersi
Pirzw- c f  Pierw-
Pisać fo r m y : praes. ind. 2. sg. piszesz XV 

med. SKJ V 258; 3. sg. pisze Kśw br 1. 20. 32. 
dv2, Gn 3a. 171 b. 172b. 174a, etc. etc.; 1. pl. 
piszemy XV ex. SlArch I 169; 3. pl. piszą Sul 63, 
OrtMac 67, OrtOssol 54, 3, XV ex. SlArch I 
169, etc.; ~  imper. 2. sg. piszy Park 413; pisz 
Park 413; ^  part. praes. act. adv. pisząc Park 
413, Rozm 671; adi. g. sg. m. piszącego FI i Pul 
44, 2; ^  inf. pisać 1400 Pozn nr 429, 1414 
AKH  III 219, 1416 Pyzdr nr 458, etc. etc.; 
r f u t .  1. sg. m. będę pisać Rozm 174; 3. pl. m. 
będą pisać Dział 47; ^  praet. 1. sg. m. -(e)m 
pisał XV ex. PF III 179; 2. sg. m. -(e)ś pisał 
Rozm 228; 3. sg. m. pisał jest Park 380; jest 
pisał 1418 Kościan nr 678; pisał 1418 Kościan 
nr 678, XV med. PF IV 629, BZ  Judith 4, 5, etc. 
etc.; neutr. pisało 1443 TymSąd 140; 1. pl. m. 
pisaliśmy OrtMac 76, OrtOssol 16, 4. 59, 2; 
-(e)smy pisali OrtMac 43—4. 44. 77. 132, Ort
Ossol 17, 1. 21, 4. 39, 2. 95, 4; -(e)chmy pisali 
OrtOssol 39, 3; my pisali OrtOssol 60, 2; 2. pl. m. 
pisaliście OrtMac 107. 128, OrtOssol 19, 3. 49, 2. 
79, 3. 93, 3; -ście pisali OrtOssol 17, 1. 60, 3;
3. pl. m. pisali 1433—8 AKPr II s. XXXII, 1439 
AGZ XI 149, OrtMac 142, OrtOssol 22, 4. 
104, 2; ^  pląperf. 3. sg. m. jest pisał był Gn 
183 b ; —' condit. 2. sg. m. -by pisał Park 412;
3. pl. m. -by pisali OrtMac 44, OrtOssol 39, 2; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. pisań 1403 Pozn 
nr 550, 1408 Kościan nr 381, 1415 Pyzdr nr 394. 
437, 1416 Kościan nr 585, 1422 ib. nr 941, 1498 
SKJ III 335; psan 1471 GórsJaz 283;/. pisana 
1421 AKLit III 29, Rozm 27; neutr. pisano 
ca 1418 Wisi nr 2151, 1420 Pyzdr nr 646, ca 1428 
PF I 484, OrtMac 59, etc. etc.; pisane OrtOssol 
90, 2; g. sg. neutr. pisanego OrtMac 36. 122, 
OrtOssol 89, 4; d. sg. neutr. pisanemu OrtMac 
100, OrtOssol 74, 4; ac. sg. neutr. pisano BZ 
Neh 8, 14; pisane OrtOssol 34, 4, XV p. post. 
Msza VII s. 55; /. sg. f .  (na) pisane XV p. pr. 
Cant; neutr. pisanym OrtMac 110, OrtOssol 
81, 4; n. pl. neutr. pisana Sul 82; g. pl. f .  pisa
nych 1471 MPKJ V 110; ac. pl. m. pisane 1436 
ZapWarsz nr 474; ^  praes. pass. 3. sg. m. jest 
pisań Pul 39 arg., Pul s. 272; neutr. pisano jest 
FI i Pul 39, 11, Sul 91, EwZam 293, Rozm 177. 
196; jest pisano Dek II 1. 2, 1447 AGZ XIII 
226, BZ  II Par 35, 25, OrtMac 144, etc.; 3. pl. 
są pisany Rozm 624; m. są pisany 1408 Kościan 
nr 387;/. są pisany Rozm 482; neutr. są pisana 
Gn 175b; są pisany BZ  Deut 28, 58, Rozm 403;

są pisane Rozm 641; —̂> imper. pass. 2. pl. m. 
bądźcie pisani FI 68, 33; ^  fut. pass. 3. sg. m. 
będzie pisań Park 412; pisań będzie Park 413; 
neutr. będzie pisano Rozm 776; 3. pl. m. pisani 
będą FI i Pul 138, 15; ^  praet. pass. 3. sg. neutr. 
jest było pisano Gn 177a; było pisano Rozm 
211. 250. 825; ^  condit. pass. 3. sg. m. -by był 
pisań Rozm 416; neutr. -by pisano OrtMac 65, 
OrtOssol 53, 1.

Z n a czen ia : 1. 'pisać, zapisywać,przepisywać, 
scribere, describere5: a. bez dopełnienia: Iozik 
moy trescz pisarzowa richlo piszoczego (cala- 
mus scribae velociter scribentis) FI 44, 2, sim. 
Pul; Machey {leg. Maciej) pysse w chyssy XV 
in. CyzPłoc; Pyssali szedzocz o dzczbane pywa, 
grzanky gedzocz 1433—8 AKPr II s. XXXII; 
Cur ita breuiter nobis de isto partu descripsisti 
porodzenyy pyszesch? XV med. SKJ  V 258; 
Pytalysczye nasz y pyszalysczye,... który vszy- 
tek mayą myecz przyszyasznyczy od thego 
przyszyaszthwa OrtMac 128, sim. OrtOssol 
93, 3; Pysal sługa gest [...] kalsdey godzyny 
Varzykowsky Park 380; A sządayancz tablyce 
pyszal (scripsit Luc 1, 63) EwZam 290; Podług 
tego prorocztya, yako pysal Yeremyasch y Amos 
(quas scripserunt Ieremias, Amos) Rozm 76, sim. 
ib. 164. 214; ^  Iści szo o nem tako pysze, 
yszecz on nemoczne ludze gest bil ysdraual 
Gn 181 b, sim. ib. 183 a. 183b; Vnde deus volens, 
quod mundus milites suos honoraret sicut et 
alios sanctos suos angelos, taliter instituit pyse 
so Gn gl. 148a; Thv szyą pysche o tern, yze 
dzyevycza dostoyna Marya po szyedmy lat 
da<na> do kosczyola Rozm 15; Thu szye py
sche, yako Nykodem przyschedl do Iesusza 
v noczy ib. 236, sim. ib. 659. 678. 736. 761; 
^  Jacom nigedne vmovi s Przedslauem ne mai, 
gedno jaco list *piszon 1391 Pozn nr 104; Gascy 
sloua f te tho dzysegsze ewangelie szocz ona 
pyszana Gn 175b; A pres tocz na snamo tego 
gest tho f dysegsze ewangelie było pyszano 
Gn 177a; Yest pyszano w kzangach zakony 
starego, a tho szą szlowa yego Dek II 1. 2, sim. 
BZ  II Par 35, 25, OrtMac 144; Iaco Cussz ne 
bil przi tern, kedi dan list Lamprachtowi ani 
kedi pisań 1403 Pozn nr 550, sim. 1415 Pyzdr 
nr 394. 437, 1416 Kościan nr 585, 1422 ib. 
nr 941; To czcze szan w kzangach kro<n>yk 
rzymskych, a pysano w kzangach szyyota Cristo- 
vego ca 1418 Wisi nr 2151, sim. 1420 Pyzdr 
nr 646; Pysszano datum ca 1428 PF I 484; 
Petrus eciam librum infamavit dicens, quia et 
in libro infideliter est inscriptum nyewyemye 
y<e>st pysano 1447 AGZ XIII 226; Yvsz prawa 
polska szą dokonana, yasz... pyszana przes
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Mykolaya Svleda, pysarza y bvrgmystrza wa- 
reczskego Sul 82; Dom s plothi, vt yisschey 
pysano yest (ut praemissum est), opprawicz 
bandzye vynowath (sc. kmieć) Sul 91; Nye 
bodzesli... pelnicz wszech slow tego to zakona, 
ges to S0 pisani (quae scripta sunt) w kxogach 
tich to BZ  Deut 28, 58; Y nalezly pysano 
(scriptum) w zakonye, ysze przikazal pan..., 
abi sinovye israhelsci bidlyly w stanyech BZ  
Neh 8,14; Znam mego daru zawyazanye s thobą, 
yako sthogy pyszano w thym tho yawnym py- 
szanyv OrtMac 59, sim. OrtOssol 48, 4, sim. XV 
p. post. GlDom 58, Rozm 829. 839; Thako ysz 
tho przyyal, czo pyszano (OrtOssol 53, 1: za- 
pyszano) w gyego zalobye OrtMac 65; Thedy 
kazały thesz szapyerzowy powyadacz odpowye- 
dzenye, aby tesz pyszano podług żałoby ib., sim. 
OrtOssol 53, 1; Raczcze mogą szwemy (leg. 
z swemi) rostropnymy myesczany yczynycz 
wszem ('w swenT) myesczye poszpolythy wye- 
lkyerz..., gdy ten wyelkyerz nye yesth prze- 
czyw poszpolnemy dobremy pyszanenw (Ort
Ossol 74, 4: przeczy w pospolnemy pysszanemv 
prawu) OrtMac 100; Gdyby czego v nasz 
w myeszkym prawye nye nalyezyono a tasz 
rzecz nalezyona by była w myeszkym (pro ziem
skim) prawye nyemyeczkym pyszanym, mo- 
ze<m)ly tho yste zyemszkye prawo za nye- 
myeczkye wyrzecz? ib. 110, sim. OrtOssol 81, 4; 
Przyszyasznyczy maya ortel naydz y prawo wy
rzecz podług pyszanego prawa OrtMac 122, 
sim. OrtOssol 89, 4; Nye przyszaszely tako, yako 
tv pyssano (OrtMac 104: wypyszano) OrtOssol 
77, 1; Który straczy, ten wszythko zaplaczy po
dług prawa, yako gest prawo pyssane prawe 
ib. 90, 2; Umey obecado moye..., podług thego 
bądze pissaan ludzy vszystkych ocec, Adaam 
Park 412; Jako kameen, thako kaptuur, pissan 
bądze przes k y kuur ib. 413; Kon myska ko
py nyczy... a w *ragistre krolew<s>kyem czaly 
pszan 1471 GórsJaz 283; Prze<z> pischanych 
obranczy sine te<raphim) (quia dies multos se- 
debunt filii Israhel... sine teraphim Os 3, 4) 1471 
MPKJ V 110; Poczyna sye tercia: Naprzoth 
modlytwa mowczye, kthora pyszano sz przothku 
przed yuthrzna M W  72 b; Ad nonam modli- 
th<wa>, iako na górze pyszano M W  84b; Tha- 
kowym obyczayem sz *wyrchy psathym 1498 
»SX/III 335; Dan ypyszan (sc. list) w Z[y]atho- 
rzye ib.; Nygdy we zdrowyu yest pyssan (sc. 
żołtarz) Pul s. 272; Thako pyszano yesth (scrip
tum est Mat 2, 5) przez proroka EwZam 293; 
Chczesch wnydz w zakonna klątwę, ktorasch 
pysana w kxyagach Moyzeschowych bozem 
przykazanym (quod est in libris Moysi man-

dato dei scriptum) Rozm 27; Czy vydzyely 
pysmo, ktoresch pysano, kyedy myły Iesvs byl 
na tern svyeczye ib. 43; Począł ym kazacz..., 
jako pysano yest (sicut scriptum est Luc 3, 4) 
v kxyagach kazanya Yzayasza proroka ib. 177, 
sim. ib. 196; Bocz tako pysano (scriptum est 
Mat 4, 10): Bogu szye bądzyesch modlyl ib. 197, 
sim. ib. 449. 812; Tedy vspomyonąly zvoleny- 
czy, yze było pysano (quia scriptum est Jo 2, 17): 
Myloscz domv tvego yest myą zgrysla ib. 211, 
sim. ib. 250. 825; V zakonye tako pyssano 
(scriptum est Luc 10, 26): Mylvy gospodna, 
boga tvego ib. 331, sim. ib. 340. 416. 429. 455. 
570. 766; Zydovye marzą, ysby ten psalm byl 
pyssan v personye *Elyaschovye (Iudaei som- 
niant hunc psalmum scriptum in persona Elie- 
zer) ib. 416; By szye popelnyly vschythky rzeczy, 
które ssą pyssany (omnia quae scripta sunt 
Luc 21, 22) ib. 482, sim. ib. 624; Przedtym py
ssano, kako szvyąthy Yan... vypyszal zaprzenye 
szvyatego Pyotra ib. 709; Yako tho potem ba- 
dzye pyssano ib. 776; Yest to pyssano v nassem 
zakonye, yze nam Moyzesch przykazał od boga 
rzekącz ib. 811.

b. z dopełnieniem bliższym: coś: Ta sloua pisę 
modri Salomon Kśw br 1, sim. ib. dv 2; Gdiszcy 
on tamo na puscy *bodocz gestcy on svothe 
ewangelie pyszal byl, tedy V0cz gestcy on Xpa 
byl prosyl Gn 183b; Iaco czo kaszal Marsze- 
lewsky we xangy pysacz..., to yczinil s mogim 
yedzenim 1414 AKH  III 219; Jaco Wiszotha 
caszal listh pysacz panu Paskowi, czo ten list 
mowy 1416 Pyzdr nr 458; A czszo Andrach... 
piszal (sc. list) na Pyotrasz Oganką y na 
Marczina, ten yest piszal podług smowy 1418 
Kościan nr 678; Jako then lysth, czszo mowy 
Janowy... na dzewanczdzeszanth grziwen..., 
then yest Janussz Wozniczski kazał pyszacz 
1420 ib. nr 758, sim. ib. nr 814, 1424 ib. nr 1019, 
1424 Pozn nr 1178, 1430 ib. nr 1364; Vsta- 
wyamy, aby pysszarze sządowy..., kędy za- 
wythe roky pyszą (scribent), polthorim groszem 
były nadany, naplaczeny Sul 63; Gdi pyssarzs 
groczsky... lyst sandowi pyssche (scribit litte- 
ram), osm groschi... ma wzyancz Sul 92; Thocz 
Stanyslaw pyszal XV med. PF IV 629; Vibye- 
rzesz wyelike kamyenye y spogisz ge wapnem, 
y ygladzysz, aby mogl na nich pisacz (scribere) 
wszistka słowa tego to prawa BZ  Deut 27, 3; 
Żałobą maya pyszacz sz mogych vsth OrtMac 
65, sim. OrtOssol 53,1; Yesthly doszycz k themu, 
ysz przyszyasznyczy napysza ten layany ortel, 
ysz dadza zapyecząthany szwoy lysth, w ktho- 
rym pysza żałobą y odpowyedz OrtMac 67, 
sim. OrtOssol 54, 3; Ktho chce pissac doskonale
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gozik polski i tesz prave, umey obecado moye, 
*kthorez thak napissal tobe, abi pissal tak 
krothke a Park 412; Ne pissch yirzchu okrog- 
lego pissoc Bartka sbavonego ib. 413; S virz- 
chem okr0glem pissi b ib.; Bądąly nyeczo pysącz 
(si... conscripsero) na czescz a na chwała bogv 
wschechmogączemv Rozm 174; Nyektorzy pyszą 
yedny xyągy ze cztyrz (ąuidam enim scribentes 
unum ex ąuattuor) ib. 205; Czemv syyathy Yan 
pyschącz evanyelya nygdy szye ymyenyem nye 
myny? ib. 671; Tedy odpoyyedzyal myły Cristus 
to slovo, które pyssą yschysczy eyanyelysczy 
ib. 794; ^  ze zdaniem: O thym, yzesz my pysal 
(quod tu scripsisti), abych k tobye przyschedl 
Rozm 228; ^  Pythalysczye nasz y pyszałyszmy 
wam, ysz czlowek może dacz szwe gymyenye..., 
gdzye albo *kvmu chcze Ort Mac 76, sim. Ort- 
Ossol 59, 2. 16, 4; Daley pythalysczye n<as> 
o p<rawo>, czoszmy wam pyrwey pyszaly (Ort- 
Ossol 60, 2: czo my... pyssaly, 17, 1: czosz- 
szezmy... pyszaly), ysz goracze rzeczy... nye 
maya szadzony bycz w szawyeszone dny Ort- 
Mac 77; Jakoszechmy pyrwey pyszaly (OrtMac 
44: yakoszeszmy... pyszaly), acz przyszaszny- 
czy mayą gyne przyszasznyky wybyeracz, tho 
gest nam dobrze pamyathno a gest prawo po
dług maydborszkyego prawa OrtOssol 39, 3; 
Jakosz teszczye (leg. też-ście) nam pyrwey py- 
sszaly (OrtOssol 17, 1: yakosczye... pysszaly), 
ysz nyszadnego przyszasznyka mogą szandzycz 
(leg. zsadzić), gdy nye zawy<ni>, tego-esmy ssą 
barzo v nasz vląkly ib. 60, 3; My, raycze *ryma- 
nowczy, pyszemy vaszey mylosczy, ysze thu szą 
dwa kmecze XV ex. SlArch I 169; Svyąty Yan 
ewangelysta... pysche, yze myły Krystus schedl 
do Ierusalem (narrat eum ascendisse in Ierusa- 
lem) Rozm 203, sim. ib. 583. 669. 710.

c. z dopełnieniem dalszym: komuś: Iści szo 
nam o them tako pisze Gn 3 a, sim. ib. 172b. 
174a; Pysze szo nam f svothem pyszme o *rasz- 
magitich svotich Gn 171 b, sim. Gn gl. 70a; 
Refert eciam *servus discipulus eius tescy nam 
o nem Seuerus pyse Gn gl. 165a; Jaco Sobek 
przed nami so visnal, ysz z yego volo Iacubovi 
list pisań 1408 Kościan nr 381; Mystrz Maczyey 
o thobye pyssze wszemv ludv kv yczyessze 1453 
R XXV 213; Gdy... raycza albo przyszyasz- 
nyk... przylubowalby szye kv dworowy... albo 
nye dzyerzal pyszanego myaszthv prawa (Ort
Ossol 34, 4: tho szgyednal, aby myastho, pro 
myasthv, pyszane prawo... szlomyono)..., czo 
ma czyrpyecz s prawa? OrtMac 36; Muszyem 
vam na tho odpyszacz gynako, nyszlyszmy vam 
pyrzwey pyszaly ib. 43—4, sim. OrtOssol 39, 2, 
sim OrtMac 132, OrtOssol 21,4. 95, 4; O krolv...

Abagarze, yen pyszal (scripsit) Iesucristovy 
o svey nyemoczy v epystole Rozm 173, sim. 
ib. 225. 226. 228. 734; Thedy yemv nathych- 
myast lyst pysal, na ktorem slovo od slova tako 
pysal (rescribebat) ib. 228; ^  k(u) komuś:
A takesz Elyachym... pysal (scripsit) ku 
wszem..., abi osyedly gori BZ  Judith 4, 5; 
Gdyby waszy myeszczanye... k nam pyszaly..., 
chczelybyszmy tho gym radży... odpyszacz Ort
Mac 44, sim. OrtOssol 39, 2; ~  do kogoś:
Daley pytalyszczye nasz a pyszalyscze geden 
ortel do nasz OrtOssol 49, 2; Yzem do cziebie 
mało pisał, nyemocz przicziną tego bila ąuomi- 
nus ad te scripserim morbus fuit in causa XV 
ex. PF III 179; Raycze *rymanowczy pyszą do 
yasz XV ex. SlArch I 169; Tegodla Herod py
sal lysty do czeszarza Augusta (ob hoc scripsit 
Herodes Augusto) Rozm 103, sim. ib. 733; 
^  o coś: Pysszalyscze nam o yeden ortel, czo 
przyszyasznyczy wyrzekły OrtMac 107, sim. 
OrtOssol 79, 3. 19, 3; Przygodzyly szye które 
nyesprawne, czo wy o tho prawą nye mozeczye 
naydcz, ocz k nam mozeczye pyssacz, chczem 
na tho radży naydcz y odpyssacz podług prawa 
prawego OrtOssol 95, 2; ^->pocoi: Przy mye 
tesz krothoszynszczy panowye pyszaly po prawo 
do Lwowa thymy szlowy OrtMac 142, sim. 
OrtOssol 104, 2. 22, 4; ^  o czymś: O gemze 
pisę suoti Lucas Kśw br 20, sim. ib. br 32; 
W glowe ksog pisano iest (scriptum est) o mne 
FI 39, 11, sim. Pul; O lascze a o mylosczy swyaty 
Pavel pysze XV ex. MacDod 148, sim. Rozm
28. 61. 84. 96, etc.\ O tern yest dobrze pysano 
Rozm 26; Bocz o tobye pyszano (scriptum est 
enim Mat 4, 6), yze anyolom svoym przykazał 
o tobye ib. 196, sim. ib. 471; Jaczyem ten, o kto
rem to pyssano (de quo scriptum est hoc) ib. 
251, sim. ib. 316. 443. 540. 653. 822. 842; Po- 
pelnyą szye wschytky pyssma, które ssą przez 
proroky pyssany (omnia quae scripta sunt Luc 
18, 31) o synv czlovyeczym ib. 403; Czokolve 
o mnye pyssano, bądzye myecz skonanye (ea, 
quae sunt de me, finem habent Luc 22, 37) 
ib. 582; Maczye pyssma, które ssą o mnye 
pyssane ib. 641.

2. fzarejestrować, inscribere, referre in acta 
publica : Iacom przi tern bil, kedi wsdano 
Potrowi y cazalem szo fa] na list piszacz 1400 
Pozn nr 429; Sgladzeni bodzcze s ksok szi- 
wich, a s prawimi ne bodzcze pysani (non scri- 
bantur, Pul: nye bodzcze napyssany) FI 68, 33; 
Na kxogach twogych wszytczy pyssany bodo 
(omnes scribentur), dnow<e> stworzeny a nykt 
w nych FI 138, 15, sim. Pul; Iaco ti pyenandze, 
czso so pysani na Rotemborkowem liszcze, ti
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S0 Barowi ne zaplaczoni 1408 Kościan nr 387; 
Jaco mnye Paszek trzi kopi za ramkogemstwo 
Chrczonowo zapłacił a ginę długi nan pisane 
na swe potrzebi brał 1436 ZapWarsz nr 474; 
Michael... et Nicolaus... primum terminum 
ex voluntate ipsorum inscripserunt al. pisały ad 
proximos ulteriores terminos 1439 AGZ XI 149; 
Nyemoczenem ya czebie w xagy szyła piszacz, 
ale cza piszalo prawo y gayeni szand 1443 Tym- 
Sąd 140; <U> stawiamy, aby pysarzowie przy 
sądowych rzeczach, gdy wiodą swiathky, które 
badą pysacz (quos scribent, Sul 63: gesz po- 
pyszą), mayą wzącz schescz grosszy Dział 47; 
Ten ps(alm> powyada, yze Krystus poczotek 
na glowye obrzęda yest pyssan Pul 39 arg.

3. 'rysować, malować, zdobić, pingere, ornare : 
Item summa pisana... Item liber summę pisana 
in alio volumine 1421 AKLit III 29; Na pissane 
perzynye damy sobye do wole pywa y medu 
XV p. pr. Cant.

4. rzatwierdzić, uznać, ratificare (?): Yez 
(obyatowane) thy, boże, ve wszyczkyem, (pró
szymy), przyezegnane, pyssane (Msza I. VIII: 
obyathą... przypysaną, III : obyatowane... przi- 
pisane, IV: obyath(ę)... popyszano, V: obya- 
tha... napyszaną), *wuczwyerdzone, przygemne 
(y tesz vczinicz) raczyłby (quam oblationem 
tu deus in omnibus, quaesumus, benedictam, ad- 
scriptam, ratam, rationabilem acceptabilemque 
facere digneris) XV p. post. Msza VII s. 55.

5. corruptum pisano pro pismo: Kv ktoremze 
szye stało slovo boże, a pyssano nye może bycz 
poruszono (non potest solvi Scriptura Jo 10, 35) 
Rozm 429; To movyly ony, o ktorychze tako 
pyssano movy v zoltarzv: Vraczaly my złe za 
dobre ib. 771.

Cf. Napisać, Odpisać, Opisać, Podpisać, Po
pisać, Przepisać, Przypisać, Spisać, Wpisać, 
Wypisać, Zapisać, Odpisować, Popisować, 
Przypisować, Spisować, Wypisować, Zapi- 
sować

Pisadło 'tabliczka do pisania, codicilli : Pi- 
sadla pugilarem ca 1418 JA XIV 511; Et postu- 
lans pugillarem, posądaw pisadla, scripsit (Luc 
1, 63) XV in. R XXIV 76, sim. XV med. R XXIV 
360; Pugillarem, pyschadla, aut tabulam ad 
scribendum (Luc 1, 63) 1471 MPKJ V 122.

Pisanie fo rm y: g. sg. pisania OrtMac 128, 
OrtOssol 39, 3. 93, 3; ^  ac. sg. pisanie XV ex. 
GIWp 69; ~  i. sg. pisaniem Rozm 43; ~  l. sg. 
(po) pisaniu 1423 Pyzdr nr 737, OrtMac 59; 
pisani Kśw br 9. dv 14.

Z n a czen ia : 1. 'utwór, dzieło, scriptura,
opus scriptum : Vsehmocny myły panye, o tho- 
bye sylne mamy pysanye XV ex. GIWp 69;

^  święte pisanie: Rosmagite uidene nalazimy 
v suotem pisany boga usemogocego Kśw dv 14, 
sim. ib. br 9.

2. 'dokument, list urzędowy, litterae publicae, 
epistula : Znam mego daru zawyazanye s thobą, 
yako sthogy pyszano w thym tho yawnym 
pyszanyy (OrtOssol 48, 4: w ... zapyszanyy) 
OrtMac 59; Ocz do nasz poszleczye, naydzyem 
wam ortel podług waszego pyszanya ib. 128, 
sim. OrtOssol 93, 3; A gdysz podług waszego 
pyszanyą (OrtMac 44: podług... wysznanya) 
przyszasznyczy mayą wybracz gyne przyszasz- 
nyky OrtOssol 39, 3.

3. 'sposób pisania, scribendi modus’: Tegodla 
brałem rozmaythych xyąg czvda, spysalem ya- 
kole prostem pysanyem v yedny xyągy (in 
unum opus stilo rudissimo redegi) Rozm 43.

4. 'ustalenie, naznaczenie na piśmie, designatio 
scripta : Ysze mye pany czodzala po pisanyu 
roka na wyelike roky 1423 Pyzdr nr 737.

Pisarski 'dotyczący pisarza, związany z pisa
rzem, ad scriptores, scribas pertinens : Kxyagy 
stare myaly Iozeffat prophetą, alye blądem 
pyssarskym (yitio scriptorum) położono v Iza- 
yaschu, yze nye yyedzyely, który tho był Ioza- 
phat Rozm 765; ^  O prawye pyszarskem
(de scriptoribus iudiciorum, var. de officialibus 
iudiciorum, Dział 47: o pysarzy ziemskem) 
Sul 63.

Pisarstwo 'stanowisko, urząd pisarza, munus 
scribae' : Scribatus, id est scribe officium, py- 
szarstvo ca 1500 Er z 61; Stilus est officium 
scribentis, yt ille habet stilum ciuitatis etc., 
pyszarstwo ib.

Pisarz fo rm y: n. sg. pisarz 1401 Liblur 
nr 1268, 1419 Trześn 31, 1420 Kościan nr 772. 
779, etc. etc.; ^  g. sg. pisarza 1416 AKH  III 
262, 1430 Pozn nr 1364, Sul 82, etc.; ^  d. sg. 
pisarzowi Sul 50, BZ II Par 34, 15, Dział 42; 
pisarzewi 1424 Kościan nr 1019, Sul 17; ^  ac. 
sg. pisarza Sul 82, OrtMac 129, OrtOssol 21, 2. 
94, 1, M W  146b; ^  i. sg. pisarzem BZ  I Par 
18, 16, OrtMac 59, 1471 MPKJ V 39; ^  /. sg. 
(o) pisarzu Dział 47; ^  n. pl. pisarze Sul 63. 
79. 92, BZ  II Par 34, 13, Rozm 508; pisarzowie 
Dział 47; ^  g. pl. pisarzow BZ II Esdr 8, 24; 
^  d. pl. pisarzom Rozm 703; ^  i. pl. pisarzmi 
OrtMac 123, OrtOssol 90, 1.

Z n a czen ie : ' ten kto pisze, trudni się pisaniem, 
przepisywaniem na czyjeś zlecenie, urzędnik kan
celarii sądowej, miejskiej, książęcej itp., scriba, 
is qui in cancellaria iudicii, urbis, ducis etc. 
scribae munere fungituE: Jaschco, *piserz, re- 
cepit ius ciyile 1391 AcCas 255; Jan, pisars, 
famulus Zindrami, habet ius 1401 Łiblur
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nr 1268; Oth pisarza wyszedł (sc . Jan) 1416 
A K H  III 262; Pro Mathia, dieto pisarz, scol- 
teto 1419 T rześn  31; Xandz Micolay, pyszarz, 
nigdy do nich (sc. kmieci) niczsch ne mai 1420 
K o śc ia n  nr 772, s im . ib. nr 779; Jacom ne pro- 
ssil any kazał pissacz lista Jandrzeyewi, pissa- 
rzewy, gednaczskego 1424 ib . nr 1019; Anym 
go (sc . lista) py[a]zacz kazał, anym go oth 
*pyzara wsal 1430 P o zn  nr 1364; Yvsz prawa 
polska szą dokonana, yasz wykładana... na 
proszbą Maczeya sz Różana, pyszarza ksządza 
Bolesława..., pyszana przes Mykolaya Svleda, 
pysarza y bvrgmystrza wareczskego S u l 82; 
Constituit suum verum procuratorem Stani- 
slaum... ad resignandum domum Andrisch, 
*piszar 1452 P r z e m  II nr 1122; Dokonały sie 
godziny o wlosznym angele przes pyszarza 
Waczlawa vbogego M W  146b; Pyszarz scriba 
ca  1500 E r z  67; ^  Pysaarz sandowi (scriptor cau- 
sarum, var. notarius seu scriptor)... oczrzedzą 
prawvyącye szą... myenycz maa S u l 25, s im . 
D z ia ł  12; Vstawyamy, aby pysszarze sządowy 
(scriptores iudiciorum, D z ia ł  47: pysarzowie 
przy sądowych rzeczach) oth tego, yen wyedze 
swyathky..., szesczą groszmy... były nadany 
S u l 63; Pothwerdzyly tho zawyazanye y daro- 
wanye myedzy szoba yawnyem pyszarzem y yego 
yawnym pyszmem O r t M a c  59; Czo wasz py
szarz byerze podług dawnego obyczaya za 
szwą robothą..., tho wszyszthko yest yego 
ib . 123, s im . ib . 122, s im . O r tO s s o l 20, 4. 89,
4. 90, 1; A my thako trzymamy z naszemy 
myeszkyemy pyszarzmy, ysz szye nam podobaya 
a radży nam szlusza O r t M a c  123, s im . O r t
O s s o l 90, 1; Mogaly przyszyasznyczy myecz 
oszobnego pyszarza besz raczkyego, szlowye 
myesczkyego pyszarza, czyly nye mogą? O rt-  
M a c  129, s im . O r tO s s o l 21, 2. 94, 1; Przy- 
szyaszny pyszarz chcze szwą przyszyągą 
szwathczycz O r tM a c  132, s im . O r tO s s o l 96, 1; 
Yego ślub ma <być po>czvyerdzon pod svya- 
dom<iem pospol>nego pissarza rąką albo py- 
ss<arza> napissanym instrumenthem 1484 R e g  
707; ^  pisarz ziemski 'c z ło n e k  są d u  z ie m s k ie g o , 
p r o w a d z ą c y  k a n c e la r ię , n o ta r iu s  te r r e s tr is , q u i  
vo c a b a tu r , ca n ce lla r ia e  iu d ic ii te r r e s tr is  p r a e p o - 
s i tu s ’: Naganyąncz skazanyv castellana... cra- 
kowskyeego..., kaszdemv pyssarzewy zemskemy 
lysszye lypyeze... dacz y doszycz ma yczynycz 
S u l 17; Kedi ktho nagany... skazanya pana 
krakowskego..., pyszarzowy zemskyemv (no- 
tario terrestri) lvpyesze liszye... dacz y doszycz 
yczynycz ma S u l 50, s im . D z ia ł  42; Zemsczy 
pyszarze (terrestres notarii) we wszysthkych 
zemyach krolewsthwa naszego... oth zapysow

genako bracz mayą swa prawa podług yako 
pyszarze krakowskey y sądomyrskey zem (no
tarii Cracoviensis et Sandomiriensis terrarum) 
byerzą S u l 79; Czso pyssarze bracz mayąn ot 
sandowego lystha. Item gdi pyssarzs groezsky 
albo zyemsky (notarius castri, var. notarius 
terrestris) czczye lyst sandowi..., dwa (sc . 
grosza) ot takyego lysta vesmye S u l 92; O py- 
sarzv ziemskem (de scriptoribus iudiciorum, 
S u l 63: o prawye pyszarskem) D z ia ł  47; ^  na- 
wyszy pisarz 'n a jw y ż s z y  ra n g ą  p is a r z , p r z e ło ż o n y  
k a n c e la r ii, p r im u s  sc r ib a ru m , ca n ce lla r ia e  p r a e -  
p o s i t u s Prothonotarius, der oberst schreyber, 
nayyszy pyszarz ca  1500 E r z  67; ^  ( w  B ib lii): 
Ideo omnis scriba doctus in regno celorum si- 
milis est patri familias wszelky mysztrz naw- 
czony, wszelky doctor albo pyszarz w cro- 
lewszthwe nebeszkem równi yeszth oczczw 
czeladnemw (Mat 13, 52) ca  1420 R  XXIV 86; 
Wszedszi pysarz krolyow (scriba regis) a bi
skup y wisipaly, y zlyczily pyenyodze B Z  IV 
Reg 12, 10; Y prziszedl... Sobnya, pysarz 
zemski (scriba) ib . 18, 37; A Sadoch... a Achi- 
melech... bilasta kaplanmy, a Suza pysarzem 
(scriba) B Z  I Par 18, 16; A nad tymy tesz, ktorzi 
ku rozlycznim potrzebam brzemyona nosyly, 
biły pysarze (scribae) a mystrzowye B Z  II 
Par 34, 13; Y rzecze ku Zaphan, pysarzowy 
(ad Saphan scribam) ib . 34, 15; A wam przi- 
kazuio, abi... ot sług koscyelnich y pysarzow 
koseyola tego nyszadney byernye... pozodaly 
(u t... scribis templi... nullum tributum... irroge- 
tur) B Z  II Esdr 8, 24; Ziemskym pyscharzem 
a commentariis (Iosaphat... erat a commen- 
tariis II Reg 8, 16) 1471 M P K J Y  39; Pyscharz 
(w a r. lu b .: canczlerz aut pysarz) scriba (Saraias 
scriba II Reg 8, 17) ib .;  Tedy... zebrały szye 
vschysczy v dom starszego byskupa,... bysku- 
povye y lyczemyernyczy, pyscharze y *vschytky 
rądą zydovska (Mat 26, 3) R o z m  508; Annasz 
vszyavszy mylego Iesucrista y dal y (leg . ji 
fgo’) v rące lycemyernykom, pysarzom y mądr- 
czom ib . 703.

Pisarzowa 'żo n a  p is a r z a , u x o r sc r ib a e5: Pro- 
curator honeste domine Katherine pyszarzowa 
1485 A c L e o p  I nr 1194; Iacobus..., procurator 
pyszarzovey, protestabatur de dilacionibus ib . 
nr 1246.

Pisarzow(y) f o r m y :  n. sg . f .  pisarzowa FI 
i P u l 44, 2; ^  a c . sg . m . pisarzow 1470 Z a p - 
W a rsz  nr 3007; ^  n. p l .  m . pisarzowy 1346 
M M A e  I 230; ^  g . p l .  f .  pisarzowych 1471 
Z a p  W a rsz  nr 3010.

Z n a c z e n i e :  'n a le ż ą c y  d o  p is a r z a , ą u i s c r i
b a e  e s t9: Ad agros, qui dicuntur pissarzoui
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lany 1346 MMAe I 230; Łazik moy trescz pi
sarzowa (calamus scribae) richlo piszoczego 
FI 44, 2, sim. Pul; Jakom ya przyszchethwschy 
w dom kxandza pyssarzow gwalthem nye gro- 
szylem mv 1470 ZapWarsz nr 3007; Jakom 
ya... ląk kxandza pyssarzowych... ne prze- 
dala gwalthem 1471 ib. nr 3010.

Pisidło 'atrament, atramentum scriptoriuni: 
Atramento czyrnidlem aut pyszydlem (epistula... 
scripta non atramento, sed spiritu dei II Cor 3, 
3) MPKJ V 128.

Pisklę 'młode ptaka, pullus avis' : Yako 
pysklyę {FI: yako dzeczy<ę» yastkolczyno (si- 
cut pullus hirundinis Is 38, 14), tako będę 
wolacz Pul Ezech 15.

Piskorz zool. 'piskorz, Misgurnus fossilis 
Lacep/ :  Pyskorz lampridus 1472 Rost nr 1434; 
Lampreda est nomen piscis pyskorz ca 1500 
Erz 67.

Piskup cf. Biskup
Piskupstwo cf. Biskupstwo
Pismo fo rm y: n. sg. pismo Kśw cv 22, 

ca 1420 WokTryd nr 309, Sul 69, Gloger, etc.; 
~  g. sg. pisma Kśw cv 23, Gn 176b, FI i Pul 
70, 17, Gałka w. 4, 1450 MacDod 120, etc. etc.;

d. sg. pismu XV med. SKJ I 76, EwZam 
304, Rozm 128. 129. 211; ro ac. sg. pismo 
XV med. R  XXIV 48, OrtMac 60, OrtOssol 
48, 4, etc.; ro i. sg. pismem Sul 103, OrtMac 
59. 60, OrtOssol 48, 4, etc.; ^  /. sg. (w) pi
śmie Gn 171 b, Sul 27, 1453 R XXV 210, BZ  
II Esdr 9, 39, OrtOssol 49, 1, etc.; ~  n. pl. 
pisma OrtMac 110, OrtOssol 81, 4, 1471 
MPKJ V 35, Rozm 261. 403. 624; — ac. pl. 
pisma 1491 RKJŁ VII 58, Rozm 173. 261. 641; 
^  l. pl. (w) piśmiech FI i Pul 86, 6, Rozm 411. 
840.

Znaczenia: 1. 'to co napisane, litery, litte- 
rae, scriptum : Vsta moia powedzo prawdo 
twoio..., bo ne poznał iesm pisma (non cognovi 
litteraturam) FI 70, 17, sim. Pul; Kaplany... 
y tez czo pysmo czyzczi vmyeyą, mayą moviczi 
psalmy 1484 Reg 714; <Tacy>, czo pissma any 
czysczi <nie u>myeyą, mayą moviczi sstho 
paczyerzy ib. 720; M arya... polyeczyla y {leg. 
ji, sc. syna swego) mystrzovy, aby y pysmv 
navczyl (quod et litteras docent hunc rogavit) 
Rozm 128, sim. ib. 129; ^  na piśmie 'pisemnie, 
per litteras, scripto : Powod zzalobą alybo rzecz 
pozwaneemv na pyszmye dacz alybo dobrzee 
maa vilozicz (debito modo exponere vel in 
scriptis tradere teneatur, Dział 15: aby... sza- 
lobą... poloszyl na lyscze pozewnem) Sul 27; 
^  A thesz gdze b bodze gruube, thako pissmem 
poloszysch gee Park 413; Ale gdze c svoy glos

meva, sviklem pysmem cało tak da ib.; Gestii 
c barzo grubeye, thako pissmem czas visnaye 
ib.; Patrzy obecada meego..., boc v nyem kaszde 
slovko thobe pissmem rośni glos da v ssobe 
ib.; ~  Ten ps<alm>... znamyona na pyszmye 
samemu Dauid (tituli inscriptio ipsi David), 
to iest Kristu Pul 15 arg.; ^  Czyy to obraz, 
czyye to pyssmo (superscriptio Mat 22, 20) 
na nyem? Rozm 456.

2. 'dokument, list urzędowy lub prywatny, 
lit terae publicae vel privatae, epistula: Vsta- 
wyami i thim pysmem yyswyetlyami Sul 103; 
Cy szukały pysma swego pokolenya (scriptu- 
ram suam in censu) BZ Neh 7, 64; Y pothwer- 
dzyly tho zawyazanye y darowanye myedzy 
szoba yawnyem pyszarzem y yego yawnym 
pyszmem y szwyathky OrtMac 59, sim. ib., 
OrtOssol 48, 4; Yam szye sz nym... darował 
thako, yako myedzy namy zapyszano yawnym 
pyszmem {OrtOssol 49, 1: w yawnem pyszmye) 
OrtMac 60; Wszythky pyszma szą ludzyom 
zostawyony na wyedzenye y na navką ib. 110, 
sim. OrtOssol 81, 4; Przetho ktho yesth przy- 
szyasznykyem..., ten może podług szwego 
lepszego roszvmu y pyszma naydz ortel Ort
Mac 110, sim. OrtOssol 82, 1; Tedy lepak 
<n)a to wysznanye wszal yawnye pyszmo 
s thymy szwyathky, czo przy them były Ort
Ossol 48, 4, sim. OrtMac 60; Kazimirz, z boga 
mylosczy kroi polsky, wyznaw[y]amy thym to 
pysmem (significamus tenore praesentium) 
Dział 1, sim. ib. 3; Iesliby szie przidalo, yzeby 
nykthory thowarzisz szie... chciał... badacz, 
czygye by tho było... na thi pysma obwyąza- 
nye 1491 RKJŁ VII 58; To ystne pysmo albo 
lyst... od slova do slova było tako popysano 
(talis haec epistoła fuisse comprobatur) Rozm 
225.

3. 'utwór, dzieło (literackie, naukowe itp.), 
opus scriptum : Gospodzin powedzal w pismech 
ludzskich y ksoszot (in scripturis populorum 
et principum) FI 86, 6, sim. Pul; Pismo carmen 
ca 1420 WokTryd nr 309; Lachowie, Niemczo- 
wie,... wotpiczeli w mowie y fschego pisma sło
wie, Wikleph prawdą powie Gałka w. 4; Yedno 
pismoo mowy: Teen iest odloczon, kto sie go- 
spodnv offervie Gloger; Ad quam oracula pysma 
XV med. R XXV 153; Apocrifum ab apo, valde, 
et crifon, id est obscurum, quod obscura scrip- 
tura zaczmyale pysma 1471 M PKJY  35; W mo- 
yem rozumye badałem y takyesz w pyszmye 
czytałem XV p. post. R  XIX 58; Canonica 
scriptura pyszmo pothffyerdzone oth kosczyolą 
ca 1500 Erz 67; Yozephus, Philipus svoyem 
pysmem (scriptis suis) tesch my k temv dzyalv
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pomogły Rozm 43; Movyą thu phylozopho- 
vye, czvsch madrczy przyrodzonego pyssma 
ib. 602 (o Biblii lub jej poszczególnych
księgach, de Scriptura sacra vel eius libris sin- 
gulis):  Pismo togo croleuicha deuico poro- 
chonego v troiakem mesce pisma naziua cro- 
lem luda zidowskego Kśw cv 22—3; A tocz 
gesth skonane podluk prostego pyszma te 
tho ... sv0the ewangelie Gn 176b; Mylug pysmo 
swanthego zaconw XV med. R XXIV 48; 
Hoc autem scitote intelligentes, gl. sc. quod 
Sacre scripture dicunt veritatem wyeczcze tho 
rozvmyeyącz a pyszmv wyerzącz (Eph 5, 5) 
XV med. SKJ I 76; Cżo przepovyednyczy nam 
przepovyadaly, o thakyey dzevyczy s pysma 
wycladaly, tho szya nam zyavylo 1453 R XXV 
209; *Mystrevye w pyszmye badały, czo pro
roczy povyadaly ib. 210; Y rzekły Ezdrze, 
byskupowy yczonemu w pysmye (Esdrae, pon- 
tifici et lectori), abi przinyosl zakon Moysze- 
sow BZ  II Esdr 9, 39; Gdysz podlvg pysma 
navky (Scriptura testante) wszelky człowiek 
w młodo sczy gest podobnyeyszy kv zlemv 
Dział 1; Wspamyątaly sa svolyenyczy yego, 
ysze tho movyl, y uwyerzyly pysmv (crediderunt 
Scripturae Jo 2, 22) EwZam 304, sim. Rozm 
211; Falsi prophete sunt heretici seu mali 
Christiani, non bene docti przezakowye, prze- 
kęszytitlowye, nye dowczeny any dobrze pysma 
nye rozwmyeyączy XV ex. R  XXV 149; Dzye- 
yyczą zawzdy ostanye (^c. Maryja), aby szye 
popelnylo pysmo starych oyczow Rozm 3; 
Pysmo syyatego Yana Eyanyelysty dosyyaczscha 
(eyangelista Johannis scripta protestantur), yze 
myły Yesus yczynyl yyelye czvd ib. 42; Czczyemy 
v pysmye (in scripto), yze Iesus myal szyedm 
lyat, kyedy przyschedl do Nazaretha ib. 119, 
sim. ib. 451; Kvszyczye pysma (scrutamini Scrip- 
turas), yze v nych nadzyeyaczye szye zyvoth 
myecz, a thy pysma szą (illae sunt Jo 5, 39), 
które o mnye davayą svyadecztwo ib. 261; 
Popelnyą szye wschytky pyssma, które ssą 
przez proroky pyssany (omnia quae scripta 
sunt Luc 18, 31) o synv czlovyeczym ib. 403, 
sim. ib. 624; Nygdyszczye nye czczly v pyss- 
myech (in Scripturis Mat 21, 42)? ib. 411; 
Baczy a obezrzy pysmo (scrutare Scripturas 
Jo 7, 52), ysczy od Galyley prorok nye postał 
ib. 461; Czczyemy tez o Dauydzye, yze y {leg. 
ji rgo5) pysmo chrobaczkyem nazyva drzevnym 
ib. 625; Maczye pyssma, które ssą o mnye 
pyssane ib. 641, sim. ib. 173; Ony lyvdzye... 
czytały v pysmyech yrodzenya boskyego ib. 
840; ^  pismo święte, święte pismo: Pysze
sz0 nam f sv0them pyszme o *raszmagitich

sv0tich Gn 171 b; Proszą szobye na pomocz 
boga *uszyechmocznyego..., bych wam mogl 
pysma swathego powyedacz czo dobrego 1450 
MacDod 120; <P>odlug pysma swiatego (li
cet canonica sanctio, Sul 48: dvchownego 
prawa vstawyenye) czynyączy schkodą na polv 
rzeczeny tesz są zlodzeye Dział 39; <G>dy 
swiąte pysmo (Scriptura, Sul 69: pyszmo) 
swiąthczy, ysze syn nye ma czyrpyecz za oczcza 
ib. 59; Ayographus, ab ayos, sanctus, et gra- 
phus, scriptura, quod Sacra scriptura schwyan- 
the pischmo 1471 MPKJ V 35; Falszyyy Szydo- 
vye błądzą, pysma szwyąthego nye vydzą De 
nativ w. 22; Wschystko svyąte pyszmo (totam 
sacram paginam) y phylozophyą... rychło na- 
yykla {sc. Maryja) Rozm 17; ^  ^  łacińskie
pismo 'tekst w języku łacińskim, textus Latine 
scriptus5: Tegodla brałem rozmaythych xyąg 
czvda, spysalem... v yedny xyągy. Napyrve 
z Eyanyelye nazaranskye, ktorąsz svyaty Iero- 
nym przemynyl v laczynskye pysmo Rozm 43.

Pismowy 'związany z pismem, piśmiennictwem, 
ad litteras pertinens5: Pischmo we litterarum 
(abiit ad habitatores Dabir, cuius nomen vetus 
erat Cariath Sepher, id est civitas litterarum Jud 
1, 11) 1471 MPKJ V 32.

Pistrzyć cf. Pstrzyć
Piszczał cf. Piszczel
Piszczba 'gra na piszczałkach, cantus fistula- 

rum : Czlowyecza roskosch podluc czyala, 
yąsz zli mayą za blogoslawenstwo, zalezicz... 
na glossyech gączbi, pyszdzbi, gigyer przigląda- 
nyu XV med. R XXII 238.

Piszczeć 'grający na piszczałkach, fistulator, 
tibicen: Ioculatoribus scrzypczom, pyssczczom, 
gączczom XV med. R XXIV 351; Ksyoszota 
y wszitci poczcziui... wichodzily..., yodzocz 
tance s pysczci y z bobennyki (ducentes choros 
in tympanis et tibiis) BZ  Judith 3, 10.

Piszczek fo r m y : n. sg. piszczek Park 406, 
1497 GórsPiech 207; ^  n. pl. piszczkowie 
OrtCel 6, OrtLel 234, OrtMac 29, OrtOssol 
31, 1, OrtZab 528; ^  d. pl. piszczkom 1413—4 
JA XIV 503; ~  ac. pl. piszczki 1471 MPKJ 
V 118.

Znaczenia: 1. 'grający na piszczałkach, 
fistulator, tibicen : Histrionibus pysczkom vel 
gączczom 1413—4 JA XIV 503; Ioculatores 
pysczkowye abo gygrczy, kyglarze OrtCel 6, 
sim. OrtLel 234, OrtZab 528; Nyekthorzy 
szą... beszprawny,... a czy nykomu ny mogą 
ku yego prawu pomocz, tho yesth szwyaczycz 
any przyszyagacz, yako gyaczy {leg. gędźcy), 
pysczkowye, lotrowie OrtMac 29, sim. Ort
Ossol 31, 1; Pissczek Park 406; Pisczky {war.
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lub,: plaxi) tibicenas (cum venisset Iesus in 
domum principis et yidisset tibicines et turbam 
tumultuantem, dicebat Mat 9, 23) 1471 MPKJ 
V 118.

2. dubium: łan sz Wyrzchowycz, pyszczek 
z rucznyczą 1497 GórsPiechRp 207.

Piszczel, Piszczał fo rm y: n. sg. piszczel 
1450 RpKapKr, 1471 GórsPiech 212; ac, sg. 
piszczał 1443 Liblur nr 5432, 1448 ib. nr 5767, 
1449 ib. nr 5839, 1452 CracArt nr 460; ^  n. pi. 
piszczali 1435 Liblur nr 4668; ^  g. pi. piszczeli 
BZ  Dan 3, 7; ^  ac. pl. piszczeli 1451 AGZ 
XII 209, 1460 MMAe XIII nr 1913, 1467 
StPPP II nr 3887, De morte w. 334; piszczele 
1456 KwartHist XLIV 48; ^  /. pl. (w) piszcze- 
loch M W  130b, Pul 146, 11.

Znaczenia: 1. *piszczałka, fistula, tibia: 
lako so vliszely wszitci lyvdze szwyok trob, 
pysczely a goszly (sonitum tubae, fistulae et 
citharae) BZ  Dan 3, 7; Gdy przydze szath 
boszy, szandza w myech pysczely wloszy De 
morte w. 334.

2. 'goleń, podudzie, crus, tibia : Nie w moci 
konya volą bandze ymyecz any w pysczelioch 
(FI: w sczaskach, Pul: w <p)yszczeloch) mąza 
lyubicz sie bandze iemu (nec in tibiis viri bene- 
placitum erit ei Psal 146, 10) M W  130b.

3. 'rodzaj broni palnej, tormentum manuale, 
ex quo tela puhere tormentario eiciebantuF: 
Dedit I marcam, pro qua empte sunt due pixi- 
des al. pisczali 1435 Liblur nr 4668; Mathias... 
ius habet..., dedit I pisczal 1443 ib. nr 5432, 
sim. 1448 ib. nr 5767, 1449 ib. nr 5839, 1452 
CracArt nr 460; Fuscibula..., id est parwa ma
china cum funda et baculo pendente vlg. pys- 
czel 1450 RpKapKr; Ignacius... iurare habet 
erga... Michaelem... pro duobus bobus..., 
pro pysczely 1451 AGZ XII 209; Duodecim 
bombardas al. pisczelye cum pulueribus ad 
id necessariis 1456 KwartHist XLIV 48; Emet 
pixides al. pysczeli et iacula al. schyppi 1460 
MMAe XIII nr 1913, sim. 1467 StPPP II nr 3887; 
Pysczel, paweska a kordzyk 1471 GórsPiech 
212, sim. ib.; <Pi>sczale pixide 1471 R XXIII 
283.

Piśmidło 'tabliczka do pisania, codicilli : 
Pysmidla pugillarem (et postulans pugillarem 
scripsit Luc 1, 63) ca 1450 PF IV 579.

Piśmię 'pismo, tekst pisany, litterae, scrip- 
tum’: Pyszmon (leg. piśmion) literarum ca 1428 
PF I 490; Xąnząntha... zloczincze... mayąn 
popissacz a ye yeden od drvgego na pysmyenyv 
(in scriptis) wszkazacz Sul 86.

Pitelni cf. Pitelny
Pitelny, Pitelni 'służący do picia, ad bibendum

Słownik staropolski VI

aptus*: Schandy pitelne (war. lub. rp.: sądy 
pitelnye) <ci>gatos (tulerunt et hydrias et thy- 
miamateria et urceos et pelves et candelabra 
et mortaria et cyathos Jer 52, 19) 1471 MPKJ 
V 102. ^  Bohemizm.

Pitwać cf. Upitwać, Wypitwać
Piwnica fo rm y: n. sg. piwnica 1471 R XXIV 

379, ca 1500 Erz 67; ~  g. sg. piwnice 1474 
ZapWarsz nr 1385; ^  ac. sg. piwnicę 1461—7 
Serm 248 v; ^  n. pl. piwnice Pul 143, 15; 
^  g. pl. piwnic Rozm 138; ^  ac. pl. piwnice 
BZ  Deut 28, 8.

Znaczenie: 'pomieszczenie, najczęściej pod 
budynkiem, służące do przechowywania zapasów 
żywności i napojów, spiżarnia, cella subterranea, 
in qua cibi et potiones asserrantuF: Wipvsci 
pan pozegnanye na twe piwnicze (super cel- 
laria tua) BZ Deut 28, 8; In cellam yinariam 
piwnicza yinno albo comorka 1461—7 Serm 
248y; Promptuarium, a promo..., spyscha- 
rnya siue pywnycza (promptuaria eorum ple
na Psal 143, 13) 1471 R XXIV 379; Jakom 
ja nye dobył *zamcowh Micolayovych w Po- 
broszeuie v piwnicze 1474 ZapWarsz nr 1385; 
Pywnycze (promptuaria, FI: komory) gich
pełny Pul 143, 15; Pywnyczą cellarium ca 1500 
Erz 67; ^  Sylny lew przyschedl blysko Naza- 
retha. Vzryącz y (leg. ji ego’) lyydzye nazaretsczy 
barzo szye lekna, poskoczą do pyynycz albo 
y doły (ad latebras fugerunt) Rozm 138.

1. Piwniczny 1. 'związany z piwnicą, ad cellam 
subterraneam pertinens5: Tramy pywnyczne po- 
wodą (OrtMac 126: tramy powoda) leszą 
w mvrze y na tern gego szklep[p] wmvrowan 
OrtOssol 92, 1; ^  piwniczna szyja 'korytarzyk, 
wąskie przejście prowadzące do piwnicy, fauces 
angustae, quae in cellam subterraneam ducunf: 
Piwniczna sziga penus ca 1420 WokTryd nr 234.

2. piwniczna szyja 'owoc wilczego łyka, fruc- 
tus plantae Daphnae Mezereum L .’ : Pywniczna 
sschya cocogidium 1419 Rost nr 2857.

2. Piwniczny 'właściciel piwnicy, tj. sklepu 
z napojami, possessor cellae cervisiariae, ubi 
potiones venibanP: Stanisław, pywniczny, ha
bet ius 1413 Liblur nr 2463; Mathias pywniczni 
1413 Pozn nr 895; Mathie piwnicznemu 1419 
ZiemsKrak I 109; Johanni piwnicznemu ib. 
187.

Piwnik bot. 'berberys, Berberis \ulgaris L.’: 
Pywnyk berberus 1485 Rost nr 5916.

Piwny 'związany z piwem, dotyczący piwa, 
ad cermiam pertinens5: Sartaginem al. piwna 
panew 1454 AcPosn I 204; K v... gyeradzye... 
szlusza... zyemszkye (leg. żeńskie) odzyenye..., 
panwye pywne (OrtOssol 55, 3: pywowarne),
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146 PIWNY PIWOWARNY

czo gye sz domu naymuya kv warzenyy pywa 
Ort Mac 69; Vasa distillatoria piwne albo vynne 
al. beczky OrtZab 530; Item braseatorium al. 
browar cum vasis pro braxacione cervisie al. 
due kadzy, koryto, kossz pywny, kocziel 1494 
Podoi 6; Antę celarium ąuatuor actualia vacua 
iacent non bona, kolyg pywny y kossch pywny 
ib. 11; Kosz pywny ąualus XV p. post. PF 
V 11.

Piwo fo r m y : n. sg. piwo 1414 JA XIV 499, 
Slota w. 9, 1437 Rost nr 2622, Park 399, etc.\ 
~  g. sg. piwa 1398 StPPP VIII nr 6574, 1409 
Pozn nr 790, 1414 JA XIV 499, etc. etc.; ~  ac. 
sg. piwo 1397 Pyzdr nr 60, 1415 ib. nr 412, 
1420 Pozn nr 1072, etc.; ~  i. sg. piwem 
XV med. Zab 315, XV p. post. R LIII 62; 
^  l. sg. (na) piwie XV p. post. PF VIII 19.

Z n a czen ia : 1. 'napój o niewielkiej zawartości 
alkoholu, wyrabiany z ekstraktu słodowego z do
datkiem chmielu, cervisia, potio e frumento cocto 
humuloąue confecttf: Micolag... rosgnal karcz
marzom pyvo 1397 Pyzdr nr 60; Paszek... any 
se mesczkym prawem obchodził, any piwa 
schynkowal 1398 StPPP VIII nr 6574; Jaco 
Woyczech Sdbik ne leszal... w załodze... ani 
brał wachtele pywa do domu 1409 Pozn nr 790, 
sim. 1423 Kościan nr 1004; Pywo yest dzywny 
oley 1414 JA XIV 499; Caplane, chces polepsicz 
duse swey, ne mow czansto: Piwa naley! ib., 
sim. XV p. post. MacPam II 351; Iaco Tho- 
mislaw prziszedl na Hancziną dzedziną gwał
tem ... i pywo pobrał 1415 Pyzdr nr 412; Stoi 
weliky sweboda, staye na nym pywo y voda 
Słota w. 9; Jaco mv karczmarky gego nye 
wignaly any gey wrąmbow pobrały, any mv 
gey rostargaly dla pywa gey nyezaplaczenya 
1427 Kościan nr 1307; Jacom ya o tho krziwdo 
oth Pełki wstał, eze mi wzol szesc poluczwarth- 
cow piwa 1428 ZapWarsz nr 2855, sim. ib.; 
Przetho szle napyssano, esze mało pywa we 
dzbanye imyano 1436 JA XIV 506; Pyssali 
szedzocz o dzczbane pywa, grzanky gedzocz 
1433—8 AKPr II s. XXXII; Py {leg. pij) py
wo, a ya s tobą, myli thowarzischu 1447 
R XXII 55; Dum bibo pywo, stat mihi kolano 
krzywo 1448 R XXXIII 180, sim. XV p. pr. 
R XXV 273; Tho chczemy rosvmyecz... nye 
o thich, którzy w myesczech bydlą a pywo szyn- 
kvyą (cerevisiam propinant) Sul 80; Vpilem syą 
byl piwem bydgostskim XV med. Zab 315; 
K v... gyeradzye... szlusza... zyemszkye {leg. 
żeńskie) odzyenye,... panwye pywne, czo gye 
sz domu naymuya kv warzenyv pywa {OrtOssol 
55, 3: pywu) OrtMac 69; Carczmarze, czo 
slye pyva dayv, nyeczastho na mya wspomy-

nayv De mor te w. 194; Bandy w moyey scolye 
yeszcze y plebany sz myaszv szyyv, ysz tho 
barszo pywo pyyv ib. w. 273; Cervisia defeca- 
tur seu purgatur et interpres in Polonico simi- 
liter dicet vere: pywo szyą vstawa albo pywo 
szye czysczy Park 399; Dal piwa czszban 1471 
CyzKlob 444; Pełna wyna aut pywa temulenta 
(I Reg 1, 13) 1471 MPKJ V 35; Pywo ceruisia 
1472 Rost nr 1128; Daliśmy na piwo robotny- 
kom 1474 FontesSl II 16; Za beczka pywa żar
skiego ib., sim. 1491 AGZ XVIII 307; Jakoś 
thy wsyal kmyeczevy memu kłodą pyva 1493 
ZapWarsz nr 1750; In Jaroczino bibent dobre 
pywo XV p. post. MacPam II 350; Finis adest 
vere, scriptor vero si vales habere bibales, 
ąuartnyk na pywo ib. 351; Młode pywo XV p. 
post. PF III 290; Eze Maczey... nye zachował 
w domu swogym na swym chlebie y na pywye 
zlodzeyow, lotrow XV p. post. PF VIII 19; 
3-y zaytliky s wynem vel s pivem XV p. post. 
R  LIII 62; Ut fermentizet aby kyszyalo yako 
pyvo ib. 63; Vąrzycz pyvo braxare ca 1500 
Erz 67, sim. ib.: Vystale pywo defecata cervisia 
ib.; ~  Piwo fuca 1437 Rost nr 2622; Vina i pyva 
nye bądzye pyl (vinum et siceram non bibet 
Luc 1, 15) EwZam 287.

2. dubium: bracskie piwo 'uczta bractwa ce
chowego, convivium fraternitatis’: Yaco... Woy- 
tek ne szedł szamooszm gwałtem y moczą na 
braczske pywo 1420 Pozn nr 1072.

(Piwonia) Piwonija, Pijonija (?) bot. 1. 'pi- 
wonią, Paeonia officinalis Retz?: Herba regis 
pionia, pyvonia 1419 Rost nr 5152; Pivonia 
peonia 1437 ib. nr 2724, sim. 1472 ib. nr 820, 
1475 ib. nr 3240, 1493 ib. nr 2366; Pywonya 
pionia 1484 ib. nr 6226; Pywonia *poemia 
ca 1500 ib. nr 5532.

2. 'Tithymalus Lathyris Hill? (? ): Girasolis, 
pendodactilus vel catapucia maior, vulgares 
vocant pyoniam XV p. post. R LIII 66.

Piwonija cf. Piwonia
Piwonka bot. 'piwonia, Paeonia officinalis 

Retz?: Pywonka ingwialis 1460 Rost nr 3603; 
Piwonka pivonia 1464 ib. nr 4893, sim. 1478 
ib. nr 2279; Piwonka peonia ca 1465 ib. nr 4503, 
sim. 1472 ib. nr 819; Recipe pywoykan {pro 
pywonkam) XV p. post. R LIII 62; Pywonka 
pionia ca 1500 Rost nr 7232.

Piwowar 'ten co zajmuje się warzeniem piwa, 
qui cervisiam coąuiP: Jhan Masurek, pywowar, 
ius habet 1476 Liblur nr 7640.

Piwowamy 'służący do warzenia piwa, ad cer- 
visiam coąuendam aptus': Tv {pro kv)... gyer- 
dze... slvszayą... panwye pywowarne {Ort
Mac 69: pywne), czso ge sz domv maymvyą
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PIWOWARNY PLACHOWICA 147

(leg. najmują) ku pywu warzenyv OrtOssol 
55, 3.

Piżmo 1. 'substancja o silnym zapachu wydzie
lana przez gruczoły brzuszne piżmowców, uży
wana jako pachnidło, m o s c h u s In illa die... 
auferet dominus ornamenta calceamentorum.. 
olofactoria powonky yako pyszmo (olfactoriola 
Is 3, 20) XV med. R XXII 322; Primo vocatur 
(sc. dominica) dies rosę, quia hodie... papa... 
post missam rediens rosam auream propria 
manu defert publice in aspectum populorum, 
cuius rosę materia est aurum, muscus, pyszmo, 
et balsamus XV med. R XXIV 366, sim. XV 
p. post. R  XXV 175; Py[l]szmo muscum ca 1450 
PF IV 572; Olfactoria vonne rzeczi vt sunt 
pyszma (auferet dominus... olfactoriola Is 
3, 20) 1471 MPKJ V 88; Pysmo muscus XV 
p. post. R  LIII 67; Plenam musco pyzma XV 
ex. R XXV 146; Pyzmo mustus ca 1500 Erz 67.

2. zool. 'piżmowiec, Moschus moschiferus L ? : 
Pismo muscus 1419 Rost nr 5232; Pyszmo cam- 
fera ca 1465 ib. nr 3844; Pysmo muri ib. nr 3990; 
Pyszmo muscus electus ib. nr 4000; Pyszmo 
muscus 1472 ib. nr 91.

3. bot. a. 'bodziszek cuchnący, Geranium Ro
ber tianum L.’: Pyszmo stellaria minor ca 1465 
Rost nr 4582; Pyzmo muscata minor 1472 
ib. nr 420; ^  b. 'bodziszek czerwony, Gera
nium sanguineum L.’: Pyszmo stellaria maior
1460 Rost nr 3727.

Piżmowy 'pozostający w związku z piżmem, 
ad moschum pertinens5: piżmowy olej 'olejek 
aromatyczny otrzymywany z piżma, oleum suave 
olens e moscho confectum5: Pyzmowy oley oleum 
de musco 1472 Rost nr 1166; ^  piżmowe ja- 
błeczko 'dziurkowane pudełeczko (np. ze złota) 
w kształcie jabłka na piżmo i inne pachnidła, 
capsula foraminum plena ad instar pomi confecta, 
qua moschus aliave aromata assermbantur : 
Olfactoria, id est pyzmowe gyableczka (in die 
illa auferet dominus ornamentum calceamen
torum ..., olfactoriola Is 3, 20) XV p. post. 
Kałużn 281.

Pkielni cf. Piekielny
Pkielny cf. Piekielny
Pkieł cf. Piekło
Plac, Piec fo r m y : g. sg. plączą 1466 R XXII 

17; ^  ac. sg. plac 1434 Ziel I 152, 1445 Zap- 
Warsz nr 583, 1496 AGZ XV 332; piec 1471 
AGZ XVIII 34, 1489 ib. 274; ^  i. Sg. placem
1461 AGZ XI 459; ^  L sg. (na) placu 1466 
R XXII 17.

Z n a czen ia : 1. 'miejsce wydzielone, zwłasz
cza pod zabudowę, miejsce, na którym stoi bu
dynek wraz z terenem wokół niego, area, locus

quo aedificium stat vel construi p o tesf: Quia 
Otha debet habere Grzebsk civitatem et villam 
cum inferiori piscina, in qua licebit ipsius 
molendinatori succus seu ruda, videlicet plącz 
1434 Ziel I 152; Jaco v mya Woyczech zasta- 
wyl plącz w polucopyu y we trzech groszech 
1445 Zap Warsz nr 583, sim. ib.; Margaretha... 
medietatem sue domus yendidit... cum area 
al. z płaczem 1461 AGZ XI 459; Item cessit 
pars Georgio fratri a Radochoncze incipiendo... 
cum area pro edificio vlg. piecz pro curia 1471 
AGZ XVIII 34; Olyechno permutavit nobili 
Iohanni... aream al. piecz suam advocacie 
sue hereditarie in Nove Meastho 1489 ib. 274; 
Iudeus Hlausz inscripsit locum domus sue 
al. plyacz... Iudeo Abraham 1496 AGZ XV 
332.

2. 'miejsce pojedynku, walki, locus quo certa- 
men singulare vel pugna committitur : Ecce 
dies oritur tempusque, locusque duelli, stant, 
gl. perseuerant in loco na placzv, pugiles, in- 
hiant mente manvque sibi 1466 R XXII 17; 
Aut pugnes, aut svrge szgecz s plączą! ib.

Placek 'rodzaj płaskiego pieczywa z nie sfer
mentowanego ciasta, placenta, libum : Płaczek 
placenta 1472 Rost nr 1527; r o  (w Biblii) 
'cienki chleb z przaśnego ciasta zaprawianego 
oliwą, spożywany w czasie Paschy, maca, panis 
azymus, qui ad festum Paschae comedebatuF: 
Azimos fermentum quasi sine fermento proprie 
płaczek. Sed azima... est festum Pasce 1444 
RozPaul 31 v; Wszow s nyecek przesznyczich... 
chleb przes kwassu a bochnyecz okropyoni 
olegem y placzky (laganumque) y poloszy tako 
s wyrzchu BZ  Lev 8, 26.

Piach cf. Blach
Plachowica, Plechowica 'część zbroi z płyt 

metalowych stanowiąca ochronę tułowia, arma- 
turae pars, e laminis ferreis confecta, qua cor- 
pus militis tegebatur’: Stanislaus proposuit pro 
armis sive apparatu armorum, videlicet polu- 
placze..., plachowicze et lorica 1458 MMAe 
XVI nr 544; Obogyek, lepka, plechowycze 1471 
GórsJaz 271, sim. ib. 282, 1474 ib. 273. 274; 
Myska a plechowycza cystha 1471 GórsPiech 
209, sim. ib. 210. 211, etc.; Ea, que principa- 
liter in castro reperi, videlicet... plachovycze 
trine, unum mosderzs, tharasznycze parve due 
breves... recepi 1478 MMAe XIII nr 2173; 
Pro plechowycze nove 8 grossos 1495 Warsch- 
Pozn I 392; Sagittarium armatum cum ambobus 
piachy, lorica, galea, plachowycze... statuit 
et expediuit 1498 StPPP II nr 4487; Andrzi- 
chowsky... habet loricam, colnerium, *plecho- 
wiczi, plech album XV p. post. GórsJaz 280,
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148 PLACHOWICA PLEBAN

sim. ib. 281; Habet equm sywy..., plech et 
lepka, *plechowicze munda XV p. post. Gors- 
JazRp 281, sim. XV p. post. Gors Jaz 281.

Plaga fo rm y: n. sg. plaga OrtCel 12; ^  /. sg. 
(w) pladze FI 72, 4; ^  n. pl. plagi FI 63, 8; 
^  ac. pl. plagi FI 38, 13; ^  i. pl. plagami XV 
p. post. R XXV 183.

Znaczenia: 1. fklęska, nieszczęście, cala- 
mitas’: Bo ne wesrzena smerczi gich, a sczwir- 
dzene w pladze gich (firmamentum in plaga 
eorum, Pul: stwyrdzenye w ranye gich) FI 72, 4; 
Deus... constituit hominibus legem... et im- 
miserabilibus flagellis, plagami, eos castigauit 
sicut famę, pestillencia XV p. post. R XXV 183.

2. 'rana, vulnus’: Ztrzali malutkich Yczinili 
so se plagi gich (sagittae parvulorum factae 
sunt plagae eorum, Pul: rany gich) FI 63, 8; 
Vulnus plaga, rana OrtCel 12; ^  fchłosta,
razy, \erbera : Oteymi ote mne plagi moie 
(plagas tuas, Pul: razy twoye)! FI 38, 13.

(Planeta) Planeta 'ciało niebieskie, gwiazda 
zmieniająca swoje położenie na niebie, sidus 
errans’: Postavylesz szyedm planet na nye- 
byeszyech (in aethere planetas tu septem sta- 
tuisti) Rozm 5; Czy ystny rzeczy wschytky bogv 
przemyenyaly... myenyącz, yschby to myely 
od moczy albo od byegv planet nyebyeskych 
(ex motibus superiorum fieri putabant) ib. 180; 
Czczyenye o Alexandrze, który szye myenyl 
syn Iupytrov, yze szye pod tern planeta yrodzyl 
ib. 724.

(Plaskanie) Pleskanie fklaskanie, uderzanie 
płaską dłonią o dłoń, plausus, actus manibus plau- 
d e n d i In dyapente sonat, gl. sc. illa vox, et 
ąuasi classe, gl. sonitus ex manibus plesz- 
[th]kany, tonat 1466 R XXII 26. ^  Może

jednak należy czytać plesktanie.
Plaski cf. Płaski
(Plaster) Plastr 'lek rozsmarowany na płótnie, 

służący do gojenia ran i wrzodów, emplastrum : 
Sym wykłada szye plastr (Syn ąuasi emplastrum), 
bo molwy, yze smętek lyeczy rany grzechów 
Pul 118 arg. 11; Emplastrum est, quod 
supraponitur vulneri, plastr ca 1500 Er z 67; 
^  Vt medicet plasma, plasmator fit katha- 
plasma, gl. vngentum amplastratum plasth {pro 
plastr?) 1466 R XXII 24.

Plastr cf. Plaster
Plaszek, Pleszek 'zbroja okrywająca tułów 

i nogi jeźdźca, armaturae pars, ąua corpus 
pedesąue eąuitis tegebantur’: Kon vrony srzedny, 
pleszyek 1471 Gors Jaz 283, sim. ib.; Kon 
plesznyvy srzedny, dobrj, strzelczy, pleszyek 
ib. 284, sim. ib.; Kon strelczy... srzedny..., 
*pleszyech ib.; Kon vrony równy, pan<cerz>,...

plesyek ib.; Kon glynka równy, pleschyek ib. 
285, sim. ib.; Lego... filio meo loricam, pla- 
schek, synky (1494) 1509 MMAe XVIII nr 294.

Plaśny cf. Płaśny
(Pląsać) Plęsać fo rm y: praes. ind. 3. sg. 

pląsze XV in. R XXIV 60; ^  part. praes. act. 
adv. pląsząc 1448 R XXIV 352, BZ  IV Reg 
11, 12; ^  inf. plęsać De mor te w. 168;

fut. 3. pl. plęsać będą 1471 MPKJ V 95; 
/ .  plęsać będą FI i Pul 97, 9; ^  praet.
3. sg. neutr. pląsało XV in. R XXIV 60.

Znaczenia: 1. 'klaskać, uderzać dłonią
o dłoń, manibus plaudere5: Rzeky plosacz bodoo 
rokama (flumina plaudent manu) FI 97, 9, 
sim. Pul; Pląsszącz plaudendo 1448 R XXIV 
352; Plyoszocz r0kama (plaudentes manu) 
rzekły: Zyw b0dz kroi! BZ  IV Reg 11, 12; 
Planschacz bandą {war. lub.: plassacz bądą 
aut clascacz) plaudent (omnia ligna regionis 
plaudent manu Is 55, 12) 1471 MPKJ V 95.

2. 'podskakiwać, exsultare, salire : Factum 
est, ut audiuit salutationem Marie, exultauit, 
plosalo, infans (Luc 1, 41) XV in. R  XXIV 60; 
Secundo laudat ex omnibus acceptamentis anime 
sue et exultat, płosze, ąuasi dicit: Laudo deum 
ib., sim. ib.; ^  ' tańczyć, salt ar e’: *Plaszancz 
tripudiare ca 1455 JA XIV 495; Gdy szya gyma 
s kosza plaszacz, chcza gych thyszacz pokaszacz 
De morte w. 168.

Pląsanie 1. 'klaskanie, uderzanie dłonią o dłoń, 
plausus’: Audiens (sc. sancta Catherina) mugi- 
tus animalium, plausus, plaszane, cantancium 
misit illuc nunccios XV med. GIWroc 97r.

2. 'podskakiwanie, wyskakiwanie, exsultatio, 
saltatio5: In terram cade miseriam corporis 
reuoluendo, quod in multis excessisti, hec exul- 
tacio dicitur plosane XV in. R XXIV 60.

Plątać się 'mieszać się do czegoś, wdawać się 
w coś, se in aliąuid interponere’: *Plocze schią 
immiscerit (labia stulti miscent se rixis Prov 
18, 6) 1471 MPKJ V 68; Implicat *plocze szą 
aut *pleycze {war. kal.: pleczie schią; nemo 
militans deo implicat se negotiis saecularibus 
II Tim 2, 4) MPKJ V 131.

Plątonogi 'ten któremu plączą się nogi, loripes, 
rnrus5: Cracovia civitas devastata est a Mescone 
loripede dieto platonogy XV MPH  II 876. 
^  Zapewne już nomen proprium.

Pleban fo rm y: n. sg. pleban (1411) 1555 
AGZ III 165, 1432 MPKJ II 309, 1480 Czrs 
s. LXXXVII, DłLB I 379; ~  g. sg. plebana 
1412 JA VI 213, 1426 Pozn nr 1237, 1428 Zap- 
Warsz nr 249, 1444 StPPP II nr 3215, 1490 
ZapWarsz nr 1644; ^  d. sg. plebanowi 1399 
HubeZb 108, 1402 Pozn nr 536, 1425 AKPr
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VIII a 166; —̂> ac. sg. plebana Sul 113; ^  n. pl. 
plebani De mor te w. 272.

Znaczenie: 'ksiądz zarządzający parafią wiej
ską,, proboszcz, parochus5: Franek winowath 
L sex pługów... sgerskemu plebanowi 1399 
HubeZb 108, sim. 1402 Pozn nr 536, 1425 
AKPr YHIa 166; Pleban radaczowski Mikolay 
(1411) 1555 AGZ III 165, sim. 1480 Czrs 
s. LXXXVII; Michał wroczil Micolaya we 
czthirzi grziwen do plebana 1412 JA VI 213; 
Jacom mu ne slubil... wiprauicz oth plebana 
dwadzescza *czwerczey owsza na kosdy rok 
1426 Pozn nr 1237, sim. 1428 ZapWarsz nr 249; 
Yze pleban przeorał lan 1432 MPKJ II 309; 
Thomek... z Micolayem... nye zabili służebnika 
ksądza Janowa, plebana z Czapl 1444 StPPP II 
nr 3215, sim. 1490 ZapWarsz nr 1644; Dokonali 
sza syąn kszangi praw... yilozone... przes 
poczestnego xandza Maczieya s Różana..., 
plebana czyrskyego Sul 113; Bandv w moyey 
scolye yeszcze y plebany sz myaszv szyyv De 
morte w. 272; ^  Item gerit curam animarum 
omnium scholarium... et propterea vulgato 
nomine appellatur plebanus scholae al. skolny 
pleban DILB I 379.

Plebani cnależący do plebana, pozostający 
w związku z plebanem, ad parochum pertinens': 
Plebanus habet ibi et rubeta sufficientia, quae 
yocantur ylg. plebanye rzechti DILB II 167; 
^  może już nomen proprium: Cum ąuadam 
parte agri, que vlg. plebanya lanka di<citur> 
1453 Paul 285.

Plebanów 'należący do plebana, ad parochum 
pertinens5: Jakom nye caszal memu czeladni- 
coui bicz Maczeya, plebanoua czloueca 1423 
TPaw VII nr 3315.

Plebański 'należący do plebana, ad parochum 
pertinens5: Yakom przy tern byl, ysze Mycolay... 
ne pobrał gwałtem... pączy kony s pleban- 
skego domu 1417 Pozn nr 920.

Piec cf. Plac 
Piece cf. Plecy 
Piech cf. Blach 
Plechowica cf. Plachowica 
Piechownica 'część zbroi z płyt metalowych 

stanowiąca ochronę tułowia, armaturae pars, e la- 
minis ferreis confecta, qua corpus militis tege- 
batur5: Lepka cyst ha a plechownycza, schynky 
a myecz 1471 GórsPiech 210.

(Plecy) Piece fo r m y : n. sg. piece ca 1420 
WokTryd nr 435, BZ  Lev 7, 32. Num 18, 18; 
^  ac. sg. piece BZ  Lev 7, 33. 34. 8, 25. 26, etc.;

i. sg. piecem 1477 AGZ XV 196; ^  /. sg. 
(na) plecy 1476 AKPr VIIIa 57, 1488 Zap
Warsz nr 1626; piecu 1497 GórsPiechRp 205;

^  n. du. plecy ca 1455 JA XIV 491, ca 1500 
Er z 67; ^  g. du. piecu BZ  Gen 24, 18. 46. 
27, 40. Neh 3, 5; ^  ac. du. plecy 1434 R XXV 
267, XV p. pr. R XVI 347, ca 1450 PF IV 578, 
BZ  Gen 21, 14. Ex 12, 34, etc.; ^  i. du. plecoma 
FI i Pul 90, 4; /. du. (na) piecu BZ  Gen 24,
45. Jos 4, 5, 1465 ZapWarsz nr 1171, 1471 
MPKJ V 10, etc.; plecowu 1471 AKPr VIIIa 
56, 1491 ZapWarsz nr 1712; piecewu MPKJ
V 10; ~  d. pl. plecom 1466 R XXII 26; l. pl. 
(na) plecoch 1440 R XXV 242.

Z n a czen ie : 'tylna strona tułowia od ramion 
do pasa, zwłaszcza górna część, barki, łopatki, 
kark, humeri, tergum : Pleczoma swogima
(scapulis suis) zasłony czebe FI 90, 4, sim. Pul; 
Nam primo humerale ponit capiti suo na pleczi 
1434 R XXV 267; Pieczy scapulas XV p. pr. 
R XVI 347; Tako wstaw Abraham z yutra 
a wzol chleba a lagwyczo wodi y wloszyl gey 
na pleczi (imposuit scapulae eius, 1471 MPKJ
V 10: piecze) BZ  Gen 21, 14; Poydze dzewka... 
nyosocz wyadro na pleczomu {pro plecowu, 
in scapula sua, 1471 MPKJ V 10: na pieczy, 
war. lub.: na pleczew, leg. plecewu) BZ  Gen 
24, 15; Poydze Rebeka s wyadrem, nyosocz 
ge na pleczu (in scapula) ib. 24, 45; Snyoswszy 
wyadro s pleczu swoyu (de humero) y rzekła my 
ib. 24, 46, sim. ib. 24, 18. 27, 40; Lud wszowszy 
mooky... *wkladly soo na swoge pieczy (super 
humeros suos) BZ  Ex 12, 34; Vinyescze ott0d 
kaszdy z vasz kamyen na swv pieczy (in hume- 
ris yestris) BZ  Jos 4, 5; Slyachcyci nye podlo- 
zily... swv pieczy (colla sua) ku dzalu pana 
boga swego BZ  Neh 3, 5; Obrocyly k tobye 
piece swe (humerum) ib. 9, 29; Pieczy ca 1455 
JA XIV 491; Yakom ya nye sbyl Malgorzathy 
anym gey syney *reny zadał gwalthem na 
pleczu 1465 ZapWarsz nr 1171; Aurea cesaries 
humeris, gl. id est per brachia pieczom, circum- 
flua crines transmicat aurore lucis honore sue 
1466 R XXII 26; Ktho szya rath kv bythwye 
myecze, vthna mv raka y piecze De morte 
w. 290; Drugdy mv (sc. mnichowi) szbygya 
piecze, a wszdy sza w nyem czosz szlego mye
cze ib. w. 461; Iaco ya nye szbyl Vyączslawa... 
gyaltem... anym mu trzechnascze ran za
dał..., pyączy ssynych na pleczowu 1471 AKPr 
VIIIa 56; lakom ya nie szbyl Mikolaya... 
gwalthem, a nye zadałem yemv dw (leg. dwu) 
ranu syw {leg. siwu), yedney na pieczy, dru- 
gyey w raka 1476 ib. 57; Yakom ya nye prziseth 
szamodzyewanth na dom Mykochow... anym 
mv rany zadał na pleczu szyney 1477 ib. 58; 
Jakom ya nye zadała rany Stanisławowi na 
plyeczy kołem sossnowym 1488 ZapWarsz
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150 PLECY PLEMIĘ

nr 1626; Jakom ya Barbarj... nye sbyl anym 
yey shecz {leg. szeć) ran, pyącz synych 
na pleczow gy na obv rakv, a gyeney krwa- 
vey na nodze nye zadał 1491 ib. nr 1712; Pie
czy scapula ca 1500 Erz 67; Pieczy *trima ib.; 
Pieczy myal myły Iesus nye bar<zo> schyrokye 
any barzo yąskye Rozm 153; Kyedy yą naydzye 
{sc. owcę), vlozy yą na svoye pieczy (imponit 
in humeros suos Luc 15, 5) veselyacz szye ib. 
384, sim. ib., ca 1450 P F IV 578; ^  za piecem 
mieć {kogoś) 'za sobą, po swojej stronie mieć 
kogoś, aliąuem suum habere, in suis partibus 
habere': Ministerialem habeo post me al. za 
pleczem mam ad recognicionem 1477 AGZ 
XV 196; (u zwierzęcia) 'część nogi przed
niej przy tułowiu, łopatka, armus scapula ani- 
maliumŚ: Piecze armus ca 1420 WokTryd nr 435; 
Prawe piece (armus... dexter) s pokoynich 
obyet dostanye syo za pyrwe dary kaplanowy 
BZ  Lev 7, 32; Ktori offerowacz bodzye krew 
y tuk s synów Aaronowich, ten bodzye myecz 
piece prawe (armum dextrum) za swoy dzyal 
ib. 7, 33; Grodzy podnyesyone a piece oddzye- 
lone (armum separationis) wsyol sem od synów 
israhelskych ib. 7, 34; Dwye lyodwyczy s tu- 
kyem gich, a piece prawe (cum... armo dextro) 
odloczil ib. 8, 25, sim. ib. 8, 26; *Placze prawe 
(armus dexter) twe bodze BZ  Num 18, 18; 
Dadzo kapłanom piecze (armum) y dobree 
pirwey *orodi vzitki vinnee BZ  Deut 18, 3, sim. 
1471 M P K JY  19. 29. 105; Walach gnyady ma 
na przędnym pieczy blyzną 1497 GórsPiechRp 
205; ^  Asina est debilis in humeris na pleczoch, 
w byodrach 1440 R XXV 242. — Cf. Płeć 4.

Pleć 'wyrywać, usuwać chwasty spośród roślin 
użytkowych, runcare, herbas inutiles evellere': 
Pyelan sarrio XV p. post. PF V 10; Piecz run
care ib. 11; Euellere vyrvacz, piecz ca 1500 
Erz 61. ^  Cf. Wypleć, Wyplewić, Wyplewiać.

Plemienik cf. Plemiennik
Plemiennik, Plemienik 'krewny, powinowaty, 

familiaris, affinis’: Nyeegdi na sandzech sze- 
dayąący, nyegdi gych yrzandnycy alybo plye- 
myennyczy {Dział 16: przyrodzeny), alybo gych 
czelyadnycy (officiales vel notarii, aut eorum 
familiares)... chcyąącz... w pyenyąądzoch... 
nyeczo yicyangnąącz oth nych..., wyprąwyayąą 
pozwi Sul 29; Affines plemyenniczy, krewny 
OrtCel 1; Plemyenyczy affines OrtZab 527; 
^  Agnati, id est plemyennyczy abo rodzyczo- 
wye OrtCel 1.

Plemię fo  rmy: n. sg. plemię 1393 HubeZb 67, 
FI i Pul 36, 27, 1437 Wisi nr 228 s. 88, 1444 
R  XXIII 305, etc. etc.; ^  g. sg. plemienia 
1402 AKH  III 126, 1404 RTH  VI 24, 1405

RTH  III nr 6, XV med. SKJ V 255, etc. etc.; 
r<> d. sg. plemieniu MPKJRp V 51 v; plemieniowi 
BZ  Neh 9, 8; plemieniewi 1471 MPKJ V 87, 
FwZam 289; ac. sg. plemię 1453 R XXV 210, 
Aleksy w. 31, BZ  Gen 22, 17. Deut 28, 51, etc. 
etc.; ^  i. sg. plemieniem BZ  I Reg 20, 42, 
Rozm 215. 674; ^  /. sg. (w) plemieniu XVp. post. 
R XLVII 350, BZ  Deut 30, 9, 1471 MPKJ V 31, 
M W  44b, Rozm 322.

Znaczenia: 1. 'potomstwo, pokolenie, ród, 
też potomek, proles, progenies, gens, suboles 
item posterus5: Plemo iego (semen illius)
w <b>logoslawenu bodze FI 36, 27, sim. Pul; 
Plemya propago 1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. 
XV ex. MPKJ II 326; Z *plemynya Abramova 
patriarchi (semen Abrahae sunt, et ego II Cor 
11, 22) XV med. SKJ I 65; Cuius {sc. David) 
generis, plemyenya, seu tribus fuit virgo Maria 
XV med. SKJ V 255; Et semini w plemieniu 
(Gal 3, 16) XV p. post. R XLVII 350; Rozplo- 
dzo... yako pyasek... twe plemyo (semen tuum) 
opwyte BZ  Gen 22, 17; Bodze twe plemyo 
(semen tuum) yako proch na zemy ib. 28, 14, 
sim. 1471 MPKJ VI I ;  Vczini czo pan bog twoy 
obfitego we wszem robotowanyy rook twoyv 
y w plemyenyy (in subole) ziwota twego BZ  
Deut 30, 9, sim. 1471 MPKJ V 31; To iest 
czeladź z Rybenowa plemyena (de stirpe Ruben) 
BZ  Num 26, 7; Pan bodz myedzi mno a myedzi 
tobo, (miedzy) plemyenyem mim a myedzi 
plemy<eni)em twim (inter semen meum et 
semen tuum) BZ  I Reg 20, 42; Odloczono 
plemyo sinow israhelskich (semen filiorum 
Israel) ot wszelkego sina czudzego rodu BZ  
Neh 9, 2; Vczinylesz s nym slyvb, abi gemv 
dal *zemyo..., abi dal plemyenyowy gego (se
mini eius) ib. 9, 8; Przeczsmi cyo wisiały..., 
nadzeia bodocego plemyenya naszego (spem 
posteritatis nostrae)? BZ  Tob 10, 4; Bilobi 
iako pyasek plemyo twe (semen tuum) BZ  
Is 48, 19; Zagubycyele... plemyo gich (propa- 
gines eorum) poruszily BZ  Nah 2, 2; Et genus, 
plemyą, humanum *rediuiret, ąuamuis ad hoc 
ynam yirginem ab eterno preordinauerat 1456 
ZabUPozn 87; Plemyenyevy {war. lub. rp.\ ple
myenyy) semini (vae genti peccatrici, populo 
gravi iniąuitate, semini neąuam, filiis sceleratis 
Is 1, 4) 1471 MPKJ V 87, sim. FwZam 289; 
Plemyą semen (proiciam vos a facie mea, sicut 
proieci... semen Ephraim Jer 7, 15) 1471 MPKJ 
V 98; Modlitwi o swiathey Annie y o wszitkym 
iey plemyenyu M W  44b; Wszpomyonąl pan 
bog... na rodzay czlowyeczy y powyszi-cz 
<w> szwyathey Annye plemye Dawydowo 
M W  84b; Boy sze yego wszelke plyemyę {FI:
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sem0) Israhela (omne semen Israel) Pul 21, 25; 
Krzywy pokaznyeny będo a plemye (FI: semo) 
nyemyloszczywych (semen impiorum) zagynye 
Pul 36, 30; ^  Przesławne plemya inclita pro- 
les (Israel es tu rex Davidis et inclita proles) 
1444 R XXIII 305; Wyąnczczi yąly (sc. mał
żonkowie) bogą proschicz..., aby gym gy<e>dno 
plemyą dal Aleksy w. 31; Tho szwyathe plemyą 
prziszlo w gyedna szemya ib. w. 95; Tho 
blogoslavyone plyemyą (proles) bądzye *yąsz 
*posvyączoną v zyvoczye szvey mathky Rozm 3; 
~  plemię Adamowo, człowieckie, człowiecze, 
ludz(s)kie 'rodzaj ludzki, ludzie, genus humanum, 
homines5: Caro, inąuit, virginis ex Adam, s plie- 
mienia Adamouego, sumpta XV med. ZabUPozn 
127; Bogem oczczem przeżegnaną, by yego szyny 
mathka była, czo by szmvthne yczyeszyla Ada- 
movo plemya 1453 R XXV 210, sim. XV 
p. post. R  XIX 56; Adam... w them boga 
barszo obraszyl y wszythko szwe plemya sza- 
raszyl De mor te w. 144; Pyrve nys byl pod 
*Adammovem plyemyenyem (in lumbis Adae), 
pyrwschy yen (pro yesm ?, yam ?) czye namyenyl 
Rozm 215; ^  Povydz my, -synkv myły, yako 
twą smyerczya odkvpysch... plyemye czlovyecz- 
kye (ąuomodo per tuam liberabis mortem genus 
hominum)? Rozm 168; ^  Recedente genere
humano gdy konyecz wezmye wszitko plemyę 
czlowyecze na koynczw szwyata XV ex. R XXV 
143; Svyąty Ambroży... wylyczywszy dobrothy, 
które yczynyl myły Iesus przy plyemyenyy czlo- 
yyeczem (circa genus humanum), tez to rzeki 
Rozm 322; ^  Morza wszythko luczszkye ple
mya De mor te w. 171; Nye thylko ze mnye, 
alye ze wschysthkyego mozesch plyemyenya 
luczkyego dosthoynego yczynycz Naw 117; 
^  plemię męskie fmężczyźni, viri : Marya dze- 
yeczka... nye chczyala myecz posznanya ple- 
myenya maszkyego 1453 R XXV 211, sim. 
XV p. post. R XIX 57; ^  plemię niewieście
'niewiasty, feminae5: Napyryey nyevyastha zya- 
vya Pyotra..., przeto aby błąd starego grzecha 
nyevyesczyem plemyenyem byl zgladzon Rozm 
674; ^  'linia genealogiczna, rodowódr, genus,
stirps’: To S0 cy, gisz S0 yiszly z yyozenya..., 
a nye mogły ykazacz domow oczczow swich any 
swego *plenyenya, bi biły z Israhela (non po- 
tuerunt indicare domum patrum suorum et 
semen suum, utrum ex Israel essent) BZ Neh 
7, 61; Genealogia, id est generatio vel linea 
generationis pokolenye vel plemyą ca 1500 
Erz 67; ^  ^  fo zwierzętach, de animalibus)
'gatunek, genus5: Dobitkv twemv nye day syo 
sznicz z ginego plemyenya *dobitcZ00nt<y> 
(cum alterius generis animantibus) BZ  Lev

19, 19; ^  eprzychówek, animalium incremen-
tum : Naród... posrze plemyo dobitka twego 
(fructum iumentorum tuorum) BZ  Deut 28, 51, 
sim. 1471 MPKJ V 30.

2. 'ród lub grupa rodów szlacheckich związana 
wspólnym pochodzeniem albo zawołaniem i go
dłem herbowym, nobilium gens vel gentes eiusdem 
originis vel eiusdem proclamationis, quae voca- 
batur, atąue insignis gentilicn : lako S0 Vitoui 
synowe nasze praue plemo a niszego (pro na
szego) cleynotu 1393 HubeZb 67; Eorum frater 
est... de eorum sanguine et plemena 1402 
AKH  III 126; Mikolay... s naschego plemena 
wischedl y naschego zawołana iest 1404 RTH  
VI 24, sim. 1405 RTH  III nr 6, 1462 PF VIII 19, 
1462 TymProc 205. 206; Porodzony s plemyenya 
slacheczskyego (de militali prosapia proceden- 
tes, Sul 47: nyekthorzy sz *slachatnego rodv 
pochodzącz) cząstokrocz swey czczy nye szanv- 
yącz, wydawayą syą na lotrowstwo Dział 39.

3. corruptum: a. za czeskie pleń 'lup, praeda*: 
Any wstogy nogawyczney nye wezmo ze wszego 
twego plemyenya (ex omnibus, quae tua sunt, 
Stary Testament Cardy: ze wsseho tweho plenu) 
BZ Gen 14, 23; ^  b. za czeskie pleneni 'rabo
wanie, spoliatio : Ku *plemyenya (ad praedam) 
stopylesz (leg. zstąpiłeś, Biblia taborska: k pie
nieni sstupil gest) synu moy BZ Gen 49, 9.

! Plemy r : Non nece, sed meriti, plemy, 
iure ąuiescit homo 1466 R XXII 16.

Plenić 'brać łup, brać w niewolę, praedari, 
captivum prehendere \ Odwroczyl yes nas opak 
po naszych nyeprzyaczyelyech, a czo nyenasrzely 
nas, plenyly (FI: chwatali so) sobye (et qui 
oderunt nos diripiebant sibi) Pul 43, 12. ^  Bo- 
hemizm. C f Wyplenić.

! Pleniusca 'rodzaj statku albo łodzi, navis 
ąuaedam vel cumba}: Nulla nauis pleniusca ducj 
pertinet, sed naues, que uocantur corabe, illa 
ducj spectant 1237 KodMazK I 414.

Pleskanie cf. Plaskanie
Plesktanie cf. Plaskanie
Plesz 'kółko wygolone na głowie duchownego 

katolickiego, tonsura, capilli in clerici capiti in 
circuli forman tonsf: Plesz piata XV p. post. 
PF V 9; Plesch platta XV PF V 12.

Pleszek cf Plaszek
Pleszka bot. 'mniszek pospolity, Taraxacum 

officinale Wigg.’ : Pieska rostrum porcinum 
1472 Rost nr 782.

Pleszyki pl. tantum, bot. 'mniszek pospolity, 
Taraxacum officinale Wigg.9: Pleschyky platta 
monachi 1493 Rost nr 2325.

Pleść, Pleść się 1. 'łączyć pasma czegoś prze
kładając jedno przez drugie, splatać, zaplatać,
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texere, nectere : Plet0 serto ca 1420 WokTryd 
nr 382; <(M>otio... id est crines ornare pro- 
prie plescz 1457 PFRp V 15, sim. 1463 PF 
V 12, XV p. post. PF Y 9.

2. pleść się 'mieszać się do czegoś, wdawać 
się w coś, se immiscere alicui rei, se in aliąuid 
interponere*: Pleczie schią (war. lub.: *plocze 
szą aut *pleycze) implicat (nemo militans deo 
implicat se negotiis saecularibus II Tim 2, 4) 
1471 MPKJ Y 131.

3. w siercu sie plecie 'marzy się, różne myśli 
przychodzą do głowy, somnian : Chitrze bydlą 
s pany kmyeczye, wyelye sye w gich sierczv 
plyeczye Satyra w. 2.

Cf. Opleść, Rozpleść się, Spleść, Upleść, 
Wpleść, Wspleść, Wypleść, Zapleść, Prze
platać, Splatać, Zaplatać

Pleśnieć 'pleśń, miękki, szarozielony nalot na 
przedmiotach pozostawionych w wilgoci, mucor, 
situs5: Plesnyecz mucor XY p. post. PF Y 7.

Pleśnieć cf. Spleśniały
Pleśniwiec bot. 1. 'Helichrysum arenarium 

Moench.: Plessniwecz barba iouis 1472 Rost 
nr 469.

2. 'Andropogon laniger Des/.’: Plesnywyecz 
sąuinantum 1484 Rost nr 6290.

Pleśniwy (o maści końskiej, de equi colore) 
'siwy z domieszką innej barwy, mroziaty, albus, 
cineraceus, mucoris c o lo r e Plesznywy petulus 
1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. ca 1455 JA XIV 
490, ca 1500 Er z 67; Equm plesznywy ambu- 
latorem 1469 AGZ XV 100; Kon plesznywy 
1471 GórsJaz 282, sim. ib. 283. 284. 285, 1474 
GórsJaz 274, 1498 ib. 279, 1497 GórsPiech 
205; Super equo plesznywy 1474 (?) StPPP YII 
162, sim. ib. 163, 1498 ib. 139. 143. 144. 147, eter, 
Equus plesznywy 1475 KozierRpResignPosn 119; 
^  z cisawa pleśniwy, z gniada pleśniwy 'siwy 
z domieszką barwy ciemnoczerwonej, kasztano
wej, coloris albi badio admixtoi : Kon s gnada 
plesznywy, przędny, kopynyczy 1471 GórsJaz 
283, sim. ib. 282, 1474 GórsJazRp 272. 273. 274, 
1499 ib. 275. 276. 277; Equs s czyszawa plye- 
sznyvy 1499 AKH  VIII 311, sim. ib. 312, 
1499 GórsJazRp 275; ^  z płowa pleśniwy
'siwy z domieszką barwy żółtoszarej, coloris 
albi gilvo admixto : Equs z płowa plyesznyvy 
1499 AKH  VIII 312, sim. 1499 GórsJazRp 275. 
276, 1500 AGZ XVIII 416; ^  z rydza pleśniwy 
'siwy z domieszką barwy rudej, żóltoczerwonej, 
coloris albo rufo admixto : Kon s rydza plesz- 
nyvy 1471 GórsJaz 270, sim. ib. 271. 272. 282, 
1474 ib. 272. 273. 274, 1499 GórsJazRp 275. 
276, XV p. post. GórsJaz 280. 281; ^  z wrona 
pleśniwy 'siwy z domieszką barwy czarnej,

coloris albi nigro admixtd: Ivnochodnyk z vrona 
plesznywy 1471 GórsJaz 270, sim. ib. 271. 272. 
282. 283; Pan Rozynkowsky vkazal kon mały, 
s wrona plyesznywy 1495 GórsJaz 278, sim. 
1498 ib. 279, 1499 GórsJazRp 274. 275. 276. 
^  Cf. Płośniwy.

Pleśń 'szarozielony, miękki nalot na przedmio
tach pozostawionych w wilgotnym miejscu, mucor, 
situs5: Pleszn mucor XV p. pr. StPPP X nr 5, 
sim. XV med. PF V 28; Pleszn mucus XV p. post. 
PF V 10; Wynna pleszn pendula vini XV ex. 
PF V 27; Pleszn mvscus ca 1500 Erz 67; Vligo 
mvl vel pleszn ib.

Plewa 'część kłosa, łuska osłaniająca ziarno, 
pozostała po wymłóceniu zboża, palea : Quia 
qui yellent mundum obmittere, ut amicos et 
bona terrena, et si voluntatem retinerent, paleas, 
plevi, deo immolarent, opharovali, et sibi grana 
seruarent XV in. R XXIV 66; In fine cribri... 
stercus plewa 1420 JA XII 143; Plewa palea 
ca 1420 WokTryd nr 104; Plew (palearum) 
a szana gest dosycz v nas BZ  Gen 24, 25, sim. 
ib. 24, 32; Paleas słoma, plewy aut rzisko (war. 
lub.: słoma aut rżysko; nequaquam ultra dabitis 
paleas populo ad conficiendos lateres Ex 5, 7) 
1471 M PKJY  15; Pleua spelta 1472 Rost nr 955; 
Szgromadzy pszenyczą do stodoły svogyey, 
a plyewy spały, *ognyąm nezagaszonyn (paleas 
autem comburet igni inexstinguibili Luc 3, 17) 
EwZam 300; ^  Ffestuca vlg. plewa si in ocu- 
lum cadit, est nimis acuta XV in. R  XXIV 65.

Plewnia 'pomieszczenie na plewy, szopa, pa- 
learium : Plewna palearia ca 1420 WokTryd 
nr 106.

Plewnik 'pomieszczenie na plewy, szopa, pa- 
learium : Plewnyk paleare XV p. post. PF V 9.

Plęsać cf. Pląsać
Pliska cf. Pliszka
(Pliszka) Pliska zool. 'pliszka, Motacilla alba 

L. et Budytes flawa Keys. et B E : Plyska corago 
ca 1455 JA XIV 489, sim. ca 1500 Erz 67; 
Plyska cauda tremula 1472 Rost nr 1312; Plyską 
motacilla ca 1500 Erz 67.

Plon fo rm y: n. sg. plon ca 1428 PF I 492; 
^  g. sg. plona MPKJ V 50; plonu BZ  Num 
23, 24; ^  ac. sg. plon BZ  Num 14, 31. Deut 
3, 7. 20, 14. Jos 8, 2, etc.; ^  i. sg. plonem 
BZ  Jos 7, 21; ^  ac. pl. plony FI 67, 13, Pul 
Moys 9.

Znaczenie: 'łup, zdobycz wojenna, rzecz 
zdobyta przemocą lub rabunkiem, praeda, spo- 
lium : Crol czcy miły, myły, a crasi domu dze- 
licz plony (dividere spolia, Pul: dzelycz lup) 
FI 67, 13; Plon rapina ca 1428 PF I 492; Nye 
ostayilissmi w nich niz0dnego ziwego, kromye,
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dobitca, ktori na dzal prziszedl plonnikom y plon 
myesczki (absąue... spoliis urbium), ktorego- 
ssmi dobili BZ  Deut 2, 35; Dobitek y plon 
mye<s>czki (spolia urbium) rostargnolissmi 
ib. 3, 7, sim. ib. Jos 8, 2. 27; Wszistek plon 
w[y]ogensky (omnem praedam) rosbitvgesz BZ  
Deut 20, 14, sim. ib. II Par 24, 23; Gdyszem 
vsrzal myedzi plonem (inter spolia) plascz 
cziryoni BZ  Jos 7, 21; Wyelki plyon (manubias) 
z myasta pobrał BZ  I Par 20, 2; S plona de 
manubiis (immolaverunt domino in die illa 
de manubiis et praeda, quam adduxerant II 
Par 15, 11) MPKJ V 50; Rozdzelyę plony (divi- 
dam spolia Ex 15, 9, FI: lypesze) Pul Moys 9; 
^  Lvd... iako lew podnyesze syo, nye vloze, 
doyod nye posrze plony (donec devoret prae
dam) BZ  Num 23, 24; ^  Plon substanciam
(reduxitque omnem substantiam Gen 14, 16) 
1471 MPKJ V 9; ^  Robota {pro robyota) wasza, 
o nich<żeś)cze movil<i> rzekocz, ze bodo nye- 
przyaczolom w plon (parvulos autem yestros, 
de quibus dixistis, quod praedae hostibus forent) 
BZ  Num 14, 31; Bodo w plyon a w lup wszit- 
kim swim przecywnykom (eruntque in yastita- 
tem et in rapinam) BZ  IV Reg 21, 14; Przetom 
ycyekla od gych oblycza, bocyem poznała bo- 
doczo rzecz, ysze bodo wam podany w plyon 
(quod dentur vobis in depraedationem) BZ  
Judith 10, 12. ^  Bohemizm.

Plonnik 'ten co zabiera łupy, łupieżca, praedo, 
spoliatoF: Nye ostavilissmi w nich (^c. w mia
stach) nizodnego ziwego kromye dobitca, ktori 
na dzal prziszedl plonnikom (praedantium) 
BZ  Deut 2, 35. ^  Bohemizm.

Piszczenie cbłyszczenie, blask, splendor, nitoF: 
Sloyncze y myeszyocz stały w przebytku swoym, 
w szwyatloszczy strzał twoych, poydo w plsczenyu 
blyskayoczego kopya twego (in splendore ful- 
gurantis hastae tuae Hab 3, 11) Pul Hab 17.

Płuca cf. Płuco
Pluce cf. Płuco
1. Pluć, Plwać fo r m y : part. praes. act. adv. 

plując Rozm 641. 652. 676, etc.; adi. g. pl. m. 
plujących Rozm 687; ^  inf. pluć ca 1500 Er z 
67; plwać Rozm 499. 728. 730. 832; ^  praet.
3.pl. m. plwali XV ex. SK J1 145, Rozm 664. 666, 
etc.; ~  part. praet. pass. n. sg. m. plwan ca 1420 
R XXV 229; neutr. plwano Rozm 699; ^  condit. 
pass. 3. sg. neutr.-by plwano Rozm 504.

Z n a czen ie : 'wyrzucać z ust ślinę, spuere, 
sputum edere’ : Plvcz spuere ca 1500 Er z 61;

'opluwać na znak pogardy, pohańbienia, 
conspuere ; a. absolute: Tą swą (fcałą5) nocz 
policzkowan, plwan, nądzon do swatha ca 1420 
R XXV 229; Ony nye telko pchały y były, alye

tez plvaly y rzygały yemv pod noss Rozm 664; 
Słudzy zydovsczy nasmyeyayą szye yemv (sc. 
Jesusowi) byyącz, pluyącz, byczyyącz y mą- 
czącz nyemylosczyyye ib. 738; ^  b. coś: Po- 
cząly yemv okropne polyczky dayacz... lycze 
pluyącz Rozm 730; Dzyeyycza blogoslayyona... 
slyzala..., yze yschysczy yey synovy blogosla- 
vyonemv nasmyevaly szye, oblycze yego... 
pluyącz ib. 739; ~  c. na kogoś, coś: Przed
Yeszuszem klyakaly ryczyrze nyewyerny, s nyego 
szya nasmyewaly, na oblyczye plwaly XV ex. 
SKJ I 145; Proschą czye, matka tva, nye day 
plvacz na thve svyąte oczy! Rozm 499; Zydo- 
vye... rozmayczye y {leg. ji "go5) ymaczely,... 
smyerdzączemy slynamy nan pluyącz ib. 647; 
Voyska pogańska y starostha ych... yąly my- 
lego Iesucrista..., nyektorzy na yego *svyathą 
oblycze pluyącz ib. 652; Oblyczam mego nye 
odvroczyl od karayączych y od plyyyączych 
{leg. plujących) na mye (ab increpantibus et 
conspuentibus in me Is 50, 6) ib. 687; Na yego 
svyate lycze biotem myotano y plvano ib. 699; 
Począly plvacz na yego szyyate oblycze (ex- 
spuerunt in faciem eius Mat 26, 67) ib. 728; 
~  d. w kogoś, coś: Stanyslaw Mikolaya pirwe 
ranił, nisz mu rani dal, any go Mikolay skody 
brał, any wen pywala {pro plwal), any go mąn- 
czil 1410 JL4 VI 210; Racz szye smylovacz nade 
mna, bych to mogła od czyebye odzyerzecz, 
aby nye plavno {pro plvano) v t<w)oye svyąthą 
oczy Rozm 504; Svyąthy Yan vschytko, <co> 
czyrpyal {sc. Jesus), yydzyal stoyącz przy tern, 
yako y {leg. ji fgo5) mączyly pluyącz v yego 
svyąthe oblycze (exspuerunt in faciem eius 
Mat 26, 67) ib. 616; Kako ssą zavyązovaly oczy 
mylego Iesucrista y plvaly v yego svyate lycze ib. 
727, sim. ib. 666.730. 832; Napyrvey zayyazaly 
yemv oczy y oblycze..., yze szye sromaly bycz 
albo plvacz v yego svyąte oblycze ib. 730, sim. 
ib. 832. ^  Cf. Uplwać, Zepłwać, Napłunąć,
Płunąć, Splunąć, Wyplunąć.

2. Pluć 'spuścić niby deszcz, pluere, efficere, 
ut aliąuid pluaP: Plyul[a] (pluit, sc. dominus, 
El: pline) gym manna {pro manno) na gyedze- 
nye Pul 77, 28.

Plugastwo 'coś obrzydliwego, budzącego od
razę ( też w sensie moralnym), spurcitia, sordes5: 
Plygąstwo impudicicia ca 1500 Erz 61; Plv- 
gastwo squalor ib.

Plugawie cbrzydko, bezwstydnie, turpiter, im- 
pudenteF: Spuridicus, id est immunda dicens 
plygąyye movyaczy ca 1500 Erz 61.

Plugawość 'brud, nieczystość, spurcitia, sordes’: 
Spurcicies, id est immundicies plvgavoscz ca 1500 
Erz 67.
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154 PLUGAWY PŁACENIE

Plugawy robrzydliwy, budzący odrazę, brudny, 
tur pis, sordidus, immundus’: Spurcus, id est tur- 
pis, fetidus, immundus, quasi sputum prouocans 
plvgavy c# 1500 Erz 67; Plvgąvy sąualidus /Z?.

Plunąć r wyrzucić z ust ślinę, spuere, sputum 
edere : Kyedykolyyek ych (sc. Ezeitow) dzye- 
szyącż pospoly szyedzyalo,... v posrodek albo 
myedzy szyą any na pravą stroną plvn[y]ącz 
(spuere) nye smyely Rozm 183; Gdyż: to zmo- 
vyl myły Iesus plyvnavschy na zyemye (exspuit 
in terram Jo 9, 6) y yczynyl bioto slyn (leg. 
z ślin) ib. 420; ^  ropluć na znak pogardy, con- 
spuere’: Zona... zvge boti z gego nog y plvnye 
w oblicze gego (spuetąue in faciem illius) BZ 
Deut 25, 9.

Pluskać 'opryskiwać, ochlapywać, aspergere, 
conspergere’ : Omnes tui inimici boday v rychlye 
kyem szbycy y kapustą pluszkany XV p. post. 
R XXII 59; Pysche szyyaty Maczyey,... 
yako y {leg. ji fgo’, sc. Jesusa) povyedly z domv 
Annaschovego byyącz, sromoczącz, pluskayącz 
biotem na yego svyathe lycze Rozm 710; Dzye- 
vycza Marya, mathka yego, vzryavschy y {leg. 
ji rgo’, sc. Jesusa) sromothnye plyvskayącz(?opry
skanego’) blothem, począla z yyelykyem pła
czem narzekacz ib. 711.

Pluskanie 'chlapanie, tu przenośnie ̂ ubliżanie, 
używanie słów nieprzyzwoitych, actus consper- 
gendi, hoc loco: contumeliae, verba turpitf: Tur- 
piloąuium ylg. pluskanye XV med. Zab 516, 
sim. ib. 517.

Pluskwa zool. 'pluskwa, Acantia lectularia L ć : 
Plusąua cinipes 1472 Rost nr 1030; Cinifex vel 
cinifes pluszkwa ca 1500 Erz 67.

Pluszczeć 'płynąć z pluskiem, strependo fluere : 
Percuciebant caput eius arundine, ita quod ille 
acutissime spine benedictum caput eius pene- 
trabant et sanguis eius fluebat, plusczala, in 
faciem eius ca 1500 JA X 385. ^  Cf. Pluskać, 
Upluskać.

Pluta 'deszcz, słota, pluvia, imbeP: Nimbus, 
gl. pluuia plvta, yt implum[n]as grandine turbat 
aues 1466 R XXII 26.

Plutwa 'płetwa, pinna piscium’ : Penulas krzele, 
pluth<w)y (omne, quod reptat et pennulas 
habet, immundum erit Deut 14, 19) 1471 MPKJ 
V 29. ^  Bohemizm.

Plwacz 'ten co pluje, sputatoP: Wladislaus 
plwacz, filius Odonis {ca 1250) XV M P H II 553. 
^  Zapewne już nomen proprium.

Plwać cf. 1. Pluć
Plwieć 'płynąć, nare, tu przenośnie: chwiać 

się, wahać się, fluctuare, haesitare’ : Galaa 
uipraua so masto pluocich {leg. plwiących), to 
ie neustauichstuo ludy gresnih Kśw av 6.

Plwocina 'ślina wypluta, sputum : O boże, który 
dlya othkupyenya szwyatha chczyalesz szye na- 
rodzycz,... plwoczynamy yplwacz XV ex. 
Kałużn 292.

Płaca 1. 'oplata sądowa, tu tzw. pamiętne, 
pecunia, quae ab eo, qui causam obtinet, iudicio 
sohitur : Iakokole... plączą (solutio, Dział 27: 
plath), rzeczona... przisąd,... biłaby odda
lona ..., gdisz tha gista plączą (eadem solutio)... 
poth gynszim gymyenyem, gesz rzeczono pa- 
myąthne, vsnana gest bicz othnowyona, yasz 
vidzi szą przevyszszacz przerzeczoną plączą 
(praedictam solutionem)..., ystawylismi, abi... 
sząndza dla rzeczoney placzey przysząth (prae- 
textu dictae solutionis, Dział 27: myasto piaty) 
daley czthirzech groszy nye szmyal yiczągacz 
Sul 38.

2. 'kara pieniężna, odszkodowanie, multa pe- 
cuniaria: Taka plączą (poena) nye czinila do- 
sycz kv powinnemy skaranyy Sul 41.

3. 'danina, kontrybucja, yectigal, tributum : 
Poddał {sc. kroi) w placzo sobye zemyo (con- 
demnayit terram) we sto lybr szrzebra a w lybrze 
złota BZ  II Par 36, 3.

Płacenie 'dawanie należnych komuś pieniędzy, 
uiszczanie należności, pecuniae solutw : Jaco 
minola trzi lata tim rokom placzena 1408 Pozn 
nr 661; Jacom szo s Pyotrasszem Vrbanow- 
sky<m> ne fkupil o Borzislaw ani mu yego 
*dluszniczow ne cazal obsilacz na ti penandze 
ku placzenu 1412 Kościan nr 452; Ysze My- 
colay Zathomsky ne wyżal {pro wzyal) penadzy 
Mycolayowych any yemw ne wadzyl placzenw 
{leg. płaceniu) tych penadzy 1423 Pozn nr 1136; 
Gdi thim obiczayem... oczisczi syąn, tegdi ban- 
dzye sprawyedlyw a {pro ot) przerzecz<o)nich 
vin placzenya Sul 93; Gdi rok placzenyu przi- 
schedl (termino solutionis adveniente), a dlusz- 
nyk podług ślubu pyenyandzi nye zaplaczilbi..., 
czy ysczy poziczacze takye dlusznyky cząskymy 
yynamy ydranczayancz..., pyenyąndze yiczyan- 
gali Sul 103; Thrafftham dosthatheczne dziori 
kv plinienyy <mają być dane), kądibi dobro- 
wolnye wiplinącz mogły kromia żadnego *pią- 
niązenya, placzenia (absque aliqua pecuniarum 
exactione) 1498 MacPraw VI 274; ^  płacenie 
miodu 'uiszczanie miodem rocznej zapłaty za 
dzierżawienie pańskiej barci, mel quod domino 
tributi annui loco dabatur ab eo, qui ahearia do
mini conducebaP: Gdikole... barthnyk... nye 
chczyalbi... albo... yimawal syąn barcy, ktorąn 
przetthim sprawyal..., tegdi onemu panu... 
przi placzenyu myodu albo przi kysczy (annuam 
solutionem mellis dicta kyscz) rzeczonąn barcz 
m a... wsdacz Sul 95.
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Płachetka 'mała płachta, kawałek płótna, pan- 
«!/£, linteolum : Stanislaus dederat deponenti 
certos libros ad servandum, quos ipsa testis non 
cognoscebat, et convolvit eosdem in nebrida 
al. plachethka et sic convolutos misit ad ser- 
yandum ipsi Myelenska 1455 MMAe XVI 
nr 524; Adolescens autem ąuidam... seąuebatur 
Xpm amictus sindone, w lokthuszy, super nudo 
corpore, quem tum Iudei per sindonem, pła
chetka, qua opertus fuerat, tenuissent (Marc 
14, 51) ca 1500 JA X 381.

Płachta fo r m y : n. sg. płachta 1496 Roczn- 
Krak XVI 64, ca 1500 Er z 67; ^  ac. sg. płachtę 
1496 Trześn 132—3; /. sg. płachtą 1441
AGZ V 112; n. pł. płachty 1499 RocznKrak 
XVI 67; ^  ac. pł. płachty 1444 Pyzdr nr 1259, 
1488 AcLubł VI.

Z n a c ze n ia : 1. 'duża chusta płócienna, kawał 
płótna używany do różnych cełów, np. do nosze
nia trawy, przykrywania konia etc., pannus, lin- 
teum, quo gramina portabantur, equi tegeban- 
tur etc/ :  Czom vszal vosz hy dvoge koni, koszą, 
szyrp y płachty, hy szekyry 1444 Pyzdr nr 1259; 
Duas nebridas al. plachthy 1488 AcLubł VI; 
Item 4 selle, dwoye chomąt, płachta czarna 1496 
RocznKrak XVI 64; Mathphiy... fecit concor- 
diam... cum Aluathko Stanislao suo al. szwa- 
them pro al. o płachta 1496 Trześn 132—3; 
Item 5 culcetre al. poszwy, item 2 plachti et 
1 linteamen 1499 RocznKrak XVI 67; Nebrida, 
secundum alios płachtą ca 1500 Er z 67, sim. ib.; 
~  z fleksją łacińską: Iohannes... ad quamlibet 
nostram generałem expedicionem cum duabus 
plachtis seryire... sint astricti 1367 AGZ VIII 10.

2. 'rodzaj sieci rybackiej, rete ąuoddam pisca- 
torium’ : Super dieto usu prendendi seu capiendi 
pisces parvo reti seu nebryda al. płachta diebus 
duntaxat ieiunis (1433) KodTyn 275; Confero... 
rectori... omnem libertatem pisces piscandi in 
hereditate Rosztoka fluvii Dunayec cum omni
bus rettibus, sagena, gulgustro al. drgubicza et 
cum płachta 1441 AGZ V 112.

Płacić fo r m y : praes. ind. 3. sg. płaci OrtMac 
55. 72, OrtOssol 46, 2. 57, 2, 1466 ZapWarsz 
nr 1284, De mor te w. 416, Puł 17, 23; 2. pł. pła
cicie Rozm 327. 456; 3. pł. płacą 1426 Msza IV 
s. 314, sim. I. V. VIII, ca 1500 JA X 384; 
^  part. praes. act. adv. płacąc 1430 TymProc 
314; ^  inf płacić 1387 Pozn nr 20, 1393 Kościan 
nr 59, 1397 Pozn nr 322. 347, 1401 SKJ III 194, 
1398—408 BiblWarsz 1861 III 32, etc. etc.;

praet. 1. sg. m. -śm płacił 1407 Kościan 
nr 331; -m płacił 1437 Pyzdr nr 1143;/. -m pła
ciła 1444 Pyzdr nr 1263; 2. sg. m. -ś płacił 1421 
PF VIII 16; 3. sg. m. płacił 1387 Pozn nr 9,

1398 StPPP VIII nr 7901, 1400 HerbSier 380, 
1400 Pozn nr 486, etc.; f .  płaciła 1393 Pozn 
nr 181, 1395 Kościan nr 75, 1445 Pozn nr 1621;
3. pł. m. płacili Sul 103; ^  condit. 2. sg. m. 
-by płacił XV p. post. R I s. XLVII; 3. sg. m. 
-by płacił 1435 Pozn nr 1652;/. -by płaciła OrtOs
sol 87, 3; neutr. -by płaciło Sul 94; ^  part. praet. 
pass. n. sg. neutr. płacono 1400 SKJ III 187; 
n. pl. płacony 1403 Pyzdr nr 203; ^  praes. 
pass. 3. sg. neutr. bywa płacono 1498 MacPraw 
VI 275; ^  inf. pass. pl. m. być płacony Sul 94; 
/ . płacony być Sul 98.

Znaczenia: 1. 'dawać pieniądze jako zwrot 
pożyczki, należność za towar albo daninę, pecu- 
niam sohere, exsolvere': Iaco Micolay placzil 
Maczeyewy, an (ra on5) ot nego ne chczal 
wsszocz 1387 Pozn nr 9; Jaco Sczepan mai mi 
placzicz trzy grziwni v rok ot mich penandzy 
1387 ib. nr 20; Przibislaf podał scodi placzicz 
Szidom sa Falkana 1393 Kościan nr 59; Jako 
Katherszina płaciła ginę długi, czo na ge pra
wem dobito 1393 Pozn nr 181, sim. 1395 Kościan 
nr 75; Jacosm ne slubil Boguchwaloui kmecza 
zaplaczicz anism poczol placicz 1397 Pozn 
nr 322, sim. ib. nr 347, 1423 Kościan nr 972. 
1014; Crzistek maczerzi grziwna cinszu tela lata 
za wyano placzyl 1398 StPPP VIII nr 7901; 
<Jako P)aseg ne placzil nigdy chasby 1400 
HerbSier 380; Iaco Jandrzey ne placzil swey 
szestrze Jafroszce przi trzech leczech trzy grzy- 
wen płatu otrzidzesanth {leg. od trzydziesiąt) 
grzywen poszagu 1400 Pozn nr 486, sim. 1402 
Kościan nr 190; Od schesczinaczcze lath ne pla- 
czono piaty od trzidzesanth grziwen Jaschcowi 
1400 SKJ III 187; Jakosm prawye nye obyan- 
sowal sye ny pod geden (i. e. pod nijeden) 
czynsch placzicz ksandzu probosczowy 1401 
SKJ III 194; Hanka daiala roku Micolaieyi 
mimo rokoymo wtenczas, kedi gey duas mar- 
cas placzoni 1403 Pyzdr nr 203; Jaco Bartho- 
szeui dzeczi prawo czirpali, a kto ge w czem 
przeprzal, to gich opecadlnik placzil 1405 
Kościan nr 279, sim. 1416 ib. nr 586. 587; 
Cz/o>sm *Pribislaoui placzil za lanca pye- 
nandze, tosmu {leg. tośm mu) yiszszey dzeszancz 
grziwen zaplaczil 1407 ib. nr 331; Przibislawa... 
kazała Dzirschcowi zabicz ylodiką Polaniszkego 
i za to gi slubili mu placzicz, ezbi gi zabił 
1398—408 BiblWarsz 1861 III 32; Jaco Do- 
rothea mała placzicz dlugy se mno na poły 
mego oczcza 1411 Czrs 350, sim. ib.; Tegosz ty 
ne oth<r>zymal y na liscze stal, y wini placyl, 
ty sswe, a ya swe 1421 PF VIII 16; Jako mene 
Michał podyol so za oczcza szedmi kop pla
czicz 1424 ZapWarsz nr 93, sim. ib. nr 94; Yze
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pothlik za osemdzesant grzywen przedan przez 
grosza y thy[m] pyenandze w Ribythwy wlosone 
placicz Rybythwy 1427 AKPr VIIIa 168; Jako 
mne twoy oczecz ossadzal a ne malem wstanego 
placzicz 1427 ZapWarsz nr 208, sim. 1428 ib. 
nr 281; Jacom ya myal szedzecz v Micolaye 
("Mikołaja5) za pancz la th ... dany nye placzancz 
1430 TymProc 314; Yakom sya nye zobyanzal 
konya placzicz na poli y szkód 1433 Pyzdr 
nr 1083; Jacosz pan starosta zalowal oth kro- 
lya, yszebych ya wnosi pyenyądze falschowne 
w gego myasto..., aby Krzczon thymystnymy 
{leg. tymi istnymi) pyenyaczmy falschownimy... 
dlugy placzyl 1435 Pozn nr 1652; Yakosz my 
nye doplaczil polugrzywnya, kyedisz my dze- 
dziną *placzel 1437 Pyzdr nr 1141; Yakom ya 
tobye sz pełna pyenyądze cztirdzyeszczy grzi- 
wyen, kyedim placzil za Pyetrzikowskyego 1437 
ib. nr 1143; Izem nye targował trzech wyeprzow 
v Jana anim gich wy[a]nowath placzicz 1443 
SKJ III 332; Yakom ya swego prawa nye po- 
russila any za swe sziny żadnego długu płaciła 
1444 Pyzdr nr 1263; Jsze pany Margorzatha... 
nye placzila dwu grziwnu groschy ote dwu- 
dzestu grziwen groschy schirokych 1445 Pozn 
nr 1621; O vynach, czso placzoni mayąn bicz 
sandowi (de poenis solvendis iudicio) Sul 98; 
Kyedi pyenyandzi dlusznych na pewnem roku 
nye placzyli (sc. dłużnicy, si pecunias debitas 
in certo tempore non solverint) Sul 103; Prze- 
sthąpy-ly ktho myeszky wyelkyerz placzycz na 
then dzyen, yako szlubyono OrtMac 50, sim. 
OrtOssol 43, 3; Ktho ma komorą kvpna, czo 
ya kvpyl albo czo mu dana y placzy sz nyey 
panszky czynsz OrtMac 55, sim. OrtOssol 46, 2; 
Gdysz tha pany opyeka szye y rączy, y placzy, 
azaly nye ma gyemu o tho szlubowanye otpo- 
wyadacz? OrtMac 72, sim. OrtOssol 57, 2; 
Sza[ly] ortele, czo po nye szlą przyszyasznyczy 
pyenyądze dla nauky, ne trzeba nykomu po- 
thym za nye placzycz OrtMac 123, sim. Ort
Ossol 90, 1; Thy to dzyeczy chczą, aby ta 
panny wzythky dlugy polowyczą placzyla {Ort
Mac 118: aby... pomogła placzycz) OrtOssol 
87, 3; Paklyby nye myal {sc. kmieć) czym pla
czycz {Sul 41: nye bądzely mocz zaplaczicz), 
a byłby yath, tedy głowa za głową (si non fuerit 
in solvendo, captus poena capitali puniatur) 
Dział 30; Yako ya gwalthem nye szaoral 
szamowthor dwyema pluszyczoma roley Jacu- 
bow[y]ey..., kthora nayal... y plath sz nyey 
placzy 1466 ZapWarsz nr 1284; By sza pothno- 
szyl na povyetrze, mvszysz placzycz swyantho- 
pyetrze De morte w. 395; Od kazdei kopi {sc. 
długu) zapisyyą *rąkoiemsthwe, czinsze albo

lothy na kazdi rok sescz groszy, a thak biwa 
placzono zawzdy as do wipelnienya svmmi 
glowney (a sexagena ponitur et inscribitur cautio 
de solvendis sex grossis census... ąuolibet anno 
usque ad solutionem sexagenae) 1498 Mac- 
Praw YI 275; Nayal-ly gye (sc. bydło) ktho za 
szwe pyenyądze k szwey roboczye, a bandze 
przy them pan thego bydła, tedy mv go nye 
trzeba placzycz (non restituet Ex 22, 15) XV 
p. post. Kałużn 285; Radząncz {leg. radzęć), 
aby pirwye placzyl slugam nesszly caplanom 
(quod primo servitoribus quam sacerdotibus 
solvi mandes) XV p. post. R I s. XLVII; Slemv 
slą robotą plączą ca 1500 JA X 384; Iesus... 
rzeki k nym ...: Pokasczye my pyenyądz, kto- 
rem czynsz placzyczye (ostendite mihi nomisma 
census Mat 22, 19) Rozm 327, sim. ib. 456; 
^  Roszmaycze placzycz dissoluere XV ex. 
PF V 26; Zaszya placzycz obsoluere ib. ; ^  'da
wać w zamian, ofiarowywać, permutare, offerre : 
Za nadzeyo szbawyenya y za zdrowye swe tobye 
placzo {Msza III: *dawayo, V: oddawaya, 
VI. VII: dawayą, XII: *oddyaway0, XIII: 
poleczaya) obyethnycze swe (tibique reddunt 
vota sua) 1426 Msza IV s. 314, sim. I. V. VIII; 
^  "odwzajemniać, odwdzięczać się, remunerari, 
gratiam referre : Placzy {FI: oplacy) my gospo- 
dzyn podług prawdy mogey (retribuet mihi 
dominus secundum iustitiam meam) Pul 17, 23.

2. 'mieć pewną wartość, kosztować, być war
tym, yalere, pretium habere’: Paklibi to iste 
sboze yyanczsche bi bilo, tako zebi wyąnczey 
placzylo (sic quod plus yaleant) nizly przyrze
czone pyenyandze, czso bi myali bicz dani et 
placzoni (quae essent dandae et solvendae), 
tegdi blisschi ye bandą dzirzeecz Sul 94; Tho 
wszythkym dobrem poszpolno, gydv przeth 
mv koszy rowno, bo dobremy mało placzy, 
acz vmrze, nycz nye straczy De morte w. 416.

Cfi Dopłacić, Napłacić, Odpłacić, Opłacić, 
Przepłacić, Spłacić, Upłacić, Wypłacić, 
Zapłacić, Dopłacać, Odpłacać, Upłacać, 
Wypłacać, Zapłacać, Odpłacować, Wypła- 
cować, Płatować

Płacie coli. 'płaty płótna, chusty, panni, 
lintea : Plącze pannos XV med. R  XXV 155.

Płacien cf. Płatny
Płacież 'kara pieniężna, odszkodowanie, multa 

pecuniaria : Abi yczyekayanczi do drugego pana 
prziczini yimovi syebye nye *myali o nyeplacze- 
nyu they tho vyni, myenyancz, ze taky pan 
nyesprawyedlywye bi takąn kopań ot nyego 
yiczyąngnanl i wzyąnl, chczancz odbicz pla- 
czyezu prawa (volens evadere solutionem iuris) 
Sul 109; Placzyesz głowi kmyeczey (poena pro
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homicidio cmethonum) ib.; Pakly... zalowaacz... 
przeczyw krzivemu... omyeszkalibi (sc. dzieci 
zabitego), tegdi... crziyi ot placzyezu głowi 
(a solutione capitis)... rosdrzeschon ma bicz 
Sul 110.

Płacz fo r m y : n. sg. płacz FI i Ful 29, 6, XV 
med. GIWroc 35 v. 98 r, etc.; ^  g. sg. płaczu 
FI i Pul 6, 8, XV med. R XXV 156, Aleksy 
w. 145, BZ  Gen 50, 4, M W  59a, etc.; ~  d. sg. 
płaczu XV med. R XXV 156, Rozm 438. 505; 
^  ac. sg. płacz FI i Pul 29, 14, 1433 Pozn nr 1560, 
1444 R XXIII 306, etc. etc.; ^  /. sg. płaczem 
FI i Pul 101, 10, XV med. R XXII 40, BZ Gen 
33, 4. IV Reg 20, 3, etc.; l. sg. (w) płaczu 
FI 6, 6, BZ  Tob 3, 22, Rozm 57; ^  n. pl. płacze 
1444 R XXIII 307; ^  l. pl. (w) płaczoch FI 30, 
12, BZ  II Par 35, 25.

Z n a c ze n ie : 'wylewanie lez, szlochanie, łkanie, 
jęki, fletus, lamentatw : Vsilowal iesm w moiem 
płaczu (in gemitu, Pul: we wzdychanyu) i7/ 
6, 6; Bo wysluszal gospodzin glosa płaczu mego 
(fletus mei) FI 6, 8, s/ra. Pul; Do weczora prze- 
bodze plącz (fletus), a do iutrzne wesele FI 29, 6, 
•św*. Pul; Obroczil ies plącz (planctum) moy 
w wesele FI 29, 14, sim. Pul, ,s7ra. Pul 29 arg., 
itozm 6. 7; Bo szszedl iest w bolenu sziwot moy 
a lata moya w płaczoch (in gemitibus, Pul: 
we wzdychanach) FI 30, 12; Pyczye moie se 
płaczem (cum fletu) smeszal iesm FI 101, 10, 
sim. Pul; Jszeszmy szliszely... crzik, plącz 
y wolanye na osszile gwałtu Clari... na Stani
sława 1433 Pozn nr 1560; Plącz planctum 1444 
R  XXIII 306; Luctus smatky, płacze ib. 307; 
Risus dolore miscebitur et extrema gaudii 
luctus, plącz, occupabit (Prov 14, 13) XV med. 
GIWroc 35v, sim. ib. 98r; Risum reputavi mero- 
rem plącz (Eccles 2, 2) ib. 69 r; Missliwim pła
czem lacrimis imaginariis XV med. R XXII 40; 
Plącz luctum XV med. R XXV 153; Comeden- 
tibus gdy obyedualy, od płaczu scha szadzer- 
szecz nye mogły ib. 156; Loca meroribus apta 
possobyon[y]a trosce, płaczu, zamathku ib.; 
Alter partus... incutit suspiria, tuus fructus 
pellit luctus, zaganya plącz, dans eterna gaudia 
XV med. SKJ V 259; Macz nye mogła placzv 
przestacz Aleksy w. 145; Ezau... poczol gy 
czalowacz s placzyem s wyelykym (osculans 
flevit) BZ  Gen 33, 4, sim. ib. Tob 2, 5; Y wi- 
pelnyl Josef czasz placzv swego (expleto planc- 
tus tempore) BZ  Gen 50, 4; la gesm słyszał 
plącz (gemitum) synów izrahelskych BZ Ex 
6, 5; Płakał Ezechias wyelykim płaczem (fletu 
magno) BZ  IV Reg 20, 3, sim. ib. I Esdr 10, 1; 
Dnyowye vaszich swyotkow obroczo syo w za- 
lostnii plącz (in lamentationem) a we lkanye

BZ  Tob 2, 6; Po zlzach a po placzv (post lacri- 
mationem et fletum) radoscz a wyesyele wle
wasz ib. 3, 22; Płaczem stravisch {war. lub.: 
maczenim trawyss) merore consummeris (nunc 
ąuare maerore contraheris? Mich 4, 9) 1471 
MPKJ V 114; Rzecznik... s płaczem poclada 
y s weliką szcargo dicit 1474 Zab 540; Jusz 
płaczu y wolanya oyczow lyuthosznego nye 
chczyal czyrpyecz M W  59a; Płaczem fletu 
XV p. post. JA XII 144; Venite... de merore, 
s placzy, ad leticiam XV p. post. R XXV 183; 
Glos w Rama szlyszan yest, płacz y lkanye vyel- 
kye (ploratus et ululatus multus Mat 2, 18) 
EwZam 296; Prze odpusthy... z plączem yal 
papyezą zandacz, by mu odpusthy raczył dacz 
XV ex. MacDod 139, sim. Rozm 145. 505. 506; 
Anna zosta[wy]wschy w domv yyelyky zamat 
y yyelyky plącz ymyala (domi manens in tribu- 
latione luctus atque gemitus cum turbulatione) 
Rozm 4, sim. ib. 146; Porodzysch plod, yen 
cząskoscz placzv y smąthky (luctus et tristitiae) 
tvego yąsz {leg. już) odemye y obroczy tvoy plącz 
(tristitiam) yyelykye {leg. w wielikie) yyeszyelye 
tobye ib. 7; Tamo nye placzv any wzdychana 
(nec luctus neąue gemitus est ibi) ib. 25; Io- 
zeph... oney prószył yczyeschayącz y yey pla- 
czv ib. 57; Slyschecz twa smyercz yest sylna 
bolyescz serczy memv a yyelyky plącz (merorem) 
dvschy moyey ib. 166; Tamo bądzye plącz 
(ibi erit fletus Luc 13, 28) y skrzytanye ząb 
ib. 379, sim. ib. 413. 490; Iesus... porusyl szye 
dvchem ky placzy (infremuit spiritu Jo 11, 33) 
y ssmączyl szye ssam v sobye ib. 438, sim. ib. 
505; Placzy, skargy, smątkv nye znałam ib. 
527; Syyathy Pyotr od szylnego placzy yedvo 
mogl przemovycz ib. 699, sim. ib. 711; Obroczylo 
szye v plącz sercze nasche (in luctum Thren 
5, 15) ib. 736; ^  Tego czasu ymarla Dol-
bora... y pogrzebyona w Betel pod dobem, 
y sdzano temy myeszczczu plącz doba (ąuercus 
fletus) BZ  Gen 35, 8; ^  o tzw. Trenach Jere
miasza: Owa, tocz gest pysano w Płaczoch 
(in lamentationibus) BZ  II Par 35, 25.

Płaczący fo rm y: n. sg. m. płaczący 1437 
Wisi nr 228 s. 87;/. płacząca ca 1428 P F I 476, 
XV med. Zab 451, 1460 R XXV 244, XV JA 
XV 534; neutr. płaczące XV p. pr. R XXII 
335; ^  ac. sg. m. płaczący ca 1500 SprTNW  
V 17; płaczącego 1456 ZabUPozn 89.

Z n a c ze n ie : 'żałosny, smutny,płaczliwy, lacri- 
mosus, lamentabilis, tristis5: Spowyedz ma
bycz... tagemna, rychła, placzacza (lacrimosa, 
R XXV 138. 146: placzlywa) ca 1428 PF I 476, 
sim. XV med. Zab 451, 1460 R XXV 244, XV 
JA XV 534; Placzaczy lugubris 1437 Wisi
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nr 228 s. 87; Placzocze skruszene lacrimosa 
eius contractio XV p. pr. R  XXII 335; Si at- 
tendas... deniąue deum lactantem, qui angelos 
reficit, yigillantem, placzaczego, qui omnes mi- 
seros consolatur 1456 ZabUPozn 89; Jesu, 
sbawyczyelu moczny, racz wyszluchacz glosz 
placzączy, thwego lycza ządąyączy ca 1500 
SprTNW  V 17.

Płaczliwy fo r m y : n. sg. m. płaczliwy 1456 
ZabUPozn 100;/. płaczliwa 1466 R XXV 138, 
XV ex. ib. 146; neutr. płaczliwe XV ex. 
MacDod 139; ^  ac. sg. m. płaczliwy M W  65a; 
/ .  płaczliwą Sul 27. 68; ^  i. sg. m. płaczliwem 
XV p. post. Kałużn 275; ^  i. pl. m. płaczli
wymi XV med. SKJ I 58.

Z n a czen ia : 1. cpłaczący, żałosny, narzeka
jący, flebilis, lacrimosus5: Placzlywą cząstokrocz 
skargą przyąlyszmy (flebili saepius querela reci- 
pimus) Sul 68, sim. ib. 27; Vale iucundum wye- 
sszolee, slothkye, *mylostnye a tessz placzlywe 
XV med. R XXIV 350; Fflete cum flentibus 
placcze w lutosczy z placzlywymi (Rom 12, 15) 
XV med. SKJ I 58; Hoc suplicat a te, o pia 
virgo, flebilis, placzlivy, Adam 1456 ZabUPozn 
100; Spowedz ma bycz... na są zaluyącza, placz- 
lywa (lacrimosa, P F I 476, Zab 451, R XXV 244, 
JA XV 534: placzacza), rychła, moczna 1466 
R XXV 138, sim. XV e*. ib. 146; Na glosz 
gych barzo placzlywy wstąpił bog w zywoth 
panny Mariey M W  65a; Gemebunda voce, 
placzlywem glossem, ait ad Johannem XV 
p. post. Kałużn 275; Bonifatius, papyesz myły, 
placzliwy<mi> proszbamy zklonyony, wyelkye 
odpusthy tham gym yesth dal XV ex. Mac
Dod 139.

2. 'wywołujący płacz, qui fletum excita f: 
W Sządomyrzą czo szą thesz sthalo przesz 
Thatary placzlywe dzalo XV ex. MacDod 139.

Płak ( ?) 'płacz, narzekanie, fletus, gemitus’: 
Infelix quippe commutacio de iocunditate in 
luctum, de gemitu, gl. de fletu, lacrimacione, 
eiulatu s plakv, vero beata commutacio in 
gaudium 1436 R XXIII 277.

Płakać (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrotnym 
się: condit. 1. sg. f .  -bych płakała Rozm 696.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
płaczę BZ  II Esdr 8, 73, SkargaWroc w. 7;
2. sg. płaczesz XV med. SKJ V 260, Skarga
Wroc w. 71; 2. sg. płacze ca 1418 Wisł nr 2151, 
Rozm 438; 2. pl. płaczecie XV med. R  XXII 
238; 3. pl. płaczą XV med. GIWroc 89v, XV 
med. R XXII 238, XV SKJ III 67, Rozm 263. 
438; ^  imper. 2. sg. płaczy BZ  Tob 5, 26, 
XV ex. SKJ I 145; płacz SkargaPłoc w. 63, 
SkargaWroc w. 27; 1. pl. płaczymy FI 94, 7;

płaczmy Puł 94, 7; 2. pl. płaczycie BZ  Neh 8, 9; 
płaczcie XV med. SKJ I 58, Rozm 527; ^  part.
praes. act. adv. płaczę BZ  Gen 50, 1. IV Reg 
13, 14; płaczęcy Błaż 320, Rozm 146. 601. 
697. 735. 741. 747; płacząc SaheReg 1—2,
4. 6—12. 14—8, Sul 58, XV med. SKJ V 261, 
BZ  Jud 10, 10. I Esdr 10, 1, etc.; adi. płacząc 
Gn 182b, Rozm 63. 737; n. sg. m. płaczący 
FI i Puł 34, 17, Rozm 75; / .  płacząca EwZam 
296; ac. sg. m. płaczący Rozm 62; / .  płaczącą 
Naw 176; g. pl. m. płaczących BZ  Deut 34, 8, 
XV p. post. R  XIII s. XXIV; ac. pl. m. płaczące 
XV med. R  XXII 236; cf. też Płaczący; ^  inf  
płakać ca 1428 PF I 481, ca 1450 PF IV 574, etc. 
etc.; r>j fut. 3. sg. f .  będzie płakać BZ  Deut 
21, 13; płakać będzie BZ  Jer 13, 17; 2. pl. m. 
będziecie płakać Rozm 573; ^  praet. 3. sg. m. 
płakał jest BZ  Gen 50, 3; płakał XV med. 
R  XXII 234, BZ  IV Reg 20, 3 .1 Esdr 10, 1, etc.; 
f .  płakała jest BZ  Jer 14, 2; płakała ca 1420 
R  XXV 229, XV SKJ I 145, etc.; neutr. 
jest płakało De nativ w. 25; płakało 1444 
R  XXIII 304, XV e;t. SKJ I 145, De nativ w. 30, 
Rozm 111; 3. du. m. płakałasta BZ  I Reg 20, 41;
1. pl. m. jesmy płakali FI i Puł 136,1; -m płakali 
XV med. R  XXII 238; 2. pl. m. -ście płakali 
Rozm 317; 3. pl. płakały Rozm 101. 123; m. pła
kali są BZ  Deut 34, 8; płakali FI i Puł 125, 7, 
BZ  II Par 35, 24, XV p. post. R  XLVII 353, 
Rozm 816; / .  płakały ca 1500 SIO cc XII 163;

pląperf 3. sg. neutr. jest było płakało Gn 
4b; ^  condit. 1. sg. f .  -bych płakała Rozm 697;
2. sg. neutr. by płakało 1454 BiblWarsz 1860 
II 559; płakałoby Rozm 447; 3. sg. m. -by 
płakał BZ  Gen 23, 2; neutr. by płakało Rozm 
12; 1. pl. m. -bychmy płakali Rozm 601; ^  part.
praet. pass. n. pl. f  płakany Puł 77, 70; ^  fut. 
pass. 3. pl. f .  płakany będą FI 77, 70.

Znaczenie: 'wylewać łzy, głośno szlochać, 
łkać, flere, lacrimare, łamentari : Dzeczothko..., 
gestcy ono bilo przeth sv0 mil0 mathk0 płakało 
Gn Ab; Yszemcy ga bil yydzal vasze angoly 
placzocz a dyabli SZ0 smegocz Gn 182b; Iaco 
placzoczy y *zamoczoni (quasi lugens et con- 
tristatus), taco iesm se vsmerzal FI 34, 17, sim. 
Puł; Wdowi gich ne plakani *bodo (viduae 
eorum non plorabantur, Puł: wdowy gych nye 
płakany) FI 77, 70; Podzmi,... placzymi (plo- 
remus, Puł: plączmy) przed gospodnem FI 
94, 7; Idancz chodzyly y płakały (flebant) 
FI 125, 7, sim. Puł; Na rzekach babylonskych, 
tamo sedzely gesmy y płakały (flevimus, 
R  XXII 238: tamom... placali) FI 136, 1, sim. 
Puł; Zdrowa crolewno,... k thobe wzdichami. 
llkayocz y placzocz w them tho dole szlesz
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S a h e R e g  1—2. 4. 6—12. 1A—8; Nyedi plącze 
(sc. Chrystus), alye szan nydi nye żmeye ca  1418 
W is i nr 2151; Quia plorabitis, likac a płakać, 
et fiebitis vos, mundus autem gaudebit (Jo 16, 
20) XV in. R  XXIV 73: S thobo sszo rostayocz 
sercze me yąnlo barzo plakacz ca  1428 P F  I 
481; Vagit, placalo, infans inter arta positus 
presepia 1444 R  XXIII 304; Dzewycza... gwal- 
czywego osylstwa vchodzącz... wolacz bądze 
placzącz alybo lkayącz (plorando seu lacri- 
mando), yszby gey krzywda była vczynyona 
S u l 58, s im . D z ia ł  55; Macz tego dzecyocya 
placzocy (cum lacrimis) pozodala pomocy 
B ła ź  320; Beati, qui lugent, płaczą, ąuoniam 
ipsi consolabuntur (Mat 5, 5) XV m ed . G IW ro c  
89 v, s im . R o z m  263; Ludzye dny wyessyole 
y ludzi wyelbyą a blogoslawyą, a on zalostne 
a placzącze XV m ed . R  XXII 236; Blogosla- 
wyeni, gisch placzeczye nynye (qui nunc fletis 
Luc 6, 21) ib . 238; Czy, gisch płaczą, tągą do 
boga, takye bądą vczyescheny ib ., sim . ib .; 
Fflete cum flentibus placcze w lutosczy z placz- 
lywymi (Rom 12, 15) XV m ed . S K J  I 58; Quia 
est... diues, quamvis iaceat in presepio lacri- 
mando w zlobye placzącz XV m ed . S K J  V 261; 
Thu yąl plakacz, narzekacz A le k s y  w. 144, 
s im . ca  1450 P F  IV 574, B Z  Tob 5, 23. 28, 
R o z m  161. 438. 494. 523. 737. 738. 746; Yola 
wyelykym glossem plakacz (flevit) B Z  Gen 21, 
16; Iosef vderzyl sze na obliczye otczowo, 
placzo (flens) a czaluyo gy ib . 50, 1, sim . ib . IV 
Reg 13, 14; Y vdroczon Israhel barzo, a pla- 
czocz wolały ku panu (clamantes ad dominum 
dixerunt) B Z  Jud 10, 10; A *czaluwai0cz syo 
plakalasta (fleverunt) oba B Z  I Reg 20, 41; 
Płakał (flevit) Ezechias wyelykim płaczem B Z  
IV Reg 20, 3, sim . ib . I Esdr 10, 1; A tak gdisz 
syo modlyl Ezdras, se zlzamy prosyl boga, 
rzekocz a placzocz (flente) B Z  I Esdr 10, 1; 
Dzen ten poswyoczon gest panv bogu naszenw, 
nye lkaycye any placzicye (nolite lugere et nolite 
flere) B Z  Neh 8, 9; Geyze Thobyas rzecze: Nye 
placzi (noli flere)! B Z  Tob 5, 26; W skricyy pla
kacz bodze (plorabit) dusza ma a od oblycza 
pichi, placzocz plakacz bodze (plorans plora
bit) B Z  Jer 13,17; Płakała gest szidowska zemya 
(luxit Iudaea) ib . 14, 2; Poczyeschy mye, mnye 
placzacza N a w  176; Yvsz stakam, plącze, yvsz 
vmrzecy S k a r g a W r o c  w. 7; Czemv, dvso, rzewno 
plącesz? ib . w. 71; Dusche swyąthy,... racz bycz 
plączących poczyeshenye XV p .  p o s t .  R  XIII 
s. XXIV; Flebant omnes et plangebant, pła
kali, eam (Luc 8, 52) XV p .  p o s t .  R  XLVII 353; 
O duszo moya myła, placzy rzewno, wsdychay! 
XV ex. S K J1 145; M aria... thedy szya smuczyla,

płakała ib ., sim . ca  1500 S p r T N W  V 12, R o zm  
609. 739. 741; A dzathky żałosno plączą, poky 
na oczcza w domu patrzą XV ex . S K J  III 67; 
Gdy dzyeczyąthko gest płakało, na goley szyemy 
leszalo D e  n a tiv  w. 25; Blogoslavyone dzye
czyąthko rzatko kyedy by płakało (rarissime 
lugendo) R o zm  12; Dvoy lyvd vydzą przede 
mną, yeden placzączy a drv<g)y vyeselyvczy 
szye ib . 62; Vydzyala lyvd zydowszky placzącz, 
yze szą odstąpyly od boga ib. 63; A kyedy ye 
podań yey myły syn placzączy, okropne plaka- 
nye s nym myala ib. 75; Dzyeczy... kyedy 
nyegdy płakały (flerent) ib. 101, sim . ib . 123; 
Dzyevycza Marya... sla sza nym na pogrzeb 
yyelycze placzączy ib. 146; Krzyczelysmy a vys- 
czye nye płakały (non planxistis Mat 11, 17) 
ib. 317; Myły Iesus vzravschy, yze plącze ona 
y Zydovye plączą (ut yidit eam plorantem et 
Iudaeos... plorantes Jo 11, 33)..., porusyl szye 
dychem kv placzy ib. 438; A przeto placzczye 
se mna yschysczy ib. 527; Ysch yy bądzyeczye 
lkacz y plakacz (plorabitis et fiebitis vos Jo 
16, 20), a ten svyat badzye szye yeselyl ib. 
573; Marya... czvyą {leg . czuje) placzączy, 
a my spymy odpoczyyayącz ib . 601, s im . ib. 
697. 741. 747; Gospodnye, day nam zls[l]y, 
abychmy syyątą {leg . z świętą) matką płakały 
ib . 601; Przy sched vschy nalyasla Pyotra gorzko 
placzącz na drodze ib. 737. sim . ib .; Nyektorzy 
płakały patrzącz na yego yyelykye ydrączenye 
ib . 816; ^  k o g o ś , czeg o ś: Tey badi rozmaytey 
placala newesta ca  1420 R  XXV 229; Azaly 
placzesch czlowyeczego stadia nądze an forte 
ploras humane condicionis miseriam? XV m ed. 
S K J  V 260; O Jeruzalem,... by tho yyedzalo, 
they by dobrey drużyny płakało 1454 B ib l-  
W a rsz  1860 II 559; Y przyszedł gest Abraham, 
abi płakał gey (ut plangeret et fleret eam) 
B Z  Gen 23, 2; I płakał gest gego (flevitque eum) 
Egipt szedmdzeszyot dny ib. 50, 3; Ona... sze- 
dzocz w domv twem[v] bodze plakacz (flebit) 
otcza y maczerze swey B Z  Deut 21, 13; Y pła
kały S0 (fleveruntque) gego synowye israelsczi 
w polv Moabskem trzydzesczi dny y napełnili 
syo dnyowye narzekanya placzoczych (lugen- 
tium) Moyzesza ib. 34, 8; Wszitek Iuda a Ieru- 
salem płakały (luxerunt) gego B Z  II Par 35, 24; 
Glos w Rama szlyszan yest, plącz y lkanye 
yyelkye, Rachel placząncza (plorans Mat 2, 18) 
szynow svoych E w Z a m  296; Jesusza ymarlego 
stworzenye płakało XV ex . S K J  I 145; Panni, 
panie męki twey *płakali ca  1500 S IO  cc  XII 
163; Bo ych yyelye płakało (plurimi enim sophi- 
stas... lugebant)..., ysch były pobyczy R o z m  111; 
Kto da zlez myma oczyma, yzbych svego synka
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160 PŁAKAĆ PŁASZCZ

płakała? ib . 697; Oblyeczczye szye v odzyenye 
zaluyącze, aby była yako nyevyasta dlugy czass 
placzączy vmarlego (lugens mortuum II Reg 
14, 2) ib. 735; ^  nad k im ś , c z y m ś : Tam szye- 
dzyalo vyelye *vmarlych nad onym czyalem 
placzącz (plangentes circa corpus) R o z m  221, 
s im . ib . 296; A yako szye przyblyzy y vzryal... 
Ierusalem y płakał nad nym (flevit super iłlam 
Luc 19, 41) rzekącz, yze y ty, by posnalo vpad- 
nyenye, które ma przydz na czye, płakałoby 
y ty ib. 447; Kto my to nądzney da, abych 
yescze vzrala me mylę dzyeczyą zyvo, yzbych 
szye nad nym płakała? ib . 6 9 6 ; ~  na k o g o ś , 
c o ś :  Taczi bili Sodomytowye, taczi Ierozolimita- 
nowye, na gesch Xpus placal w figurze naschich 
dnow XV m ed . R  XXII 234; Y seszly syo ku 
mnye cy, ktorzi tedi ruszały sy0 slovem pana 
boga..., vsliszawszi, isz ia placzo (ad me lugen- 
tem) na to zloscz B Z  II Esdr 8, 73; ro za co ś:  
Płacz za grzechy, przymy szvyathoscz S k a rg a -  
P ło c  w. 63, sim . S k a r g a W r o c  w. 27; Macz... 
poymiely stareho, lepeybi gey było za grzechy 
plakacz (ut sua peccata deplorat), *nysyly pla- 
kacz zs nym bąndąncz XV p .  p o s t .  R  I s. XLVII; 
Ha, ha, ha dzyeczyą krzyczało, za grzechy lucz- 
skye płakało D e  n a tiv  w. 30; On szye tez ssam 
krzyw vkazal, kyedy tako gorzsko za svoye 
zgrzeschenye płakał R o z m  690. ^  C f. Opła
kać, Wspłakać, Zapłakać.

Płakanie 'w y le w a n ie  ł e z , s z lo ch a n ie , f le tu s , 
la m e n t a tw :  A kyedy ye podań yey myły syn 
placzączy, okropne plakanye s nym myala 
R o z m  75; Vyschedvschy na dwór z rady nye- 
vyernych Zydow, aby myal myescze volne pla- 
kanya, y płakał barzo gorzko ib . 692; ^  co p la - 
k iw a n ie  c z e g o ś , d e p lo ra tw  : K tey czistosczy 
nabiczu trzeba tich wod: napyrwey wodi mą- 
drosczi..., drugye gest skruschenye na grzechi 
a gich placanye XV m ed . R  XXII 241.

Płaksa fp ła c z k a , o so b a  ( z w y k le  k o b ie ta ) ,  
k tó r a  o p ła k u je  zm a r łe g o , p ra e fic a  : Plaxi (w ar. 
k a l .:  pisczky) tibicenes (cum venisset Iesus in 
domum principis et yidisset tibicines Mat 9, 23) 
M P K J  V 118. ~  W o ln y  p r z e k ła d  ła c iń sk ieg o  
te k s tu .

Płakut 'r z e m ie ś ln ik  n ie z r z e s z o n y  w  cechu, 
a r ti fe x ,  qu i e  fa b ro ru m  co lleg io  non e s f : Qui- 
cumąue socius nostri contubernii laborauerit 
apud magistros non contuberniales al. v pla- 
kuthow, etsi post modum voluerit laborare in 
nostro contubernio, talis debet puniri pro tali 
excessu (1457) 1533 M M A e  VII nr 327.

Planeta cf. Planeta
Płaski c z y  Plaski 'n ie  p ę k a ty ,  n ie w y p u k ły ,  

non con vexu s, non g i b b u f : In primis hii ornatus

sunt depositi ad cistam albam et planam al. 
plasska 1455 M M A e  XIII nr 1839.

Płaskur 'o p ła te k , ch leb  o fia rn y  p r z e z n a c z o n y  
n a h o stię , o fiara , o b la ta , cru stu lu m  co n secra - 
turni : Lubula opląthek vel pląskvr, oblata idem 
ca  1500 E r  z  67.

Płast f o r m y :  n. sg . płast 1437 W is i nr 228 
s. 86, 1444 R  XXIII 306, ca  1455 J A  XIV 494, 
1472 R o s t  nr 1002; ^  g . sg . płastu XV p .  p o s t .  
R  LIII 62; d. sg . płastowi 1466 R  XXV 139; 
^  ac. sg . płast 1471 M P K J  V 28, P u l 18, 11, 
ca  1500 P a m L it XXVIII 306; ^  i. p l . piasty 
1444 R  XXIII 305.

Z n a c z e n i e :  'p ła t  w o sk u  p s z c z e le g o  z  m io d e m ,  
p la s te r  m io d u , fa v u s* : Piast fawus 1437 W is i  
nr 228 s. 86, s im . 1444 R  XXIII 306, ca  1455 
J A  XIV 494; A owscheya nyczi s szitowia vczi- 
nione kwietnimi plasti, wiczangnawschi slot- 
koscz, omasczone zwiami (leg . zwijamy) quin 
et fila favis cirpea floreis presso melle prius col- 
lita fingimus 1444 R  XXIII 305; Similis favo 
mellis plastowy 1466 R  X X V  139; Plasth my odą 
fawm 1471 M P K J  V 28; Piast mel 1472 R o s t  
nr 1002; Boyazn boża... *slotszeyssza nad 
strzedz y piast (super mel et favum, FI: nad mod 
y nad stredz) P u l 18, 11; Mel debet esse, quod 
fluit vlg. s wosczyn vel s pląstu, quod in Latino 
dicitur favus mellis XV p .  p o s t .  R  LIII 62; 
<M)at<k)o boża chwalebna, nad piast myo- 
dowy slotsza! ca  1500 P a m L it XXVIII 306.

Płaszcz f o r m y :  n. sg . płaszcz 1451 Z a p -  
W a rsz  nr 923, 1493 P F IV 663, ca  1500 E r z  68, 
R o z m  159; ~  g . sg . płaszcza 1407 K s M a z  I 
nr 936, 1416 K o śc ia n  nr 593, 1420 ib. nr 782, 
e tc . e tc .;  płaszcze 1470 Z a p W a r s z  nr 1332; 
^  d. sg . płaszczewi 1422 K o śc ia n  nr 935; 
^  ac. sg . płaszcz 1399 P y z d r  nr 110, 1402 
K s M a z  I nr 218a, 1418 A K P r  VIIIa 144, e tc .  
e tc .;  r*j i. sg . płaszczem FI 108, 28, 1428 Z a p 
W a rsz  nr 329, S u l 59, e t c .; ^  l. sg . (w) płaszczu 
S u l 68, 1484 R e g  709; ^  g . du. płaszczu 1432 
P o zn  nr 1380, 1458 Z a p W a r s z  nr 1079; ^  n. p l .  
płaszcze S u l 92; ^  g . p l . płaszczów S u l 92; 
^  ac. p l . płaszcze B Z  Ex 12, 34, 1484 R e g  709, 
R o z m  14. 16. 159; płaszczy 1416 P o zn  nr 912; 
^  /. p l .  (w) płaszczoch 1484 R e g  709.

Z n a c z e n i e :  'r o d z a j  w ierzch n ieg o  o k ry c ia , p a l-  
liu m , am icu lu m  su p eriu s5: Iaco Moderski roczil 
Grzibowi za plascz 1399 P y z d r  nr 110; Iacom 
ia [ya] ne winowat Swochne tkancz na plascz 
1402 K s M a z  I nr 218a; Yacom ya ne uinowat 
Swanthoslawee dzanicze y plascza 1407 ib. 
nr 936, s im . 1416 K o śc ia n  nr 593, 1421 P o zn  
nr 1091, 1423 P y z d r  nr 727, 1432 P o zn  nr 1406, 
1451 Z a p W a r s z  nr 921, 1456 ib . nr 994, 1462
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P F  VIII 19, 1464 Z a p W a r s z  nr 1181; Iaco tho 
swaczcz0, ysz Schemko ne obranczyl Mycola- 
gewy y Hańcze... za plasczy yaco *ctyzrzy 
grzywny 1416 P o zn  nr 912; *Pawsecz ranczil 
za Dobka..., yesze mai plascz wroczicz 1418 
A K P r  VIII a 144, s im . XV in. C y z P ło c ; Jaco 
kędy moy oczecz dayal Helską za Wyszaka, 
tedy gey ne obyeczal plascza pot szytego 1420 
K o śc ia n  nr 782; Jaco Margretha kazała Gun- 
czerzewy cupicz sukna szobye plasczewy z<a> 
pyancz grzywen 1422 ib . nr 935; Jaco mnye 
Sczepan nye posziczil dw (leg . dwu) *coppu na 
plascz 1427 Z a p W a r s z  nr 2725, s im . 1432 
ib . nr 406, 1469 ib . nr 1189, 1471 ib . nr 1339; 
Jaco Maczek... yicupyl poi pląscza 1428 P o zn  
nr 1306; Jako mne Jan nye uczinil plasczem za 
suknyan doszicz 1428 Z a p W a r s z  nr 329; Jacom 
ya v paney poznanskey dwu plasczu nye wszal, 
yedn[y]ego *xemintnego a drugego postaw- 
czewego 1432 P o z n  nr 1380, s im . 1458 Z a p 
W a rsz  nr 1079; Mycolay... othpusczil panu 
Janowy... plascz potszity popeliczami 1434 
P o zn  nr 1429;-Kthorikole... drwa... wyrąby, 
ten, gego łasz bądze, rąbyączego... szekyrą, 
plasczem (in... pallio) y szvknyą... począdzacz 
może ( D z ia ł  58: plascz... ma wzącz) S u l 59; 
Szirzpem posznącz thrawą, w syrzpye abo 
w plasczv (in... pallio) mayą bycz począdzany 
( D z ia ł  56: plascz ma straczycz) S u l 68; Otpuscze- 
nye seymowanya plasczow v przyssyangy... 
Xanząn... taky członek... ystawyl..., ze yako 
plasczee przissyangi czynyanczim... brani, takye 
yczysnyenye i seymanye plasczow daley yest... 
wnywecz obroczono S u l 92; Jako then plascz 
stal za poi kopy 1451 Z a p W a r s z  nr 923; A gdy 
wszlyszal thaką mową, zawynąl szobye płasz
czem głowa A le k s y  w. 176; Tegdi Sem a Yoze- 
phat wlozysta płaszcz (pallium) na swa ramyona 
B Z  Gen 9, 23, s im . ib . 49, 11. Num 4, 8; Tedy 
lud wszowszy mooky... a nawyozawszy w pła
szcze (in palliis), wkladly soo na swoge pieczy 
B Z  Ex 12, 34; Tedi ychopyw gy (sc . Samuela) 
Saul za klyn plascza (pallii) gego B Z  I Reg 
15, 27; Mosz stari gydze odzaw syo plasczem 
(amictus est pallio) ib . 28, 14; Plasczem clamide 
O r tC e l 3, s im . O r tZ a b  527; Yako ya... nye 
w<zię>lą captura... any plascze 1470 Z a p 
W a rsz  nr 1332; Odeyma mv koszuch lyszy 
y *placzscz, czo naszbyth yyszy D e  m o r te  
w. 476; Terristrum, plascz, vel vestis estiualis 
(depositis yiduitatis yestibus, assumpsit the- 
ristrum Gen 38, 14) 1471 M P K J Y  13; Plasczem 
czirzwczowym clamide coccinea (et exuentes 
eum, sc . Iesum, chlamydem coccineam circum- 
dederunt ei Mat 27, 28) ib . 120; Plascze (chla-

mydes, id est pallia)... <mają> myeczi bez 
konlerzow..., rozporzysthe 1484 R e g  709; 
Syostry mayą tez chodzyczi w ssyknyach y w *ta- 
chyz *the ("takich też5) plaschczoch thakyegoz 
tho svkna (sorores etiam chlamyde induantur 
et tunica de huiusmodi humili panno factis) 
yako braczya ib .;  Syosthry przy plasczv mogą 
tez myeczi... kythlyk (cum chlamyde habeant 
guarnellum) ib .;  Jako mnye Jan ... posthapyl 
trzydzessczy kop groszy possagu... j plashcz 
stuczny modry 1489 Z a p W a r s z  nr 1574; Item 
płaszcz brunathny barzo szukna dobrego 1493 
P F  IV 663, s im . ib .;  Clamis est vestis rugosa 
et inconsutilis plascz c a  1500 E r  z  68: Paluda- 
mentum, ąuedam vestis regum et imperatorum 
plascz i b .; Induerunt eum veste coccinea 
v plascz thawczyany c a  1500 J A  X 381; V yed- 
ney sukny telko chodzyl (sc . Jesus), a na vyrchv 
drugdy plasczem ve trzy poły odzyal (chlamyde 
triangula supra tegebatur), yako tedy obyczay 
zydowsky byl noszycz plascze R o z m  159; Ten 
ystny plascz (chlamys haec) podług tego oby- 
czaya na dvye stronye szye przevyeszyl ib .;  
Svyaty Bartlomey... myal odzyenye pawlo- 
czyste... na sobye, a na ymyą plascz byaley 
pavloky przethykany gvyazdamy ib . 234; ^  so- 
wisty, sowity płaszcz 'p ła s z c z  p o d s z y ty  su k n e m , 
p a lliu m  p a n n o  lan eo  su bsu tu n i : Odzeny *bodz- 
cze yako sowytym plasczem (sicut diploide, 
P u l:  yako troyno) sromoto swoyo FI 108, 28, 
s im . 1471 M P K J  V 66; Ille magis lateri dupli- 
cem, szowythy, circumdat amictum plascz XV 
p .  p o s t .  P F  III 286; Szovysthy plascz diplois 
c a  1500 E r  z  68; ^  'n a rzu ta  na o ł ta r z , o p er im en - 
tu m  a d  m en sa m  a lta r is  in s te rn en d a m  a p tu m :  
A tesch myely myecz pyączą ( leg . pieczą) 
o svyczach ołtarza, plascze albo pelly, sądy 
czysczyly *koscyelną (etiam altariorum orna- 
tumąue fecerunt, atąue sacrificii vasa munda- 
verunt) R o z m  14; Tedy ony tamo bądacz tkały 
pavloky, opravyayacz pyerlamy y byszyorem 
popony, plascze oltarzne (vela, pallas et cor- 
tinas) y ynne okraszy kosczyelną vyszyvayacz 
ib . 16.

Płaszczowy 'p r z y n a le żn y  d o  p ła s z c z a , a d  p a l 
liu m  p e r tin e n ś* : Powyecz gim, acz vcino sobye 
podolki na cztirzech woglech plasczowich (per 
angulos palliorum) B Z  Num 15, 38.

Płaszczyk 'm a ły  p ła s z c z , p a llio lu m , a m icu lu m  
p a r v u m :  In illa die... auferet dominus... pa- 
liola plaszczyky, subky (Is 3, 22) XV m e d .  
R  XXII 322; Paliola plascziky uel kosky, quod 
idem est (Is 3, 22) 1471 M P K J Y  88; Wzyawschy 
ye (sc . dzieciątko) <w> svoy plasczyk y przy- 
tvlyla k sobye R o z m  64.
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Płaśny c z y  Plaśny rró w n in n y , p o ło ż o n y  na  
ró w n in ie , p la n u s, in p la n itie  p o s i tu s5: Incipiendo 
ab arvo al. a plyaszna nywa usąue ad rubetum 
dictum czmyntharzyszka 1496 L u b P o d k  124. 
^  M o ż e  ju ż  n om en  p ro p r iu m .

1. Piat f o r m y : n. sg . płat 1437 W is i nr 228 
s. 87, 1439 A G Z  XII 72, XV m ed. R  XXII 239, 
ca  1455 J A  XIV 490, e tc .;  ^  g . sg . płatu 1395 
K o śc ia n  nr 19. 75, 1400 P o zn  nr 442. 486, 1400 
S K J  III 187, e tc . e tc .;  płata R o zm  295; ^  ac. 
sg . płat 1398 K o śc ia n  nr 49, Gn gl. 106a, 1401 
K o śc ia n  nr 177, e tc . e tc .;  ^  /. sg . płatem 1442 
A G Z  XI 191, 1470 A G Z  XVII 26; — /. sg . 
(na) płacie 1403 H u b e Z b  103, 1426 Z a p W a r s z  
nr 185, 1440 S tP P P  II nr 2834, O r t M a c  73, 
O r tO s s o l 58, 1, e tc .;  ro n. p l . płaty ca  1450 
R  XXV 223; ^  g . p l. płatów 1423 P y z d r  nr 730. 
731, 1449 S tP P P  IX nr 473, 1494 A G Z  XVIII 
526; ~  ac. p l . płaty 1464 A G Z  XII 296, 1468 
A G Z  XIX 511, 1471 M P K J  V 50. 52. 54, e tc .;  
r i. p l . płaty XV m ed . S K J  V 259, 1460 P F  
V 38; płatmi ca  1455 J A  XIV 493; ~  /. p l.  
(w) płaciech 1463 A G Z  XII 453.

Z n a c z e n i a : 1. 'k a w a łe k  p łó tn a , p a n n u s, 
te la ’ : Nasche wschitky sprawyedliwosczy yako 
piat (ąuasi pannus Is 64, 6) nyewyasti myessyącz- 
ney XV m ed . R  XXII 239; Et pannis, plathy, 
eum involuit (Luc 2, 7) XV m ed. S K J  V 259; 
Ploczenny plath sudarium (Simon... vidit... 
sudarium, quod fuerat super caput eius, sc . 
Jesu Jo 20, 7) 1471 M P K J  V 125; Vezmy 
makuch linvm y *trzye go długo..., namasz 
schyroky, dlugy piat ot kolyana do przyshyy, 
a tham ot cziala namasz plath tensze byalkyem 
zbythym... a thak ve troye... nogą obvyn thą 
massczą XV p .  p o s t .  B e d n M e d  74; Mathuchna 
ge (s c . dziecię) szyemye (leg . z ziemie) wszyala 
a po placzye gye powyala D e  n a tiv  w. 32; 
Nykt nye może przynydz piata sprostnego 
svkna kv staremv odzyenyy (nemo autem im- 
mittit commissuram panni rudis in yestimen- 
tum vetus Mat 9, 16) R o z m  295; ^  Ad plathi 
ad equos domini principis 1500 Z s ig B u d  21; 
Na przethaky et ad plati pro tergendis equis 
dedi I florenum ib . 67.

2. 'p ro c e n t o d  p o ż y c z o n e j  su m y , f e n u s ’: Iaco 
mi Jaszeg ne fzreszil (p ro  frzeszil, leg . wrze- 
szył)... gedno dze<d)zino o dwe *grifni płatu 
1395 K o śc ia n  nr 19, s im . 1403 P o zn  nr 740; 
Jaco Hanka... ne płaciła s tich penodczi płatu 
Grzimce 1395 K o śc ia n  nr 75; Iaco Jandrzey 
ne placzil swey szestrze... trzy grzywen płatu 
otrzidzesanth (leg . od trzydziesiąt) grzywen 
poszagu 1400 P o zn  nr 486; Jako wyemi..., esz... 
ne placzono platv od trzidzesanth grziwen

Jaschcowi 1400 S K J  III 187, sim . 1424 K o ścia n  
nr 1088, 1437 P y z d r  nr 1150; Jaco Miczco... 
ne placzil piat od dzesszoczy grzywen Kathe- 
rzine 1402 K o śc ia n  nr 190; Jacom ne kasal z me 
dzesszonczy *grywen piat bracz 1403 ib . nr 203; 
Andreas... debet... intromittere in possessio- 
nem trium marcarum census vlg. płatu racione 
triginta marcarum 1403 K s Z P o z n  nr 1479; 
Przibak dal XV marcas cum XVII grossis 
Ianussevi za gisczino a ne za piat 1406 P y z d r  
nr 283; Ne chcza s czebe nyiednego płatu a ni- 
ye[g]dney lichwy 1423 P o zn  nr 1131; Undeci- 
mam marcam... ex eis ratione usurae sub 
vocabulo census vlg. plath percipientes XV 
in. S tP P P  V s. XIII; Talis solucio debitorum 
predictorum suspensa est ad festum Circum- 
cisionis Domini... absque quavis censuacione 
et sine censu yidelicet plathu solutura 1439 
P a w S e jm  nr 10; Johannes... astrinxit se soluere 
mediam sextam marcam census, plathu... In 
quo censu al. plącze debuit sibi dedisse intro- 
missionem <in Rabkam) 1440 S tP P P  II nr 2834; 
Skarbek... est obligatus solvere decem marcas... 
Swyaschkoni... vlg. plathu a centum marcis, 
quas apud eundem Swyaschkonem muttuavit 
1441 A G Z  XII 94; Si iterum non solverent 
centum marcas..., extunc obligaverunt se sol- 
vere... decem marcas... in reditum al. plath 
1444 A G Z  XIII 153; A quibus pecuniis ipse 
Maldzyk Nicolao... debet dare plath ca  1449 
A G Z  XIX 329, sim . ib .;  Żałowały na nye, 
ysz gym zaplaczyly stho grzywyen... a za 
tho myely wszyacz dwadzyesczya grzywyen 
wzythky... Na tho szą odpowyedzyely..., ysz 
gym na kaszdy rok zaplaczono thą dwadzyesz- 
czya grzywyen y doszedł gych then plath wszysz- 
thek (p ro  y wszythek, leg . i użytek) O r t  M a c  41, 
s im . O r tO s s o l 37, 3; Mogaly od dzyeszaczy grzy
wyen, czo poszyczayą na zakład, wszyacz yedną 
grzywną do roka czynszy albo piaty O r tM a c  
109, sim . O r tO sso l 81, 1; A mayaly tho szpraw- 
nye dacz tako długo..., asz gysczyszna wroczą, 
nye l<i>czacz roczny plath w y<ś>czyszną 
O r tM a c  109; <G>dysz z lychwy pochodzy 
nyerządne łakomstwo, a to dla nyevstawienya 
podobnego piaty mzdy D z ia ł  38; Quas (sc . 
pecunias) Hynko debet solvere ad festum 
beati Iohannis Baptistae cum media secunda 
marca pro censu al. za plath. Si non solveret..., 
extunc... debet solvere cum alia media secunda 
marca plathy 1461 A G Z  XIII 358; Eciam census 
al. plathy, si qui fuerint ibi ab hiis pecuniis, 
eciam debent inscribere super eisdem bonis, 
ubi pecunias capitales inscriberent 1464 A G Z  
XII 296; Stanislaus... est obligatus... soluere
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ąuemlibet ad annum mihi censum al. plathu 
ab eadem pecunia per vnam marcam 1467 
StPPP IX nr 610; Stanislaus... non compleuit 
nec paratam pecuniam, nec censum al. any 
gysczyszny, any płatu 1468 ib. nr 654; Debuerunt 
solvere triginta marcas cum proventu trium 
marcarum al. s plathem 1470 AGZ XVII 26; 
A ąuibus ąuinąuaginta marcis Goworek sibi 
Iohanni debet dare quinque marcas al. plathu 
1474 AGZ XII 411, sim. 1476 AGZ XIX 167, 
1480 AGZ XVIII 210, 1484 AGZ XIX 196, 1494 
AGZ XV 320, 1499 ib. 376; A quibus triginta 
marcis Szyroczek sibi Thome solarium al. plath 
dare... tres marcas debet 1481 AGZ XVI 166, 
sim. 1483^GZXVI 394, 1493 ib. 418; Vaszko... 
recognovit, quia tenetur debiti triginta mar
cas... Steczkom..., in quaquidem summa in- 
scribit et obligat se solvere solarium al. plath 
per quatuor annos 1489 AGZ XVIII 279; Quia 
sibi... Paulus Szbroschek... satisfecit pro red- 
ditu al. za plath... videlicet pro octo mercis ab 
octuaginta mercis sibi Szbroschek per ipsum 
mutuatis 1494 AGZ XIX 420; Quia debet et 
obligatus est spectare peccuniam triginta mar
carum solarii al. plathv... sine quavis solucione 
impensarum al. plathv ib. 426; Quia... Pau
lus... satis sibi fecit pro summa peccuniarum 
et pio redditu al. za plath 1497 AGZ XV 340; 
^  (dać, pożyczyć) w płat 'pożyczyć na procent, 
pecuniam alicui fenore crederć: De quibus octo 
marcis annis singulis dare debet unam marcam 
fideiussoribus et fideiussores debent dare eandem 
marcam ad censum vlg. w plath, ut pueris 
crescat et augmentetur pecunia 1436 StPPP XI 
684; An aliqui mutuant pecunias super vsura 
vlg. w plath XV p. pr. AKH  V 213; Quas cen- 
tum mercas... Nicolao... in precium al. w plath 
dederunt 1485 AGZ XVI 401.

3. 'czynsz, renta pieniężna wypłacona na 
rzecz pana feudalnego od roli, zagrody etc. (przy 
zastawianiu dóbr liczona jako procent od poży
czonej sumy), pensio, quae domino feodali de 
agro, praedio etc. sohebatur : Isz Jacub ma 
Wyczoskowo f *szyastawe a berze sz nego piat 
1398 Kościan nr 49; Swanthoslaw... zastawił 
szecz krziwen płatu w Mechorzewe we trzi- 
dzesczi krziwnach 1400 Pozn nr 442; Eze Groth 
yma trzi grziwni y osm groszi na Cusszowey 
czosczi y za nim szedzi, i piat yemu ma placzicz 
1402 HubeZb 101, sim. 1408 TPaw IV nr 1579; 
Eze Ywan Pawia na plącze osadził a on przes 
prawa ot nego szszedl 1403 HubeZb 103; Ya- 
kom piat zaplaczyl s pełna podług starego za- 
pyszv pany ca 1416 Pilz 273; Yassek ma dacz 
swemu sinowczu... *czessicz grziwen płatu na

Godi s tego gistego płatu XV in. Maik 118; 
Jaczem gy cządzal w plącze a zemskye prawo 
dzirszą za prawo 1426 ZapWarsz nr 185; Tene- 
bitur obligacionem dare al. zastawą in Iaczi- 
mirz in kmetonibus bene possessis, ubi habere 
potuerit decem marcas racione redditus al. płatu 
1427 AGZ XI 27, sim. 1429 ib. 47; Pro łaziska 
et pro censu IV marcarum dieto plath 1388—430 
ArchTerCrac III b 192, 34; Ratione redditus al. 
plathu 1432 ArchTerCrac X 11, 4; Si... Stibo- 
rius prescriptam pecuniam non solverit..., ex- 
tunc intromissionem in bona hereditaria... Sti- 
borius sibi debet dare, ubi census al. plath est 
1439 AGZ XII 72; Unam sexagenam latorum 
grossorum... solucionis annualis al. plathu, 
tollendam qualibet septimana sabbato die (1441) 
1443 DokMp II 356; Anna... in bona heredi
taria... et in salarium al. w plath debet posses- 
sionem sibi realem dare 1442 AGZ XI 191; Ni- 
colaus... easdem pecunias una cum sallario al. 
z piatem non debet de territorio exportare ib.; 
Jacom ya ne winowath oczczewy memu polu- 
kopya za plath na mynąle Gody 1444 ZapWarsz 
nr 742; Fertonem exaccionis al. płatu 1448 
TymProc 283; Petrus... astitit secundum iudi- 
cium... super... Kunrath... pro isto, quia sibi 
nye wydal piatów plenarie de ipsius villa 1449 
StPPP IX nr 473; Reditus czinse, plati ca 1450 
R  XXV 223; Introligacionem in kmethones, 
ubi erit solucio al. plath 1455 TymWol 58; 
S plathmi (redditibus), dary,... szoszmy ca 1455 
JA XIV 493; Ktho ma komorą kvpna... y pla- 
czy sz nyey panszky czynsz, czo by gyey polep
szył nad then plath (OrtOssol 46, 2: na ten 
czynsz), tho może przedacz Ort Mac 55; Cum... 
proventibus, dochody,... reditibus plathy 1460 
PF V 38; Si vero solarium pecunias essenciales 
et capitales... Michael ipsi Petro... dare distu- 
lerit, extunc <in> centum et quadraginta [...] 
centum florenis... [...] tributis al. w placzyech 
intromissionem in villam Sroky... Petro... dare 
debebit 1463 AGZ XII 453; Yako ya gwalthem 
nye szaoral... roley..., która nayal... y plath 
sz nyey placzy 1466 ZapWarsz nr 1284; Pater 
tuus... obligavit se solvere... quinque marcas 
redditus al. plathv piscine... Iohanni 1468 AGZ 
XV 88; Recepit de hominibus... census reddi
tus al. plathy 1468 AGZ XIX 511; Ubi essent 
centum marce redditus, plathu, in kmethonibus 
bene possessionatis 1479 AGZ XV 506, sim. 
1484 AGZ XIX 362; Quod bona... inscripta 
fuerunt Sigismundo... ad decem annos de censu 
al. s płatu ad quemlibet annum de una sexa- 
gena propter solucionem illarum quatuordecim 
sexagenarum, quibus fuit exempta de illibertate
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Lythwanica 1491 AGZ XV 286; Debet dare 
sex marcas census vlg. plathv 1493 AGZ XIX 
408; Parisch recognovit, quia ei satisfecit de 
censu al. s plathow de bonis 1494 AGZ XVIII 
526; Wylamek compromisit Stanislao in dicta 
advocacia duodecim marcas preventuum al. 
plathv ąuolibet anno 1498 AGZ XVI 424; 
^  Wyeczni piat feodalia 1437 Wist nr 228 s. 87, 
sim. ca 1455 JA XIV 494, 1481 PF IV 747, 
ca 1500 GIWp 20; Vyeliky plath feodalia ca 1455 
JA XIV 490; ^  w płat dać 'wydzierżawić,
l o c a r e Paulus... recognovit, quia... Sigis- 
mundo... sortem suam... arendavit al. w plath 
dal 1489 AGZ XIX 321.

4. 'spłata części spadkowej, solutio partis here- 
ditatis5: Jaco Jaroslaws dal piat swym sinow- 
czom... s te czonsczy, *sczo na ne przisla 
1401 Kościan nr 177; Yako Marczin nye 
wszyol... pyanczydzeszyanth grzywen piatów 
Przechnynich 1423 Pyzdr nr 730, sim. ib. nr 731; 
Dumcunque Iurek recipiat Czaykowycze, tunc 
debet ponere censum al. plath eidem puelle 
usque ad annos discrecionis 1443 AGZ XIV 80; 
Stromilo debet ponere pecunias solarium al. 
plath pueris... quousque ad etatem puerorum 
annuatim de eisdem bonis, que pertinent ad 
pueros 1454 ib. 411.

5. 'podatek, tributum, \ectigaV: Y wiwolano 
gest w łudzę y w Ierusalemye, abi wszitci nyesly 
piat (pretium) panu, ktori vstauil Moyses BZ  II 
Par 24, 9; Then... woyth chczalby czyrpyecz 
z myasthem na szoszye y na gynem myesczkyem 
plącze rownye sz gynymy myescząny OrtOssol 
58, 1, sim. OrtMac 73; Roczne plathy anni red- 
ditus (tributum et yectigal, et annuos reditus non 
dabunt I Esdr 4, 13) 1471 MPKJ V 52; Tego- 
dlya davayczye yego dany y yego piaty (reddite 
ergo, quae sunt Caesaris, Caesari Mat 22, 21), 
a czo yest boże bogv Rozm 328.

6. 'wynagrodzenie, zapłata, pretium, salarium :
A nye ma (sc. przysiężnik) s tego przyszyasthwa 
nyekthorego vzythkv any płatu OrtMac 78, sim. 
OrtOssol 60, 3; O plącze slvszebnykowem (de 
pretio ministerialis) Dział 32; Plathy stipendia 
(omnibus custodientibus civitatem scripsit dari 
eis sortes et stipendia II Esdr 4, 56) 1471 MPKJ 
V 54; ^  <A>czkole plath (solutio, Sul 38:
plączą), rzeczony trzynascze,... yvsz byl za- 
gynąl, a wszakosz potem wynalesly pod gynszym 
myanowanym, słowie pyąthnascze... Przeto 
vstawyamy, aby o rzeczy dzedzynne... sądzą 
myasto platv (praetextu dictae solutionis, Sul 38: 
dla rzeczoney placzey) rzeczonego pyatnascze 
wząl cztyrzy grosze Dział 27.

7. 'dochód, reditus, pecunia, quae ex aliąua re

rediP: Beatus Stanislaus volens ampliare red- 
ditus, rosmnoszicz piat, ecclesie Gn gl. 106a; 
Plathy pensaciones (deditque eis pater suus 
multa munera argenti et auri, et pensitationes 
cum civitatibus munitissimis in Iuda II Par 21,3) 
1471 MPKJ V 50; Plath proventus ca 1500 
Erz 68.

2. Płat 'płyta metalowa stanowiąca część 
zbroi, chroniąca przód lub tył tułowia, lamina 
ferrea, armaturae pars, qua pectus vel tergum 
militis tegebatur": Pro armatura bellica al. har- 
nasz et plati Saxonika in yalore X marcarum 
1425 StPPP II nr 2020; Pro medio plati 1428 
ib. nr 2176; Torax..., lorica pectoralis proprie, 
quia tantum extenditur, quod toracem corporis 
protegat et defendat, vlg. piat 1437 Wisi nr 228 
s. 84; Platy toraces ib. s. 89; Za piaty (war. lub.: 
za plati aut luczbrach) pro torace (induet pro 
thorace iustitiam Sap 5, 19) 1471 MPKJ W 75; 
Recepistis dublicia arma bellicalia..., quinque 
croraces (pro toraces) al. plathow *stizaczych 
1484 AGZ XV 529; Ipsum citavit pro armis, 
yidelicet pro priori plath, oboyczek 1497 StPPP 
VII 54; Sagittarium cum balista, equo, priori 
plath et gladio ib. 121; Cum hastata in lorica, 
ambobus plathi et galea ib. 123; Peditem cum 
priori plath 1498 ib. 157.

Płatać cf. Rozpłatać
Płatek 1. (o koniu, de equo) 'mający białą 

łatkę na środku czoła, qui maculam albam in 
fronte habet": Kon zelasznoszywy, płatek, strel- 
czy, pod *pacholatem, dobry 1499 GórsJazRp 277.

2. pl. tantum płatki 'zbroja, płyta metalowa 
stanowiąca ochronę tułowia, lamina ferrea, qua 
corpus militis tegebatur’: Pląthky torax ca 1500 
Erz 68.

Płatnar cf. Płatnerz
Płatnarz c f Płatnerz
Płatner cf. Płatnerz
Płatnerka, Płetnarka 'żona płatnerza, uxor 

fabri qui arma conficit": Per Margaretham plath- 
nerka 1451 CracArt nr 437; Amicabiliter com- 
posuerunt honestam Margaretham, plethnar- 
kam, ex una et Barthosch... partibus ab altera, 
pro eo, qua eadem Margaretha, plethnarka,... 
debuit ipsum Barthosz fovere in domo sua 1457 
AcPosn I 261.

Płatnerz, Płatnar, Płatnarz, Płatner, Płat- 
nierz, Płatnirz czy Płatnyrz, Płetnarz 'rzemieślnik 
wyrabiający pancerze, faber qui arma conficif: 
Jurga, płatnar regalis 1418 ZiemsKrak I; Hanka, 
uxor... plathnar de Crac<ovia> 1419 ib.; 
r-j Plathnarz armifex ca 1455 JA XIV 490; 
Testamentum Iacobi pletnarsz 1456 AcPosn I 
238; ^  Meysner Cerdo traxit cultellum super
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Petrum plathner 1396 AcCas 351, sim. ib. 352, 
1415 CracArt nr 197, 1432 Liblur nr 4431, 1439 
ib. nr 4936, 1454 ib. nr 6194, 1475 CracArt 
nr 636, 1478 ib. nr 708; ^  Lorifici dieto płat
nerz 1393 MMAe XV 158; Johannes torrifex 
al. plathnerz 1451 CracArt nr 437; Bernardum 
armificem al. plathnerz 1462 StPPP II nr 3662; 
Martinus platners 1474 Liblur nr 7523, sim. 
1487 CracArt nr 982, 1496 AcLeop II nr 1535; 
^  Fabri armorum plathnyerze XV med. R XXV 
271; Nikel platnyerz 1451 Przem II nr 961, sim. 
1471 GórsPiechRp 209, 1499 AGZ XIX 453. 
460; Eodem die..., dum dominus princeps biret- 
tum Pyechno disponebat plathnyerzowy 1500 
ZsigBud 19; ^  Woytek plathnirs 1479 Liblur 
nr 7827.

Płatnierz cf. Płatnerz
Płatnirz cf. Płatnerz
Płatno 'warto, operae pretium est': Bo czsso 

pomoże albo płatno tobye ginę s sobą gednacz 
a pocoycz, gdi w t<w>ey duschi gest walka 
grzeschna XV med. R  XXII 242.

Płatność 'wartość, pretium, aestimatio': Gdiby 
rzeczy zastawyone, a w them... przedan[y]e..., 
mnyeyszey plathnosczy (valoris)... byliby... 
nyszly pyenądze pożyczone..., szobie... pozycz- 
cza sz omyeszkanya swego ma dziwowacz Sul 
32; Gdi pozyczcza wymową przilozy przy rze
czach zastawy onich komv wyąthszey abo mnyey
szey plathnosczy (maioris vel minoris ąuanti- 
tatis), thedy przeda-li za mnyeysze *pyenydze 
rzeczy zastawyone, dlvsznyk... ma bicz skazan 
pozyczonich penyądzi summą gemv napelnicz ib.

Płatny fo r m y : n. sg neutr. płatno 1471 MPKJ 
V 100; płatne MPKJ V 100; ^  g. sg. m. płat
nego 1426 Pozn nr 1221, 1472 TymSąd 77; ^
ac. sg. f .  płatną 1443 TymProc 320; ^  n. pl. m. 
płatne 1410 Kościan nr 430; ^  ac. pl. m. 
płatne 1425 KsMaz II nr 1021; płatnych 
1451 TymProc 320; m. a. /  płatne 1445 TymProc 
320.

Znaczenia: 1. 'należny z racji płatu (tj czyn
szu lub odsetek), qui pensionis vel fenoris no- 
minę datur': Czso Niczek szalował na pana 
santoezskego o pyenandze, ti so penandze 
szcodne i płatne 1410 Kościan nr 430; O kthore 
penodze plathne na mo Vith zalowal, thichem 
ya yemu ne vinowath 1425 KsMaz II nr 1021, 
sim. ib.

2. 'taki od którego płaci się płat (tj. czynsz), 
de quo pensio sohitur': Sczedrzik... ne wsząl 
pląthnego siądą Pąwlowy 1426 Pozn nr 1221; 
Greytha... obligavit duos mansos vlg. plathnich, 
videlicet Massk et Gregorium... Mathie 1442 
TymProc 283; In unum mansum liberum plath-

nan 1443 TymProc 320; Tenet mansos *so- 
lutoros al. plathne 1445 ib.

3. 'ten który płaci piat (tj. czynsz), qui pen- 
sionem solvit': Cum hoc duos mansos, quos 
coniunx prefati B<ronisii> obligavit, videlicet 
Masskonem et Gregorium plathnych addiciens 
1443 TymProc 320; In ąuatuor kmethones pla
thnich 1451 ib.; Gernold... nye sbil barthnyka 
pląthnego Jacuba s Popoua 1472 TymSąd 77.

4. 'mający wartość, qui valet': Bandzie plathno 
(war. lub.: bacz płatne) valeat (valeat deprecatio 
mea in conspectu tuo Jer 37, 19) 1471 MPKJ V 
100.

Płatnyrz cf. Płatnerz
Płatować 'dawać piat (tj. czynsz lub odsetki), 

pensionem vel fenus sohere’: Czso Sbignew dzer- 
szi, to dzerszi swo dzelnicz0, a Vbislawinim 
y Katuszinim od panczinaczcze lath opekadlni- 
kem ne bil, ani gim plathowal 1407 HubeZb 88; 
Katha<r)zina spusczila zastawo Ozepowo a vn 
ge mai dacz pocz grzywen y płatował oth nich 
1412 Pyzdr nr 335; Tenetur fideiubere totas 
tres sexagenas et ab ipsis censum dare al. pla- 
towacz 1437 KsMaz III nr 2687; Contribucio- 
nem al. platowacz debet 1439 Ziel I 155. 
^  Cf. Odpłatować, Płacić.

Płatowy 'należny z racji płatu ( tj. czynszu lub 
odsetek), qui pensionis vel fenoris nomine datur': 
Czso wzol Czeczirad X marcas, to wzol pla- 
thowo (pro plathowe ?) penodze 1405 Pyzdr 
nr 258; Jacosm Janowi, swemu bratu, ne ot- 
pusczila szesczinacze krziwen platowich 1409 
Pozn nr 667; Jacom przi tern bil, gdi Potrasz 
ranczil Janowi za dzesancz grziuen *grosszw 
yscini a sa grziw<n>0 platowo 1411 HubeZb 54; 
Esze yest plathowich penodzi pocz grziwen pany 
zaplaczyla Yacze 1411 JA VI 212; Jaco mi 
Pyotrasz ranczil sza tczirzy (pro cztirzy) 
grz<y>wni płatowych (sc. pieniędzy) sza Pyo- 
trassza 1416 Pyzdr nr 449; Yze czterdzesczy 
grzywen possasnich a ne skodnich any płato
wych Vochna... wnosla do Lubanyey 1427 
AKPr VIII a 167.

Płatwica 'drzewo spławiane w tratwach, ligna, 
quae ratibus per flumen demittebantur': Emi 
apud hominem super Visla duas platuiczas 
ąuercuum 1461 SprKHS V s. XXIX, sim. ib.; 
Apud Czichi emi XXX tignos et platuiczam 
ąuercuum ib. s. XXX.

Pławać fo rm y: part. praes. act. adi. n. pl. 
pławające 1471 MPKJW  76. 129; cf. też Pława- 
jący; ^  praet. 3. sg. m. pławał 1471 MPKJW  8;
3. pl. m. pławali 1471 MPKJ V 113; ^  imperf.
3. sg. pławasze MPKJ V 8.

Znaczenie: 'płynąć, unosić się na wodzie,
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nare, aqua ferri : Plawal (war. lub.: plawasze) 
ferebatur (porro arca ferebatur super aąuas 
Gen 7, 18) 1471 MPKJ V 8; Plavayączie trans- 
euntes (transeuntes marę per ratem Sap 14, 5) 
ib. 76; Remigabant plavaly (war. lub.: plynąly) 
aut vyezly schą (remigabant viri Jon 1, 13) ib. 
113; ^  przenośnie 'chwiać się, wahać się, fluc- 
tuare, haesitare : Fluctuantes, plavayuncze, uel 
instabiles (ut iam non simus parvuli fluctuantes 
et circumferamur omni vento doctrinae in ne- 
ąuitia hominum Eph 4, 14) 1471 M P K JY  129.

Pławający obiaty pławające 'ofiary płynne, li- 
bamina: Kv plava[n]yvczim obyatham ad liba 
(vinum ad liba fundenda... dabit in holocau- 
stum Num 15, 5) 1471 MPKJ W 25. ^  Zapewne 
przeróbka czeskiego plovuci.

Pławca cżeglarz, nauta, nawigator : Przeto po
siał gemv Iram po swich sługach lodzę y plawce 
(naves et nautas) vmyale na morze BZ  II Par 
8, 18.

Pławić, Pławić się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
pławi 1429 ArchCastrCrac III 559; ^ part. praes. 
act. adi. d. pl. m. pławiącem 1498 MacPraw VI 
274; ^  inf. pławić (1441) 1643 KodTyn 307, 
1441 RHist LVII 282; ^  praet. 1. sg. m. -m pła
wił 1476 AKPr VIIIa 57, 1489 ZapWarsz 
nr 1691; ^  part. praet. pass. n. sg. neutr. pła
wiono 1466 R XXII 19.

Znaczenia: 1. 'przeprowadzać przez wodę, 
też nurzać w wodzie, (eąuos, pecora) trans 
flumen traducere, in aqua lavare : Natat vlg. 
pławi 1429 ArchCastrCrac III 559; Nullus ho
minum praetacti domini abbatis et conventus 
eius eąuos, pecora et pecudes suos in praedictis 
piscinis natalire al. plauicz praesumat (1441) 
1634 KodTyn 307; Quicunque homines extranei 
peccora eorum vendibilia aut eąuos per flumen 
Wyssla fluctuare seu pellere vlg plawicz volue- 
rint, poterint libere fluctuare vlg. plawicz, 
a ąuibus navigium minime solvere teneantur 
1441 RHist LVII 282, sim. ib.; Yakom ya Ma- 
czeya... nye szbyl... anym gyego szwyaszanego 
pothla lodzyey plavyl 1476 AKPr VIII a 57; 
Jakom ya nye... plavyl volow na gynszy przevosz 
1489 ZapWarsz nr 1691; ~  pławić się"płynąć, 
przeprawiać się wodą, navigare>: Droga dobro
wolna ma bicz każdemu Wisłą, Bugiem i Nar
wią plawiączem sią 1498 MacPraw VI 274.

2. (o metalu) 'topić w celu oczyszczenia od 
zbędnych dodatków, (metallum) liquefaciendo 
p u r g a r e Fferrum conflatur candoreąue puri- 
ficatur, gl. mundatur plaviono, sic rubigo rei 
pellitur igne dei 1466 R XXII 19.

Cfi Przepławić, Wypławić
Płazie 'czołgać się, pełzać, serpere, reperć:

płażąca twarz 'stworzenia pełzające, płazy, ani- 
malia serpentia, reptantia : Wzglodny, czlowyecze, 
na szwyat... ot plaszocey twarzy (a reptili) asz 
do nyebyeskich ptaków BZ  Gen 6, 7. ^  Cf. Pło
zić*

Płeć fo rm y: n. sg. płeć 1448 R  XXIV 353, 
Rozm 10. 20; ^  g . Sg. płci 1431 P F Y  64, 1444 
R  XXIII 303, XV med. ZabUPozn 126, 1466 
R XXV 138; ac. sg. płeć 1444 R XXIII 304, 
Rozm 43. 51. 160. 231; ^  i. sg. płcią Rozm 155.

Znaczenia: 1. 'ciało (tylko w odniesieniu do 
człowieka), car o, corpus (hominisf: Carnis piczy 
czlouieczey, ludskey, cziala (fulget crucis miste
rium, quo carne carnis conditor suspensus est 
patibulo) 1444 R XXIII 303; Caro factus przi- 
gial piecz czlouiecza (orbis conditor atque ventre 
yirginali caro factus prodiit) ib. 304; Tedy syn 
boży... przyal od nyey (sc. błogosławione dzie
wice) czyalo y piecz (carnem sumpsit) rodzaya 
czlovyeczego Rozm 51; Ysch yest było czyalo 
yyelyebne ze czvorga przyrodzenya dobrze *vy- 
lozeno a tak yyelebna plczyą dobrze opravyono 
(corpus... constat ex humoribus complexiona- 
tum atque ąualitatibus proportionatum) ib. 155; 
Iesus... czczyl boga oycza, yen byl y (leg. ji ego’) 
posiał z nyeba, abycz przyal piecz (qui de caelis 
hunc misit incarnari) ib. 160; Ya yyerzą v Ye- 
zvsa, yze yest prayy bog a pravy syn boży, 
który prze nass przyal piecz czlovyecza (credo 
Iesum... esse... dei filium pro nobis incarna- 
tum) ib. 231.

2. 'stworzenie, istota żyjąca, id, quod creatum 
est, animans5: Pre amore generis humani rosmy- 
lowaw szya picy czlowyeczye 1431 PF V 64, 
sim. 1466 R  XXV 138; Pokolenye, plemą, pleecz, 
rodzay 1448 R  XXIV 353; Quia ei benediccio- 
nem omnium gencium, wsithkye piczy czlo- 
yiecze, contulit XV med. ZabUPozn 126; In- 
dignum foret, ut quam in lumen gencium, 
<n)a swyatloscz piczy czloviecze, predestinauit 
ib. 127; Bog wschechmogączy, yen od poczatka 
svyata nyloval (pro myloval) rodzay y piecz 
ezloyyeka Rozm 43; ^  Ple[s]cz sexus XV med. 
R  XXII 39; Tedy porodzyla (sc. Anna) svoy 
plod yyelyebny... Tedy to szye poznały y vzryely, 
ysch była piecz nyebyeska (pro nyevyeska, 
sexusque feminei fit proles hec fidelis) Rozm 10.

3. 'skóra, cutis5: Piecz yey (sc. Maryi) czyala 
(carnis suae cutis) svyątego była z rvmyanosczy 
byala Rozm 20.

4. dubium: Piecz cerebellum ca 1420 Wok- 
Tryd nr 277.

(Płeszka) Błeszka bot. 'gatunek babki, Plan- 
tago psyllium L ! : Bleska psillium 1472 Rost 
nr 1052.
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(Płesznik) Błesznik bot. 'rdest plamisty, Poły- 
gonum persicaria L *: Persicaria, pulicaria nostra 
blesnyk 1472 Rost nr 450.

Płet, może też Płta 1. ' tratwa, rates’: Sine im- 
pedimento per fluvium Wysla cum struibus et 
ligaturis lignorum, que pity dicuntur, cum 
quibuscunque mercanciarum generibus onera- 
tis... in Thorun... poterint se transferre XV 
p. pr. StPPP X nr 167; Que vasa (sc. salis) 
pignorum ipse Christoforus super robora con- 
lignata al. na plthi onerare et ponere prius aliis 
debet 1455 AGZ XIV 440. Cf. Płyt.

2. *opłatcTza przewóz, portorium pro traiectio- 
ne'(?): Piet naulum ca 1420 WokTryd nr 151.

Płetnarka cf. Płatnerka
Płetnarz cf. Płatnerz
Płetne 'opłata za pozwolenie przybijania do 

brzegu tratw z towarem, pretium, quod a ratibus 
ad litus cum mercibus appellentibus sohebatuP: 
Censu seu theloneo, qui vlg. dicitur brzeszne 
seu pletne, quod theloneum seu pletne in eisdem 
bonis et yillis cedere possit 1391 MMAe VIII 
164; Cum fluviali teloneo al. plethne in fluvio 
Ssola 1494 Matr II nr 314.

Płetnik ‘flisak, człowiek trudniący się spławia
niem tratw, operarius qui ligna per fłumen de- 
mittit*: Jeszko Komos... medietatem domus 
sue... Bartusszio et Andree fratribus pletniky 
resignavit et promisit 1395 ScabCrac nr 2087; 
Mikolay, pletnyk, habet ius 1408 Liblur nr 1900; 
Datur terminus ad interrogandum inter homi- 
nes dictos plethniky scriptos in libro et kmetho- 
nes 1420 StPPP II nr 1760.

Płocha 'grzebień tkacki służący do ubijania 
wątku, bardo, pecten textoriuś*: Płocha licium 
1437 Wisi nr 228 s. 87; Liciatorium czolnek vel 
navoy, vel płochą ca 1500 Er z 68.

Płochość 'swawolne zachowanie się, skłonność 
do rozwiązłości, lascma, intemperantia’: Quando 
de lascma, ploch[ch]oscz, carnali cogitans, to
tus est (sc. homo) in fluxu carnalitatis XV med. 
GIWroc 80r.

Płochy fo rm y: n. sg. m. płochy ca 1420 Wok
Tryd nr 198, 1471 M P K JY  14; / .  płocha Rozm
15. 22; neutr. płoche XV in. R  XXIV 63, XV 
p. pr. R XLVII 358, 1466 R  XXV 135; ^  ac. 
sg. m. płochego XV p. post. PF III 287.

Z n a czen ia : 1. 'swawolny, nie poskromiony, 
lascivus, indomitus9: Alii dicunt, quod primo 
sedit (sc. Iesus) super pullum, sed quia lasciuus, 
płoche, erat..., super azinam eum posuerunt 
XV in. R  XXIV 63; Płochy impetuosus ca 1420 
WokTryd nr 198; Indomita fera puste albo pło
che *sweszrą XV p. pr. R  XLVII 358; Pullus 
(sc. asini) est lascivus plochee 1466 R  XXV 135;

Plochi emissus (Nephthali cervus emissus Gen 
49, 21) 1471 MPKJ V 14; Credidit (sc. rusticus) 
insanum, płochego, perdomuisse pecus XV 
p. post. PF III 287; Ploch[y]e XV p. post. 
R  XXV 199.

2. 'lekkomyślny, nieopanowany, levis, prae- 
cepś*: Nye była (sc. Maryja) podlvg obyczaya 
dzyeczynnego nyevstavyczna albo płocha (non 
autem erat insolens morę puerili, nec erat 
exasperans morę iuvenili) Rozm 15; Nye była 
(sc. Maryja) w posczyv barzo lyenyva any 
płocha (neque velox, neque praeceps fuit, ambu- 
lando) ib. 22.

Płocica fo rm y: n. sg. płocica 1472 Rost 
nr 1433, XV p. post. PF V 6, ca 1500 Erz 68, 
ca 1500 R XLVII 354; ^  n. pl. płocice 1389 
MMAe XV 94; ^  g. pl. płocic 1474 AGZ XVII 
437; ac.pl. płocice 1478 AGZ XVIII 174.

Znaczenia: zool. 1. 'ploć, Leuciscus ruti- 
lus L Ad prandium domino regi... pro tre- 
ceptis dictis ploczicze... II scotos 1389 MMAe 
XV 94; Petrus... terminum secundum pro pisca- 
tura... V capecia ploczicze 1389 StPPP VIII 
nr 5035; Ploczycza atrapta 1472 Rost nr 1433; 
De qua piscina episcatus es treteptas al. plo- 
czicz 1474 AGZ XVII 437; Exprandisti sibi pis- 
ces, ipsius Nicolai in piscina... videlicet luceos 
et tetreptas al. ploczycze 1478 AGZ XVIII 
174; Ploczycza rubiculus ca 1500 R  XLVII 
354.

2. 'kielb, Gobio fluviatilis Flem.9: Ploczyczą 
gubią XV p. post. PF V 6; Gubba ploczyczą, 
tretepta idem ca 1500 Erz 68; Ploczyczą suba 
(pro guba) ib.

Płocizna cf. Błocizna
Płodnie cf. Opładniać, Zapłodniać
Płodność fo rm y: n. sg. płodność XV med. 

GIWroc 137r, XV med. SKJ V 274; ~  ac. sg. 
płodność XV in. R  XXIV 68, XV med. PF V 
60, 1456 ZabUPozn 94, 1461—7 Serm 584; 
^  i. sg. płodnością 1453 R XXV 212, XV p. post. 
R  XIX 57.

Znaczenie: 'wydanie na świat potomstwa, 
fecunditas, procreatid: Plodnoscz fecunditatem 
XV in. R  XXIV 68, sim. XV med. PF V 60, 
1461—7 Serm 584r; Cui non desunt... castitas 
yirginum, fecunditas, plodnoscz, coniugatorum 
XV med. GIWroc 137r; Vndecima Stella est 
fecunditas, plodnoscz, que invenitur in con- 
iugatis XV med. SKJ V 274; Jvsz Marya 
szva plodnosczya okraszyla yyelka cznosczya 
wszythky gynne pan<(n>y 1453 R XXV 212, 
sim. XV p. post. R  XIX 57; Per fecunditatem, 
plodnosz<ć>, placuit hominibus 1456ZabUPozn 
94.
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Płodny fo r m y : n. sg. m. płodny XV in. 
R XXIV 67, ca 1420 WokTryd nr 369. 373, 
1437 FFw/ nr 228 s. 86;/. płodna XV i/i. R XXIV 
60, 1444 i? XXIII 301, XV p. pr. R XVI 329, 
M W  76 b; ^  g. s g .f  płodnej B Z IV Reg 18, 32; 
^  ac. s g .f  płodną FI 106, 34; ^  n. p l . f  płodne 
FI 143, 16, XV med. R  XXIII 269; neutr. płodne 
1471 MPKJ V 29; ^  g. pi. m. płodnych 1413 
Kościan nr 480; neutr. płodnych 1471 MPKJ V 
71; ~  ac.pl.f. płodne 1471 MPKJ V 12.

Super lat. v. sg. f  napłodniejsza ca 1420 
R XXV 227.

Z n a czen ia : 1. 'posiadający potomstwo, też 
brzemienny, fecundus, qui prolem habet, item 
praegnans5: Elizabeth na stara colana płodna XV 
in. R XXIV 60; Płodny fecundus 1437 JFZrf 
nr 228 s. 86; Płodna fecunda (fecunda partum 
protulit et virgo mater permanet) 1444 R  XXIII 
301; Anna prole fecunda, płodna, sua XV p. pr. 
R XVI 329; Quem videns sacerdos... incre- 
pavit, asserens non esse conveniens maledicto... 
deo offerre nec inter fecundos, płodny, infecun- 
dum stare XV med. GIWroc 75r; ^  Owcze
gych płodne (oves eorum fetosae, Pul: kotny) 
FI 143, 16; O bonę deus, da, ut domus mea sit 
fortunata et da, ut oues mee sunt fetose płodne! 
XV med. R XXIII 269; Płodne fetus (parvulos 
habeam teneros et oves et boves fetas mecum 
Gen 33, 13) 1471 MPKJ V 12.

2. 'dający obfity plon, urodzajny, fertilis, fru- 
gifeF: Poloszyl... szemo płodno albo plodzysto 
w neplodnoscz (posuit... terram fructiferam in 
salsuginem) FI 106, 34; Ninotha n<ie> urambil 
dwu copu dambow aszesczyy*dwudzeszduplod- 
nich s swo czeladzo na Bloszowey czansczy 1413 
Kościan nr 480; O maczicza naplodneysza fecun- 
dissima vitis! ca 1420 R  XXV 277; Płodni vber 
ca 1420 WokTryd nr 369; Płodni fertilis ib. 
nr 373; Sic agricola ilłam amplius terram amat, 
que post spinas uberes fructus profert, quam 
eam, que nunquam spinas habuit et nunquam 
fertilem, płodny, messem produxit XV med. 
GIWroc 55r; Przenyoso was... do zemye plod- 
ney (in terram fructiferam) BZ  IV Reg 18, 32; 
Naplodnyeisse (war. lub.: naplodnyesze) vber- 
rima (regio uberrima est ad pastum animalium 
Num 32, 4) 1471 MPKJ V 27; Płodne pomifera 
(si qua autem ligna non sunt pomifera Deut 
20, 20) ib. 29; Germinancium plodnich, rod
nych (silvam lignorum germinantium Eccles 2, 6) 
ib. 71; Yako maczicza płodna kwyathek sz szye- 
bye wypuszczila wonyayączy M W  76b; ^  Sex- 
tus angelus effudit (sc. iram dei) super fluuium 
Evfrates, qui interpretatur płodni fecundus (Ap 
16, 12) XV in. R XXIV 67.

Płodzenie 'dawanie życia, rozmnażanie, pro- 
creatio, generatw : Patrz, yzecz syo zchodzo 
samczi s samyczamy ku plodzenyu płodu (vide 
universos masculos ascendentes super feminas) 
BZ  Gen 31, 12; Ezeyczy... svaczby v myerzącz- 
cze myely nye przeto, ysby małżeństwa *nye- 
myely <i> plodzenye lyvda vmnyeyschycz (non 
quia coniugia et hominum successionem peri- 
mendam censerent) Rozm 182.

Płodzić fo rm y: praes. ind. 3. sg. płodzi Pul 
7, 15; 2. pl. płodzicie M PKJY  112; 3. pl. płodzą 
FI i Pul 36, 9, XV in. R XXIV 70, BZ  Neh 9, 37, 
1471 MPKJ V 112; ^  imper. 2. sg. płodzi 
Dek IV 1; płodź Dek III 7. VII 1, BZ  Gen 
35, 11; 2. pl. płodźcie BZ  Gen 1, 28. 9, 7; 
^  part. praes. act. adv. płodzę BZ  Deut 28, 63; 
adi. płodząc BZ  Gen 1,12; n. sg. m. płodzący BZ 
Deut 29, 18; g. sg. neutr. płodzącego BZ  Deut 
20, 20; ac. sg. f . płodzącą Rozm 566; ^  inf. 
płodzić BZ  Gen 9, 20, ca 1500 Erz 68, Rozm 27. 
838; ^  praet. 3. sg. m. płodził Aleksy w. 191, 
XV p. post. R  XXV 173; ^  condit. 2. sg. m. 
-by płodził FI 36, 8; 3. sg. m. -by płodził Rozm 
715.

Znaczenia: 1. 'poczynać nowe życie, powo
dować powstanie istoty żywej, procreare, gignere : 
Nyevyasta, ktorasch yest nyeplodna a nye za- 
slvzyla plodzycz ovocza zyvota svego (mulier, 
quae steriłis est, nec procreare fructum yentris 
meruit) Rozm 27; Bog svego (leg. z swego) 
zyvota nye może plodzycz ib. 838.

2. 'przynosić plon, wydawać owoce, nasiona,
fruges, fructus ferre’: Wsplodzyla szema... 
drzewo noszocz owocze a mayocz *kaszdi sze- 
myo plodzocz podług przyrodzenya swego (pro
tulit terra... lignum faciens fructum et habens 
unumquodque sementem secundum speciem 
suam) BZ  Gen 1, 12; A iestly drzewya nye plo- 
dzoczego a iest płonę (si qua autem ligna non 
sunt pomifera) BZ  Deut 20, 20; Billibi myedzi 
wami korzeń plodzoczi (germinans) zolcz ib. 29, 
18; Yam maczycza yyerna... Vschelka rosga 
ve mnye ovocza nye plodzącza yykopa y vy- 
rzvczy (omnem palmitem in me non ferentem 
fructum tollet, sc. agricola, eum Jo 15, 2) 
Rozm 566; ^  Oblwicznye płodzą (war. lub.:
oblwyczye *pladzą) exuberant (plenum est tor- 
cular, exuberant torcularia Joel 3, 13) 1471 
MPKJ V 112.

3. rrozmnażać, multiplicare, augere : A iakosz 
syo drzewyey pan nad wami radował dobrze 
wam czinyo a wasz plodzo (bene vobis faciens 
vosque multiplicans), takesz syo weselicz bodze 
zatraczo wasz BZ  Deut 28, 63; Roszczczye 
a ploczczye szye (crescite et multiplicamini)
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BZ  Gen 1, 28, sim. ib. 9, 7; Roszcz a plodz sy0 
(cresce et multiplicare) ib. 35, 11; Genus huma- 
num germinavit, plodzyl syą, in radice viciorum 
XV p. post. R  XXV 173; Plodzycz szyą proli- 
ficare ca 1500 Erz 68; ^  (o płodach ziemi): 
Gey vzitki plodz0 sy0 krolyom (fruges eius 
multiplicantur regibus) BZ  Neh 9, 37; ^  w błęd
nym rozumieniu czeskiego płazi 'reptaf jako 
plodl fgeneraP: Vczynyl bog... robaczstwo, *ys 
to SZ0 plodzy po szemy (fecit deus... omne 
reptile terrae) BZ  Gen 1, 25

4. 'robić, czynić, facere, efficerć: Pocznye 
Noe oracz zemye a plodzycz wynycze (plantavit 
vineam) BZ  Gen 9, 20; Non plantabis nye plącz 
(pro plocz) aut sącz (non plantabis lucum et 
omnem arborem iuxta altare domini Deut 16,21) 
M P K jy  29; ^  Ne miluy. abi zlo płodził (noli ae- 
mulari, ut maligneris, Puł: by zlo czynyl) FI 36,8; 
Gisz zlo plodzo (qui malignantur), wipodzeni 
bodo FI 36, 9, sim. Puł; Nyeczistosczi nye plo
dzy {Dek III 7. VII 1: plocz, 11 .3 . 5—7. III 10.
20. 22. 27. 30: stroy, I 8. II 1. III 1—5. 8. 
11—18. 23. 25. 26. 28. 29. 31. V 1. 2. 4. VI 1: 
czyn, II 3: dzelay)! Dek IV 1; Demonia diuersa 
mouent prelia plodzo boye XV in. R  XXIV 70; 
Szam szobye lysth napyszal... popyszawszy... 
wsz<y)thky *szthvky, czo gye plodzyl Aleksy 
w. 191; Scomrocznoscz plodzyczye lascivitis 
(vae..., qui... lascivitis in stratis vestris Am 
6, 4) MPKJ V 112; Owa plodzy {FI: porodził) 
nyesprawyedlywoszcz (ecce parturiit iniusti- 
tiam) Puł 7, 15; Nazyvayącz {sc. Jesukrysta) 
ystym zdradnym prorokyem, aby plodzyl marne 
rzeczy Rozm 715.

Cf. Napłodzić, Przypłodzić, Rozpłodzić, 
Wspłodzić, Rozpładzać, Wspładzać

Płodzisty 'dający obfity plon, urodzajny, fecun- 
dus, fertilis’: Poloszyl... szemo płodno albo plo- 
dzysto w neplodnoscz (terram fructiferam in 
salsuginem) FI 106, 34, sim. Puł.

Płomienie cf. Napłomienić, Zapłomienić
Płomienie coli. 'ogień, języki ognia unoszące 

się nad płonącym przedmiotem, flammae9: 
Dzewka, gdiszbi pochwiczona bila w nyeci- 
stocze..., plomyenim vszona {leg. użżona) 
bodze (flammis exuretur) BZ  Lev 21, 9.

Płomienny 'złożony z płomieni, flammeus, fla- 
g r a n s Vstawyl przed ragem roskoszy Cheru- 
byn a plomyenni myecz (flammeum gladium) 
BZ  Gen 3, 24, sim. 1471 MPKJ V 8; Bog 
spuszczyl gest deszcz krwawi a ogen plomyenni 
(sulphur et ignem) s nyeba BZ  Gen 19, 24.

Płomień fo rm y: n. sg. płomień FI iPw/82, 13. 
105, 19, ca 1420 WokTryd nr 74, eter, ^
ac. sg. płomień FI i Puł 28, 7, BZ  Num 19, 5. 6,
Słow nik staropolski VI

XV p. post. R XXII 60, XV e*. Zab 536; — /. sg. 
(w) płomieniu Rozm 396; ^  n. pl. płomieniowie 
MPKJ V 77; ^  ac. pl. płomienie M W  33a.

Znaczenia: 1. 'ogień, języki ognia unoszącesię 
nad płonącym przedmiotem, flamma, ignis5: Glos 
boszi rozcrawaioczy plomen ogenny (flammam 
ignis) FI 28, 7, sim. Puł; Iaco plomen (flamma) 
szgoczi gori FI 82, 13, sim. Puł; Y zagorzał 
so oghen w synagodze gych, plomyen (flamma) 
poszegl grzesznee FI 105, 19, sim. Puł; Sylni 
plomieyn ziui szia iako tscza skorupa 1444 R 
XXIII 305; Tako scoro iako myosso... wrzvczi 
w plomyen (flammae traditis) BZ  Num 19, 5, 
sim. ib. 19, 6; Et flamma combussit a plo
myen pozelg {pro pozegl) XV p. post. JA XII 
145; (o ogniu piekielnym): Quia crucior in 
hac flamma ysz me ten plomen pkelny szee {leg. 
żże, Luc 16, 24) ca 1450 PF IV 577; Swanthy 
Mychal... wskazał yemu yeden plomyen, 
gdzye... smanthek y plącz, y czyaschkye wzdy- 
chanye XV ex. Zab 536; Vyelyką mąką czyrpye 
v tym plomyenyv (crucior in hac flamma Luc
16, 24) Rozm 396; ^  przenośnie 'intensywne, 
gwałtowne uczucie, animi affectus ardens*: Za- 
gasz plomenye swarow (extingue flammas li- 
tium) M W  33a; Thoczesz mą [mą] vdrączyla, 
yszesz my thy szgasyla plomeny tfey myloscy 
XV p. post. R  XXII 60.

2. 'promień gwiazdy, słońca, radius stellae, 
s o l i s Plomen radius ca 1420 WokTryd nr 74; 
Plomyen flamen {war. łub.: plomyenyowe
flamme; nec siderum limpidae flammae illumi- 
nare poterant illam noctem horrendam Sap
17, 5) 1471 MPKJ V 77.

Płomionowy 'płonący, flagrans": Plomyono- 
vego flamentis (creabit dominus super... Sion... 
fumum et splendorem ignis flammantis Is 4, 5) 
1471 MPKJ V 88. -o Bohemizm.

Płonąć cf. Opłonąć, Zapłonąć się, Zapłonić
Płonią 1. 'drzewo nie rodzące użytecznych 

owoców, dzikie, arbor sihestris, tu w tłumaczeniu 
łac. sycomorus’: Plonye {war. lub.: wyrzbye) 
sicomoros (praebuitque rex... cedros quasi 
sycomoros, quae nascuntur in campestribus 
multitudine magna II Par 1, 15) 1471 MPKJ V 
49; Plonya sicomorus XV ex. ib. 139.

2. 'miejsce w lesie, gdzie drzewa wycięto, po
lana, sihae pars arboribus \acud: Plonya spa- 
cium (ascende in silvam et succide tibi spatia 
in terra Pherezaei et Raphaim Jos 17, 15) 1471 
MPKJ V 32.

Płonić (o roli) 'nie zasilając nawozem powo
dować nieurodzajność, agrum fimo non saturare 
eumąue steriłem reddere*: Kmethones eundem 
agrum possidentes tamquam proprium fideliter
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reformare, funum (pro fimum) ducere et non 
amulare (pro annilare) al. nye plonycz <tenen- 
tur) 1470 StPPP XI 692.

Płonina 'połonina, hala górska (tu o częściach 
Bieszczadów), ager sterilis, pratum montanum : 
Byeschczadi omnes supra et infra ad Iassliska 
et a Iassliska usque ad plonyn est regale, Zu- 
benska et Woywodzyny due plonyny sunt do
mini Iohannis Sobenski 1447 AGZ XI 313; 
Granities inter bona... Colomia seu vastitates et 
silvas Biesczat seu ploniny et villas... ducunt 
(1470) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 1022. ^  Spolo
nizowany rutenizm, może nomen proprium.

Płonka 'dzikie, nie szczepione drzewo lub jego 
owoc, arbor sihestris, vel fructus eius5: Maciana 
poma, mała silvestria pionka 1437 Rost nr 2686; 
Labrusca... est vitis aggrestis siue siluestris..., 
que producit fructus inmaturos et amaros et 
ponitur qumque pro fructu eiusdam. Et dicitur 
labrusca quasi labra capiens uel in terris cres- 
cens vlg. plonca uel calyna 1444 RozPaul 145v; 
Plonky maciana ca 1465 Rost nr 4434; Pionki 
pira 1472 ib. nr 203; Plonky amarista XV 
p. post. PF V I I ;  Poma silvestria al. plonky XV 
ex. R  LIII 60; Plonky racemos XV ex. 
R XXV 143; Płonką oleaster ca 1500 Erz 68.

Płonny, Plony fo r m y : n. sg. m. plony ca 1420 
WokTryd nr 200, (1427) MMAe XVII 240; 

/ .  płoną MPKJ V 126; neutr. płonę BZ 
Deut 20, 20; płonne 1471 M PKJY  30; ro /. s g .f  
(na) płonej ca 1475 SprTNPozn III 43; płonnej 
1493—504 RocznHist XV 218; ^  n. pl. płonę 
XV med. R XXV 155; / .  płonę 1427 Kozier- 
RpTerCost 190; płonne 1496 KozierRpInscrCost 
85; neutr. płoną ca 1500 Rost nr 5391; płonna 
ca 1465 Rost nr 4001; ^  g. pl. f .  płonych 1487 
KodPol II 569; płonnych 1471 MPKJ V 89; 
^  /. pl. neutr. (na) płonych 1472 AGZ VI 158.

Znaczenie: 'nieurodzajny, jałowy, nie-
uprawny, dziki, sterilis, infecundus, aridus5;
a. o ziemi: Płoni spilwus ca 1420 WokTryd 
nr 200; Pascua... al. plone 1427 Kozier RpTer
Cost 190; Plone steriles XV med. R XXV 155; 
Admittimus eciam, ut mercatores in sterilibus 
et incultis locis et campis al. na płonych polach, 
ubi non seminatur nec prata secantur et falca- 
strantur..., habeant pascua 1472 AGZ VI 158; 
In communi pascatione vlg. na ploney pastwę 
ca 1475 SprTNPozn III 43; A finibus pratorum 
planorum al. płonych lang 1487 KodPol II 569; 
Pascua sterilia al. płonne pasthvy 1496 Kozier- 
RpInscrCost 85; Homines... de villa... Szol- 
kowo debent habere pascua benivola super 
pascuis sterilibus al. na plonney pasthyye super 
villa et hereditate Glowczyno 1493—504 Roczn

Hist XV 218; ^  b. o drzewach 'nie szczepiony, 
dziki, sihestris agrestis*: A sylua procedendo ad 
vnum terobintum, qui terobintus plony nun- 
cupatur (1427) MMAe XVII 240; A iestly 
drzewya nye plodzoczego, a iest plone (1471 
M P K JY  30: płonne, war. lub.: polnye), a k gi- 
nim potrzebam godne (si qua autem ligna non 
sunt pomifera, sed agrestia et in ceteros apta 
usus), poszekaw ge ydzalasz proki BZ  Deut 
20, 20; Płonnych figow sicomoras (sycomoros 
succinderunt, sed cedros immutabimus Is 9, 10) 
1471 MPKJ V 89; Plona (war. kal.: polna) 
olywa oleaster (tu autem, cum oleaster esses, in- 
sertus es in illis et socius radicis et pinguedinis 
olivae factus es, noli gloriari adversus ramos 
Rom 11, 17) MPKJ V 126; ro c. o owocach 
'pochodzący z nie szczepionego, dzikiego drzewa, 
fructus arboris sihestris’: Płonna yablka mal- 
matica ca 1465 Rost nr 4001; Plona yaplka 
ciconia ca 1500 ib. nr 5391. ^  Cf. Chmiel,
Cytwar, Goździk, Lilia, Róża, Ruta.

Płoność ' nieurodzajnośc, jałowość, sterilitas5: 
Plonoscz ariditas ca 1450 PF IV 575.

Plony c f Płonny
Płosa fo rm y: n. sg. płosa 1404 KsZPozn 

nr 2038, 1407 Piek VI 336, 1419 Kościan nr 734, 
1434 TymProc 231, 1462 ib. 232; ^  g. sg. płosy 
1423 Pozn nr 1156, 1426 Monlur V 40, 1436 
StPPP XI 684; ^  d. sg. płosie 1467 AcPosn I 
411; -—» ac. sg. płosę 1403 Pozn nr 810, 1405 
Piek VI 270, 1424 KsMaz II nr 434, 1430 Tym
Proc 237; ^  i. sg. płosą 1425 TymProc 231, 
1470 ib. 232; --o /. sg. (na) płosie 1496 ZapWarsz 
nr 1770; ^  n. du. płosie 1413 TymProc 231; 
^  ac. du. płosie 1389 TPaw III nr 1186, 1410 
Kościan nr 438; ^  n. pl. płosy 1420 Kościan 
nr 820, 1426 Monlur V 40. 45, 1429 Pyzdr 
nr 997, etc.; ^  g. pl. płos 1420 Kościan nr 820; 
^  ac. pl. płosy 1403 Pozn nr 816, 1424 Kościan 
nr 1258, 1424 TPaw VII nr 3690, 1469 Tym
Proc 231; -—> i. pl. płosami 1462 TymProc 231. 
232, 1468—98 RocznHist XV 214; ^  /. pl. 
(w) płosach 1467 TymProc 231.

Znaczenie: 'pole uprawne, działka ziemi ma
jąca do kilkunastu zagonów, zwykle oddzielna, 
nie łącząca się z resztą gospodarstwa, agri culti 
pars minor, saepe a praedio separata': Nastca... 
obligauit podała dwie plose 1389 TPaw III 
nr 1186; *Iacom ygednali Andrzeya Soczewko 
s Lankomirem o wsz<y>tky rzeczi y o ploso 
1403 Pozn nr 810; Czso Micolay vkazal wosz- 
nim plossy, zapust, lanko, to yidzelil Micolayew 
oczecz paneg ib. nr 816; Pro ortulano et quodam 
campo dieto płosa 1404 KsZPozn nr 2038; 
Wichna... obtinuit stadium agri vlg. ploso
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1405 Piek VI 270; Pro arva agri vlg. plosa 
1407 ib. 336; Jacom przi tem bil, kedi Dobesz 
Zadora cupil dwe płosze w Zadorach v Wancz- 
slawa 1410 Kościan nr 438; Due distinctiones 
vlg. płosze 1413 TymProc 231; Tha płoszą, 
czszo yo domina Helska orze in Morawczewo 
(pro Morawczewo), thą yest yey pan Woczech 
zastawił 1419 Kościan nr 734; Iz po rosdzele- 
nyv tich płosz w dzedzine Rathayech veczne, 
vkupv v gliną *nigd nye brał, gedno ten, czye 
szą plossy 1420 ib. nr 820; Yako Stanisław 
byeszal na Sandzywogewo *plosu y ranił mu 
*parombky 1420 Pyzdr nr 660; Yakom bil 
w pozelstwe... oth Mycolaya Byalego... do 
Thomislawa..., aby *yeg0 *p0l płozy, zesczy 
zagonow, ne orąl 1423 Pozn nr 1156; Jaco czo 
pan Wyssak dzerszy trzy plossy, na thy on 
pyenandzy nye dal 1424 Kościan nr 1258, 
sim. ib.; Johannes Czayca debet dare... Do- 
byechne ąuinąue mergulas vlg. plossy 1424 
TPaw VII nr 3690; Liberam aream dimisit 
cum una particula s plossą 1425 TymProc 231; 
Quandam particulam vlg. plosa... cum qui- 
busdam extremitatibus..., circa particulam vlg. 
pole plosy 1426 Monlur V 40; Wszeborius 
cum... filiis suis... duas particulas... vlg. dictas 
płoszy... vendiderunt ib.; Iohannes de Reguli 
duas particulas vlg. plossy dictas, ąuarum vna 
iacet in hereditate Reguli..., sed alia particula 
vlg. plosa iacet in Dambrowka hereditate,... 
Nicolao... vendidit ib. 45; Area cum parte 
campi vlg. plosa al. zaplonycza 1428 ib. 103; 
Yako thy płoszy sluchayą cu przysadnym listów 
(pro listom), czo biły ocza mego 1429 Pyzdr 
nr 997; Particula hereditatis vlg. plossa 1434 
TymProc 231, sim. 1466 ib.; Absąue una parte agri 
vlg. przes gyedney płoszy 1436 StPPP XI 684; 
Campum al. płoszą 1436 TymProc 232; Quatuor 
sortes terre al. plossi 1458 ib. 231; Obligavit 
se dimmensurare predictum mansum inąuolibet 
campo sortibus al. ploszamy, sive in campis, 
sive in silvis, rubetis, mericis, ubicumąue sors 
ceciderit al. plosz^a) 1462 ib. 231, sim. ib. 232; 
Primus campus eiusdem mansi seu plossza 
erit a graniciis Slassy perpetue tenendum ib. 232; 
Pratum al. smug, quod est contiguum et an- 
nexum agro suo al. ploszye 1467 AcPosn I 411; 
Porcionem suam inter germanos ac participes 
in sortibus al. w plossach ac divisionibus ipsum 
concernentem in hereditate Vysznyewo 1467 
TymProc 231; Particulas al. plossy 1469 ib.; 
Idem kmetho solus eundem medium mansum 
tenuit cum particula al. plossą 1470 ib. 232; 
Unam particulam al. plossa quinque sulcos 
estiyales in se continentem 1474 ib. 231; Jako

gya nye pozanl robothy yego sytha na plosye 
1496 ZapWarsz nr 1770; Sex margule al. płoszy 
1468—98 RocznHist XV 213; Arva al. ploschy 
ib. 214; Myedzy ploszami ib.; ^  In qua etiam 
yilla non habentur lanei distincti, sed duntaxat 
partes agrorum yocatae nywy sive płozy DILB 
I 49; Obligavit se... perdere... unum campum 
al. niwo abo plosso 1424 KsMaz II nr 434; 
Iacussius... obligavit quasdam particulas... 
Gaykovi...., unam plossam al. niwo... et 
pratum..., terciam plossam al. niwo cum prato 
et cum omnibus utilitatibus ib. nr 156; ^  Obli- 
gavit unam ploszam seu wlokam, continentem 
in se yiginti sulcos agri 1468—98 RocznHist 
XV 214; ro barłożna plosa c ?’: Particulam 
hereditatis al. barloszna plossa 1440 TymProc 
231; ^  plosa siedliczna 'działka, na której
części znajduje się zagroda, area, in cuius parte 
rustici domus continetur’: Andreas... habet 
Thome... dimensurare vlg. plosszą szedliczną 
ita longam et latam, sicut solus habet 1430 
TymProc 237.

Płosawy czy Płozawy f ?’: Petrus de Bandco- 
uicze unam aream... et octo arwos agrorum, de 
quibus arwis unum na *plossyawe dbrzi, 
alium na rownem lyessye..., alium na krzeme- 
nu ... vendidit 1438 StPPP II nr 2752. ^ Może 
już terenowa nazwa własna.

Płoski 'równy, gładki, bez wyniosłości, pla- 
nus, a e q u u s Ad yerticem montis dicti ploszky 
dzal, de quo fluuius Otnoga fluit in Wischoka 
(1373) MMAe X 269. ^  Może nomen proprium.

Płoskunki pl. tantum, bot. 'konopie (osobnik 
z męskimi kwiatami), Cannabis sativa L. 
(masc.y: Płoskunki cannabum 1472 Rost 
nr 872.

Ploszać 'płoszyć, straszyć, odganiać, abigere, 
f u g a r e Iesus vczynyl glosz, rąkoma klasczącz, 
yako kyedy chczą ptaky wzpądzacz. K temv 
gloszv ony obrazy dzyva (pro ozyva, leg. ożywą), 
przemyenywschy szye v ptaky y ylyeczą yako 
ploszany (sicut evolare solent ayes cum fugan- 
tur) Rozm 137.

Płoszczyca 'pluskwa, cimex’: Rzeki y przyszła 
yest mvcha y ploszczycze (cinifes) we wszelkich 
krayoch gich FI 104, 30, sim. Pul; *Wzczyogny 
proot swoy a uderz w proch szemsky, acz 
boodoo ploszczycze (sciniphes) po wszey szemi 
egipskyey... Y zdzelaly sze ploszczycze (facti 
sunt sciniphes) w ludzech y w dobitku tako, 
ysze wszitek proch szemsky obroczyl sze gest 
w ploszczycze (in sciniphes)... Y uczynyly 
takyesz *czarnokszyosnyczy z swymy czary, 
abi wiwyedli ploszczycze (sciniphes) y nye mogły 
S00. Y bili ploszczycze (sciniphes) tako w lu-
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dzech yako w dobitcze BZ  Ex 8, 16—18; 
Plosczicza cinipes 1472 Rost nr 1029. ^  W Bi
blii może chodzić o inne dokuczliwe owady.

Płoszyć cf. Popłoszyć, Rozpłoszyć, Spłoszyć 
Zapłoszyć, Płosząc

Płośniwy (?) (o maści końskiej, de eąuorum 
colore) 'szary z żółtym odcieniem, gilvus': In 
equo plosznywy 1498 StPPP YII 139. ^  Może 
błąd zamiast pleśniwy.

Płot fo r m y : n. sg. płot 1401 ArchTerCrac III 
261, 12, 1401 Hubę Sąd 144; ^  g. sg. plota 
1405 KsMaz I nr 611, 1407 HubeZb 120, 1407 
KsMaz I nr 993, etc.; płotu 1398 StPPP II 
nr 194, 1418 Pozn nr 937, 1418 Pyzdr nr 559, 
1421 Kościan nr 917, 1477 AGZ XV 487; 
^  ac. sg. płot 1417 Kościan nr 642, 1425 ib. 
nr 1179, 1427 ZapWarsz nr 2762, etc.; ro i. sg. 
płotem 1436 StPPP II nr 2650, Rozm 409. 410;

/. sg. (w) płocie 1420 AKPr VIIIa 154, BZ 
Nah 3, 17; -—> n. pl. płoty OrtCel 11, OrtZab 
529; ro g, pl. płot 1470 StPPP IX nr 808. 819, 
Rozm 383; płotow 1403 KsMaz I nr 366a, 
1415 Pyzdr nr 436, 1421 Kościan nr 916. 917, etc.;

ac. pl. płoty FI i Pul 88, 39, 1406 Piek VI 
297, 1412 KsMaz I nr 1852, etc.; ~  /. pl. płoty 
1427 Pyzdr nr 856, Sul 36, 1470 ZapWarsz 
nr 3004; ^  /. pl. (w) płociech 1403 KsMaz I 
nr 409, 1470 AGZ XVII 25.

Z n a czen ie : cogrodzenie, zagrodzenie zro
bione najczęściej z pali, żerdzi i chrustu, saepes, 
saeptum : Zkazil ies wszistki ploti (saepes) iego 
FI 88, 39, sim. Pul; Ploth 1401 ArchTerCrac III 
261, 12; Jako Piotrków ploth ne noszon do 
mego domu 1401 HubeSąd 144; Iacom ya ne 
begal na Stascow dom ... anim yego plotow 
*szekel szamowto<r> 1403 KsMaz I nr 366a, 
nr sim. 1421 Kościan nr 916, 1465 ZapWarsz 
nr 1173, 1466 Czrs s. LXXXIV; Ia[n] ne roczil 
v Sczepana dwu wolu w chiczach i w ploczech 
1403 KsMaz I nr 409; Yacom ya Goszczina 
plota ne othlomil 1405 ib. nr 611, sim. 1428 
ZapWarsz nr 294a, 1447 AKPr VIIIa 50; 
Pribac dixit ministeriali: Dabo possessionem 
w plothi y wirzby 1406 Piek VI 297; Potr 
powalyl plotha na pospolney yogrodze 1407 
HubeZb 120; Iaco ya ne brał Iascoui zirdzi 
s plota 1407 KsMaz I nr 993, sim. 1428 Zap
Warsz nr 2901, 1464 ib. nr 1167; Yako mye 
Paweł obroczil... ploti oprawicz 1412 KsMaz I 
nr 1852; Yako mne Micolay sekl ploti 1415 
ib. nr 2472, sim. 1420 Kościan nr 753; Jaco 
Micolay nye orał Katherziny bliskosczy, ale 
tu orał na swey othczysznye, gdze myedzą {leg. 
miedza) szaszla, a gey colow any plotow s gey 
bliskosczy pobrał po gey wykwpyenu 1415

Pyzdr nr 436; Allexy slamawszi ploth y wegnał 
skot na ogrod Bechnyn 1417 Kościan nr 642, 
sim. 1428 ib. nr 1349,1437Pyzdr nr 1112; Yacom 
ya ne przebrała plotha 1417 KsMaz I nr 2754; 
Yaco mu szandza y sz syny pobrał płotu, dzwy- 
rzy, chlewów 1418 Pozn nr 937; Czso [iest] pan 
Thomislaw casze wslomicz płotu pana Mi- 
layewego 1418 Pyzdr nr 559; Yze na gego dze- 
dzyne pancz kop y trzy kolow porambyl w plo- 
cze 1420 AKPr VIII a 154; Any wroth rambil, 
any plotow (war. ib.: płotu) sszekl 1421 Kościan 
nr 917; Poczacz merzicz oth plotha wagrodnego 
przędnego 1424 TymProc 244; Jaco czo pany... 
tknala koly, thy thknala [...], a czo ploth 
brała, tho gy brała [...] 1425 Kościan nr 1179; 
Yako czso wsczyognol moy pachołek dwoye 
kony Jandrzeyewy, tho wsczyognol, a on gedze 
po mey locze za ploty 1427 Pyzdr nr 856; 
O cthori ploth Viszek na Jacusza szalował, ten 
on tandi stauil, kandi gemv othszetl 1427 Zap
Warsz nr 2762; Circa viam magnam antiąuam 
et currentem ad sepes al. po ssame plothy 1434 
ArchTerCrac CXLVI 247, 48; Sepes al. za 
plothy ib. CCCXII 500, 4; Quinque scopuli 
al. kopczow za plothy *wgrodzeno Iaczimirska 
ad villam 1444 AGZ XI 230, sim. 1446 ib. 264; 
Franczysszek polozyl skargą przeczywko Grze
gorzewy, ysz na gego dzedzynye postawyl 
plothy (saepes, Dział 25: gest ploth wyłamał) 
a myedzi thimi plothy (intra illos saepes) 
wszystki wszytky (leg. użytki)... gest pobrał 
Sul 36; Et vocaberis edificator sepium *robo- 
czącz plothow (Is 58, 12) XV p. pr. SKJ I 306, 
sim. 1461—7 Serm 323 r; Plothi y chycze opra- 
vicz de orto 1452 TymProc 245; Kobilczota 
kobilek, gesz syo sa<(dzą> na plocye (quae 
considunt in saepibus) BZ  Nah 3, 17; Sippa- 
vimus primum scopulum acialem et secundum 
sursum tendendo in fine prime aree circa po- 
steriores sepes al. ot zatylnych plotow 1462 
AGZ VI 72; Scisserunt... duodecim palos... 
et in sex palis octo scissuras... seccaverunt 
violenter in sepibus nostris al. w ploczech 
1470 AGZ XVII 25; Dw przaszlv plotha 1470 
TymProc 243; Jakom ya nye wszyanl Maczegewi 
gwalthem proszuczow s plothi 1470 ZapWarsz 
nr 3004; Przesz plothy chlopye gonya szorayye 
y dropye De morte w. 384; Yakom ya nye 
pobrał chroszthu rąbionego, robothy jego..., 
kthory narządzyl byl dla plothow 1474 Zap
Warsz nr 1369; Fregisti, destruxisti et disiecisti 
al. yestesch roszmyothal y *roszrubal plothy... 
Thym roszmyothanym tego plota... ipsum 
dampnificasti 1477 AGZ XV 487; A pan rzeki 
kv słudze svemv: Ydzy na drogy y podlye ploth
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(exi in vias et saepes Luc 14, 23), kazysch 
wschythkym vnydz Rozm 383; Przykład o vyn- 
nyczy płotem ogrodzoney ib. 409, sim. ib. 410; 
^ S ep ta  vel seps plothy *szczyanne (OrtCel 11: 
septa uel sepes ploty uel sczany) OrtZab 529; 
^  Jako Mykolay... plothy zirdzenye (leg. 
żyrdziene) Maczeyevy... poszyek gwałtem 
1483 Zap Warsz nr 1547; ^  f częstokół, palisada, 
v a l l u s Nicolaus dictum fossatum... sepe al. 
plothem sepire debebit 1436 StPPP II nr 2650; 
Super aggeres fecerunt vallum, id est conca- 
tenaturam vlg. ploth de palis 1456 R  XXXIII 
183; ^  'materiał na plot, Ugną ad saepem
conficiendum apta’ (? ): Stephanus... LX cur- 
rus sepis vlg. płotu... acąuisiuit 1398 StPPP II 
nr 194; Woszy ploth Wyączslaw, bocz syegye 
capusta Grzegorz 1471 CyzKlob 444; ^  z jed
nych płot csąsiadujący, yicinus5: Procurator 
partis aduerse paruit... cum procuracione et 
octodecim testibus de ąuatuor villis, vnis se- 
pibus al. z[y] gyednych ploth, inter quas villas 
predicta hereditas sita est 1470 StPPP IX nr 808, 
sim. ib. nr 819.

Plota zool. 'gatunek ryby, Leuciscus ru- 
tilus L. lub Coregonus sp? : Plota murena 1472 
Rost nr 1401.

Płotny rpłotowy, z płotem związany, ad saepem 
pertinens' : płotny wąż zool. 'padalec, Anguis 
fragilis L ? : Serpens, plothny vaz, qui in sepe 
latet ca 1500 Er z 68. ~  Może zamiast błotny?

Z płowa z płowa pleśniwy (o maści końskiej, 
de colore equi) 'siwy z domieszką barwy szaro- 
żółtej, albogilvus5: Equs z płowa plyesznywy 1499 
AKH  VIII 312; Kon s płowa plesznywy, strelczy
1499 GórsJazRp 275, sim. ib. 276; Tu rece- 
pisti... equm ambulatorem z plova plyesnyvi
1500 AGZ XVIII 416.

Płow(y) fo r m y : n. sg. m. płow 1421 Arch- 
CastrCrac I 99; płowy 1389 MMAe XV 95, 
1437 Wisi nr 228 s. 87, 1470 AGZ XVII26,1471 
GórsJaz 270. 272, etc.; f .  płowa 1465 AGZ 
XIII 474; ^  g. sg. m. płowego 1480 Zap Warsz 
nr 1534, 1498 ib. nr 1806;/. płowej 1478 Zap- 
Warsz nr 1207; neutr. płowa cf. Z płowa; 
^  ac. sg. m. płowego 1496 AGZ XV 332.

Z n a czen ie : (o maści zwierzęcej, dicitur de 
equis, bubus etc.) ' żóltoszary, fłams, sihus5: 
Pro equo coloris ploui 1389 MMAe XV 95, 
sim. 1470 AGZ XVII 26; Equus plow 1421 
ArchCastrCrac I 99; Equum pili płowi vlg. 
dicti 1425 MMAe XVI nr 982, sim. ib.; Płowy 
fulwus 1437 Wisi nr 228 s. 87; Quod una vacca 
coloris płowa deest 1465 AGZ XIII 474; Kon 
płowy, równy, strzelczy 1471 GórsJaz 282, sim. 
ib. 270. 272. 282; Płowy, liszynka, srzedny

1471 GórsJazRp 284; Faciliavit equum plovy 
circa kmethonem 1474 AGZ XVI 109, sim. ib.; 
Duas equas, gnyady et płowy 1475 AGZ XIX 
166; Pro bove płowy 1476 ib. 231; Jakom ya 
nye pomloczyl dwv brogv... anym przedal 
krowy plovey 1478 Zap Wars z nr 1207; Recepisti 
sibi duos equos, unum coloris fulwei al. plovy 
et alium gnyady 1479 AGZ XVII 182; Yakom 
ya nye wkrath volv plovego 1480 Zap Warsz 
nr 1534, sim. 1498 ib. nr 1806; Duos equos, 
unum rydzy et alium płowy 1491 AcLeop II 
nr 456; Accepisti... equm... eunuchum fush- 
cum al. płowego 1496 AGZ XV 332.

Płozawy cf. Płosawy
Płozić (o płazach, gadach) 'pełzać, czołgać się, 

serpere, repere’: Ptaczi y zwyerzota, y wszitko 
plozoce, gesz to płozy po zemy (omniumque 
reptilium, quae reptant super terram), zmarło 
gest BZ  Gen 7, 21—2; Winydzy s korabya... 
y wszelky zywyol, gez to po zemy płozy (quae 
reptant super terram), wywyecz s sobo ib. 8, 17; 
Straszliwy bodzczye... nad wszym ptastwem 
nyebyeskym y nade wszym, czso po zemy płozy 
(quae moventur super terram) ib. 9, 2; *Ploszo- 
cze (war. kał.: plosch) reptile (anima, quae 
tetigerit... quodlibet aliud reptile..., rea est Lev 
5, 2) MPKJ V 21. ro Cf. Płazie.

Płócienniczka eżona tkacza, coniux lintearu : 
Femka (sc. relicta Johannis linitextoris) ploczen- 
nyczka 1453 AcPosn I 188.

Płóciennik ftkacz czy też kupiec, handlarz 
płótnem, lintearius, qui lintea texit vel vendiP: 
Petrus... duas marcas census annui... super 
domo Jan Długi ploczennik... resignavit 1394 
ScabCrac nr 1988, sim. ib. 1935; Ploczyennyk 
lanista ca 1455 JA XIV 494.

Płócienny 'zrobiony z płótna, linteus5: Et cum 
accepisset lintheum, *ploczeno chustą, precin- 
xit se (sc. Jesus, Jo 13,4) XV med. GlWroc 20v; 
Ploczenny (war. łub.: plothny) plath sudarium 
(introivit in monumentum et yidit... suda
rium, quod fuerat super caput eius, sc, Jesu 
Jo 20, 7) 1471 MPKJ V 125; MIodzyenyecz 
yeden nasladoval yego odzyany ploczennym 
odzyenym na nagye czyalo (amictus sindone 
super nudo Marc 14, 51), bo ynego odzyenya 
ny myal yedno ploczyenn[y]e Rozm 659.

Płóczywłos 'ten co płucze, tj. myje włosy, qui 
capillos lamP (?): Ciniflos, ploczywlosz, kvs, 
kvchczyk, quasi in cinerem flans ca 1500 
Er z 68.

Płód fo rm y: n. sg. płód Zdrów 8. 11, 1437 
Wisł nr 228 s. 86, BZ Deut 28,4, etc.; ^ g .  sg. 
płodu Gn l lb . 183b,»SW 57.105, Aleksy w. 28, BZ 
Gen 1, 12, etc.; ^  d. sg. płodu Fl i Pul 17, 54,
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BZ  Gen 21, 23, M W  101 b, Rozm 46; ^  ac. 
sg. płód FI 64, 11, XV med. SKJ V 263, BZ  
Gen 1, 20, etc.; ^  i. sg. płodem Gn gl. 43b, 
1453 R XXV 211, BZ  Gen 3, 15. Lev 22, 28, etc.; 
^  /. sg. (w) płodzie M W  92b, Rozm 53; płodu 
XV SKJ V 258, Deut 28, 11. 30, 9; 
ro ac. pl. płody J5Z Jer 14, 5, 1471 MPKJ V 64, 
ca 1500 GIWp 30.

Znaczenia: 1. czarodek, dziecko w łonie 
matki, dziecko, potomek, potomstwo, fetus, par- 
/hs, infans, proles5: Plod fetus 1437 JF/s/ nr 228 
s. 86; Anna... zadała, by ya bog płodem na- 
yyedzyl 1453 i? XXV 211, j/m. XV p. post. 
R XIX 56; Plod conceptum (dedit, sc. dominus, 
conceptum Rebeccae Gen 25, 21) 1471 MPKJ
V 11; Bosthwu (pro bosthwo) pożądało, aby 
zywoth panyenyszky plod noszyl przez dothk- 
nyenya maszkyego M W  65b; Qui incantantori- 
bus credunt yidelicet... w szegnanya, w poth- 
kanye, czo płody odyemayą in se et in aliis 
ca 1500 GIWp 30; Dzyevycza czysta bad[d]aczy 
o[r]garnyenym dycha syyatego pocznye plod 
yyelyebny Rozm 8; Anna począla wschyem 
(leg. w wszem rw swem’) svyathym zyyoczye 
ten plod yyelyebny (per prolem venter eius 
tumens impraegnatur) ib. 9; V zyyoczye *svyatą 
Anny plod ten yyelyebny czala podlvg przyro- 
dzenya popelnylo (in utero materno fetus esset) 
ib.; Górze bądzye zonam v ony dny plod no- 
sączym (vae autem praegnantibus Luc 21, 23) 
ib. 482; ^  Miły Xc dostognim ludzem a bugu 
(pro bogu) sluszoczim neuele dzeczy y płodu 
dagę Gn 11 b; Slachcycz... gestcy on *svotega 
Gana bil prosił, isbicz Xpc pres gego prośbo 
gyma płodu bil poszycil Gn 183b; Boguslaweny 
owocz, plod brzucha twego swantego Zdrów
8. 11, sim. BZ  Deut 28, 4; Gdzeby nye- 
ktorzy przes plodv (sine prole) szeszly, blyszy 
gych odzyrzą dzedzyny Sul 57, sim. Dział 54; 
Any yenego płodu (nullamąue prolem) s thego 
tho manza nye porodzylabi Sul 105; In tuo 
germine, płodu, est genitor tuus XV med. SKJ
V 258; Aliarum feminarum proles, plod, fletu 
funditur, partus, plod, iste nil scit triste ib. 
259, sim. 1456 ZabUPozn 92; Quod ąueąuem- 
que (se. mulier) audet prolem cum alio pro- 
genitam plod z gynym dobyła XV med. SKJ
V 263; Nye myal po szobye zadnyego plodv 
Aleksy w. 28; Urodzyla Kayma a rzekocz: 
Mam od boga plod czlowyeczy (possedi homi- 
nem per deum) BZ  Gen 4, 1; Dal my bog geszcze 
gyni plod (semen) myasto Abla ib. 4, 25; Bog... 
poszegna tobye... poszegnanym wyna i płodu 
(benedictionibus uberum et yulvae) ib. 49, 25; 
Bodzesz obfitowacz... w płody ziwota twego

(fructu uteri tui) BZ Deut 28, 11; Jako ya nye 
porodzyl płodu z nyewyastha... w domu 
mogem, any they tho plod w gymyenyu moyem 
gest zagubyon 1467 PF VIII 20; Płodem szwem 
Anna szwyątha wyelye korow anyelszkych na- 
pelnyla M W  82a; A przetho ya (sc. Annę) 
pan bog w plodzye yey podwyszyl M W  92 b; 
Módl szye za namy wnuku szwemv, yey (pro 
yen) nasz poleczil w obrona płodu thwemu 
M W  101 b; Domina Ofka decessit sterilis al. 
przes plodv 1492 AGZ XIX 401; Pocznyesch 
y porodzysch plod (concipies in utero et paries 
filium Luc 1, 31) Rozm 1; Bog wschechmoga- 
czy... dal ym nadobny plod (atque germen 
pulchrae prolis eis contulisset) ib. 11; Ony trzy 
przeszdzatkynye Sara, Anna, Rebeka... tva 
svyąta mylosczą szą kv plodv yroczony ib. 46; 
Przetom ya przyschła, abych yydzyala yego 
narodzenye... y slvzyla tobye... przy tern plo
dzye ib. 53; ^  (o zwierzętach): Domine deus 
omnipotens, qui iumentis et ouibus gaudere 
super filios, płodem, concessisti Gn gl. 43 b; 
Owcza nye bodze offyerowana iednego dnya 
s płodem swym (cum fetibus suis) BZ  Ley 
22, 28; Blogoslawyon... plod (fructus) skota 
twego BZ  Deut 28, 4; Bodzesz obfitowacz... 
w plodv dobitka twego (fructu iumentorum 
tuorum) ib. 28, 11, sim. ib. 30, 9; Lany porodzi
ł a )  na polyv y ostawyla plodi swe (peperit et 
reliquit) BZ  Jer 14, 5; Wit lupus, vt pariat ma- 
turum, podobny plod, succula fetum, se que 
noui, nowego plodv, curam spondet habere 
gregis 1466 R XXII 14; Zyyąrzątha, ptaky 
nyebyeszkye... svoy plod podlvg svego czaszy 
rodzą (fetus suos proferunt) Rozm 5; plod 
samcowy 'potomek płci męskiej, prognatus mas- 
c u l u s Czsoszkoly myecz bodzesz samczowego 
płodu (masculini sexus), to poszwyoczysz panu 
BZ  Ex 13, 12; Policzony so ... z Rvbena..., czso 
iest plodv samczowego (quod sexus est mascu
lini) BZ  Num 1, 20, sim. ib. 1, 22.

2. 'ród, plemię, pokolenie, potomność, gens, 
suboles, posteri : Czino miloserdze pomazanczu 
swemu Dawidowi y płodu iego (semini eius) 
asz na weki FI 17, 54, sim. Pul; Vstawyo nye- 
przyyazn myedzi tobo a myedzi zono, a płodem 
twym a płodem gey (semen tuum et semen illius) 
BZ  Gen 3, 15; Przysyoszymy na swego boga, 
abi my nye skodzyl any mim namyastkom, 
any memu płodu (posteris meis stirpique meae) 
ib. 21, 23; A nynye, panye, ti wyesz, isze nye 
prze moo nyeczistoto poymam to mo syostro, 
ale prze myloscz bodocego płodu (sed sola po- 
steritatis dilectione) BZ  Tob 8, 9; Hoc suplicat 
a te, o pia virgo, flebilis, placzliyy, Adam cum
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misera sua sobole exul, płodem yignanym, de 
paradiso 1456 ZabUPozn 100; Eradicans ger- 
mina plod s korzenya wyrzączayącz {leg. wy
rzucając; ignis est... omnia eradicans genimina 
Job 31, 12) 1471 MPKJ V 62, sim. ib.

3. 'owoc, latorośl, plony ziemi, fructus, ger
m en : Rozmnosz plod iego {pro iey, sc. ziemie, 
genimina eius) FI 64, 11, sim. Pul; Radix, 
korzeń, plod, Iesse floruit 1444 R XXIII 301; 
Bocz oglodzoo wszitko drzewye, gesz to plod 
mayo (quae germinant) na polach BZ  Ex 10, 5; 
Zemyo {pro zemya) vrodzi plod (germen) 
swoy BZ  Lev 26, 4; Bodzesz obfitowacz... 
w plodv (fructu) zemye twey BZ  Deut 28, 11; 
Plodi genimina (multiplica genimina eius, sc. 
terrae Psal 64, 11) 1471 MPKJ V 64; Plod wy- 
dawayąncz germinans (Psal 64, 11) ib.; Plod 
germen (germen alienum seminabis Is 17, 10) 
1471 MPKJRp V 39 r; Nye będze płodu w *wyen- 
nyczach (non erit germen in vineis Hab 3, 17) 
Pul Hab 27; Zyemya daye svoy plod (germen) 
rozmaythych zyol Rozm 5.

4. erodzaj, gatunek, genus, species*: Omne ge- 
nus humanum laudans wsielky ludzsky rodziay 
albo plod poiancz 1444 R XXIII 302; Wsplo- 
dzyla szema szele mayocz szemyo podług płodu 
swego (iuxta genus suum) BZ  Gen 1, 12; 
Wsploczczye wodi s szebye plod ribnr dusze 
żywne i plod latayoczi nad szemyoo (reptile 
animae viventis et volatile super terram) ib. 
1, 20; Wnydze N oe... w korab... y wszelky 
dobitek podle gego płodu (in genere suo) ib. 7,14.

Płókać cf. Płukać
Płókanie cf. Płukanie
Płóska 'działka ziemi uprawnej, zwykle od

dzielna, nie łącząca się z resztą gospodarstwa, 
agri culti pars minor, saepe a praedio separataf: 
Marcissius... gaium ipsius... alias czworo staia- 
nye na Ploskow, a viszey stayanko za zapustka, 
a na druga strona druge stayanko, ploska v sos- 
nek dwoyem stayanek... obligauit 1477 SKJ 
III 333; Sex stadia agri aL ploszka versus 
Brud[r]zewo 1484—91 RocznHist XV 214.

Płótno fo rm y: n. a. ac. sg. płotno 1391 
Pozn nr 250; ^  g. sg. płótna 1409 Pozn nr 790, 
1443 AGZ XI 219, 1470 ZapWarsz nr 2941, etc.;

ac. sg. płotno 1426 KsMaz II nr 2337, BZ  
Ex 35, 6. 23. 35, 1471 MPKJ V 90. 92; i. sg. 
płótnem Rozm 822; ^  l. sg. (w) płótnie XV 
in. R XXIV 73, 1471 MPKJ V 120; ^  ac. pl. 
płótna Rozm 17.

Znaczenie: 'tkanina lniana, też nazwa ogólna 
tkaniny, linteum, tela lintea: Czso Iacuboui 
płotno pocradzono, tego J<a)n vszithca ne ma 
1391 Pozn nr 250; Woyczech... ne leszal...

w załodze... ani brał... płótna na paney vano 
1409 ib. nr 790; O cthore rzeczi i o plothno 
Swanchna na Vocyecha szalowała, thich on gey 
nye pocradl 1426 KsMaz II nr 2337; Duo valy 
plothna 1443 AGZ XI 219, sim. 1470 Zap
Warsz nr 2941; Plothno linum (confundentur, 
qui operabantur linum Is 19, 9) 1471 MPKJ 
V 90; Othkalisczie plothno ordiremmi telam 
(ut... ordiremini telam Is 30, 1) ib. 92; In sin- 
done w byalem plothnye aut w przescziradle 
(accepto corpore Ioseph involvit illud in sin- 
done munda Mat 27, 59) ib. 120; De quibus 
cistis receperunt... globum tele al. wal plothna 
1475 AGZ XV 177; Syosthry przy plasczy mogą 
tez myeczi... kythlyk albo kyeczek plothna 
byalego albo czarnego (guarnellum seu placen- 
tinum coloiis albi vel nigri aut paludellum amp- 
lum de cannabo sive lino) 1484 Reg 709; Non 
accepi... duodecim lintiamina de tela linei al. 
przesczyradla z plothna lnyanego 1491 AGZ 
XVIII 509; Oszm myar plothna, szyethm 
szthop w grobye, thom thylo vyrobyl szobye 
SkargaPloc w. 27, sim. SkargaWroc w. 16; 
Illusit (sc. Jesum) indutum veste alba * sztuką 
plothna (Luc 23, 11) XV p. post. Kalużn 273; 
Maria... navykla... lnyanna płótna, od *vyelny, 
yedvabyem szycz (opus muliebre didicit... de 
lino, lana, Serico) Rozm 17; Y byl tako barzo 
krvyą oplynąl po yego svyatem oblyczv..., 
yze yakoby y {leg. ji cgo5) czyrvonem plothnem 
obvynąl ib. 822; ^  'kosztowna tkanina, bi
sior, byssus, tela lintea pretiosa : Homo quidam 
erat diues, qui induebatur purpura et bisso 
w nadrossem plotne (Luc 16, 19) XV in. R XXIV 
73; Kaszdi... offyeryy bogu... czyrwone sukno... 
y byale płotno (byssum) BZ  Ex 35, 6, sim. ib. 
35, 23; Obu nauczył modroszczy, abi dzya- 
laly..., y byale płotno a pawlokoowe (bysso), 
wszitko abi *sedkaly ib. 35, 35.

Płótny 'płócienny, z płótna zrobiony, linteus, 
e linteo confectus’: Plothny {war. kal.: plo- 
czenny) plath sudarium (introivit, sc. Petrus, 
in monumentum et vidit... sudarium, quod 
fuerat super caput eius, sc. Jesu Jo 20, 7) 
MPKJ V 125.

Płóz 'zwierzę pełzające, plaż, gad, animal 
ąuodserpit, reptaf, też jako coli.: Plosch po ziemy 
reptile (producant aquae reptile animae viven- 
tis Gen 1, 20) 1471 MPKJ V 7; Plosch {war. 
lub.: *ploszocze) reptile (anima, quae teti- 
gerit... quodlibet... reptile..., rea est Lev 5, 2) 
ib. 21; Plozow {war. lub.: cluszawych aut po 
zemi plosow) reptilium (et disseruit de iumentis 
et yolucribus, et reptilibus, et piscis III Reg 
4, 33) ib. 42.
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Pita cf. Piet
Płuca cf. Płuco
Płuce c f  Płuco
Płucny 'zw ią za n y  z  p łu c a m i, zn a jd u ją cy  s ię  

w  p łu c a c h , a d  p u łm o n es  p e r tin e n s5: płucna 
(żyła) ' ż y ła  d o p ro w a d za ją c a  z  p łu c  do  se rc a  
k re w  tę tn ic z ą , vena, qu a  sa n g u is  d e  p u lm o n ib u s  
a d  co r  f ł u i f : Chrzyptowa żyła supina dorsi..., 
pluczna pulmatica XV p .  p o s t .  P F  V 30; Pulma- 
tica pyersznya vel plvczna (sc . żyła) ca  1500 
E r z  68.

(Płuco) Płuce c z y  Płuce, t e ż  p l .  ta n tu m  
Płuca c z y  Płuca 'n a r z ą d  o d d ec h o w y  c z ło w ie k a  
i w ię k s zo ś c i z w ie r z ą t  k rę g o w y c h , p u łm o n e s*: 
Zastrzelyl krolya israhelskego myedzi płucem 
a myedzi szol0 tkem (inter pulmonem et sto- 
machum) B Z  III Reg 22, 34; Płucze pulmo 
1472 R o s t  nr 1513; Plvczą pulmo ca  1500 E r z  
68; Contra dolores pulmonis płucze ca  1500 
G IK órn  II 247.

Pług f o r m y :  n. sg . pług (1262) 1357 K o d W P  
I 354, B Z  Gen 32, 8, D z ia ł  5, e tc .;  ^  g . sg . 
pługa 1434 T y m P ro c  236, D z ia ł  5, 1473 S p r T N W  
VIII 2, 41, 1486 Z a p W a r s z  nr 1606; ^  d. sg . 
pługu B Z  Gen 32, 8; ^  ac. sg . pług 1425 
A r c h C a s trC ra c  II 1005, 1436 P o zn  nr 1474, 
14 4 4  P y Zd r  nr 1277, 1465 A G Z  XIII 508; 
^  i. sg . pługiem 1403 K s M a z  I nr 344, 1408 
C z rs  134, 1425 ib . 309, e tc .;  ^  1. sg . (przy) 
płudze 1404 K o śc ia n  nr 231; ^  a c. du. pługa 
1444 P y z d r  nr 1258; ^  i. du. pługoma 1425 
K o śc ia n  nr 1121, 1428 Z a p W a r s z  nr 2795, 
B Z  Gen 32, 10, 1435 T y m P r o c  236; ^  n. p l .  
pługi 1438 T y m P ro c  236; pługowie B Z  Gen 33, 8; 
^  8- p l-  pługów 1399 H u b e Z b  108, 1401 P o zn  
nr 503, 1404 K o śc ia n  nr 231, e tc .;  ^  a c . p l .  
pługi 1415 P y z d r  nr 415, 1423 ib . nr 745, B Z  
Gen 32, 7, e tc .;  ~  i. p l . pługi 1420 T y m P ro c  
236, 1452 Z a p W a r s z  nr 956, 1476 T y m W o l  
68, 1497 A G Z  XV 336.

Z n a c z e n i a : 1. 'n a r zę d z ie  s łu żą c e  d o  o ra 
n ia , p o s ia d a ją c e  le m ie sz  i  o d k ła d n ic ę , a ra tru m , 
in stru m en tu m , quo a ra tu r , vo m ere  ta b u la q u e p r a e -  
d itu m  : Staszek gwałtem moczo s *panczo płu
gów Andrzeyowo rolo poorał 1401 P o zn  nr 503; 
Iacom ne orał w Ondrzeiowe dzirszenu plugem
1403 K s M a z  I nr 344; Jan posiał dwanaczcze 
pługów, przi kaszdem pludze dwa czloweky
1404 K o śc ia n  nr 231; Quod te intromisisti in 
meam portionem... et arasti ipsam metsecun- 
dus vlg. plughem 1408 C z r s  134, s im . 1425 
ib . 309; Iaco Dominik prziszedl... na Poten- 
ciey dzedziną y segnal gey plugy s gey dzedzini 
gwałtem 1415 P y z d r  nr 415; Cum novem aratris 
al. pługi 1420 T y m P r o c  236, s im . 1497 A G Z

XV 336, sim . ib .; Yako pan Woyczech wsczyo- 
gnol plugy na kzandza kanczlerzewe dzedzyne 
1423 P y z d r  nr 745; Pro aratro vlg. pług 1425 
A r c h C a s trC ra c  II 1005; Iaco czsso Sczedrzyk 
zalowal na Jasska..., aby mv dwyema plugoma 
po trzycrocz poltora sta zagonow na yego wol- 
warcu wsoral 1425 K o śc ia n  nr 1121, s im . 1428 
Z a p W a r s z  nr 2795, 1435 T y m P ro c  236; Jakom 
ia ne orał plugem na yego zastawę, ale pluszy- 
czą 1425 Z a p W a r s z  nr 134, s im . 1434 ib . nr 633; 
Ysze Jan ne wszanl Magdalenę stir ( leg . z  sztyr) 
pługów zelasz 1427 M P K J  II 306; Sbyllesz my 
szelasza... s plwga 1434 T y m P ro c  236, sim . 
1473 S p r T N W  VIII 2, 41, 1486 Z a p W a r s z  
nr 1606; Jsze czo wszaly Jaschek y Dobro- 
gosth s Dambrowy cztyrzy voly y pług, to 
wszaly na swem 1436 P o zn  nr 1474, s im . 1444 
P y z d r  nr 1277; *Dwya plwgy 1438 T y m P r o c  
236; Jako czom fsczagnyąl dva plugą y sz bydłem 
pana *Velovskego, tom fsczagnyal, ysz prze
orano... mymo granyczą 1444 P y z d r  nr 1258; 
Gdzekolye plugem (aratro) w ogrodzech albo na 
polyoch orano bi bilo ( D z ia ł  5: gdzekole pług 
w ogrodzech chodzy abo na polv), dzeszanczina 
s pełna ma dana bicz S u l 4 ;  Jakom ja nye zaorał 
na cząscy Katharzyniney sszesczyą plugy gwal- 
them 1452 Z a p W a r s z  nr 956, s im . ib ., s im . 1476 
T y m W o l  68; Mnye *trzczy marzecz dzeye 
(p r o  dzeya), wszyczczy plugy naprawyą (leg . 
naprawują) ca  1455 D ó b r  324; Jaco ja nye 
zaorał pola probosczovy gvalthem hosmya 
plygow 1461 Z a p W a r s z  nr 1147, s im . 1473 
ib. nr 1426; Seccaverunt Petro duo aratra al. dwa 
plugy sicut due marce, quam seccacionem... 
aratrorum al. które szrambanye pługów mini- 
sterialis in tempore et hora asspexit 1465 A G Z  
XIII 507; Tua familia receperunt Martino ara
trum al. pług cum vomere et ferris ib . 508, 
s im . i b . ; Mathias... debet complere duo aratra 
ferrorum al. dwa plugy zelasz y zawyaschy 
1469 T y m P ro c  236; Stogy na roly, w lemyess 
klyekczye, rzekomocz mv pług oracz nye chczye 
S a ty r a  w . 18; Aratrum plvg vel rądlo ca  1500 
E r z  68; ~  cały pług 'p łu g  z  za p r zę g ie m  cz te re c h  
w o łó w  lub k o n i, a ra tru m  cum  iugo q u a ttu o r  equ o- 
ru m  v e l b o v u m Kthorikole kmecz orze czalim 
plugem (integro aratro)..., powynyen dacz czthi- 
rzi kythi konopi gothovich S u l 4, s im . D z ia ł  5; 
~  połowica pługa 'p ług z  z a p r zę g ie m  d w u  
w o łó w  lub k o n i, a ra tru m  cum  iugo du oru m  eq u o - 
ru m  v e l  b o v u m Ktori (sc . kmieć) połowiczą 
pługa (cum medio, *SW4: polplugem) orze, dwye 
kycze (̂ c. ma dać) D z ia ł  5.

2. 'm ia ra  p o w ie rzc h n i g ru n tu , ty le  ile  p r z e z  
je d e n  d z ień  m o żn a  za o ra ć  je d n y m  p łu g ie m , a g r i
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mensura, ager, qui uno die uno aratro arari 
p o t e s t Constituentes... pro unoquoque aratro 
parvo, quod radio dicitur, lapidem cere, pro 
magno autem, quod pług nominatur, duos 
lapides cere persolvat (1262) 1357 KodWP I 354; 
Habebat enim in quadam villa quatuor aratra, 
plugy, per que plurima annona, ozymyna, ha- 
bebatur XV p. post. R  XXV 177; ^  z fleksją 
łacińską: In Olesnicha... de terra ad duo aratra 
plugones a uulgo dicta, optenta per sentencjam 
apud nostrum tribunalem 1254 KodPol III 59; 
Ad vnum plugonem vbicunque idem canonici 
elegerint, pro sue arbitrio voluntatis 1261 MMAe 
I 84; Ipsi Pruteni debent solvere ratione decime 
de parvo aratro, quod radio dicitur, quatuor 
scotos et dimidium, et de ma[n]gno, hoc est 
de plugone, novem scotos 1288 KodWP II 14.

3. 'opłata na rzecz kościoła od każdego pługa 
ziemi, pretium, quod Ecclesiae a quoquo terrae 
aratro (cf. supra 2.) solvebaturx: Franek wino- 
wath L sex pługów... plebanowi 1399 HubeZb 
108.

4. w mylnym przekładzie czeskiego pluky 
'turmae3 jako pluhy 'aratra': Rosdzelyl gest 
(sc. Jakob) lyud swoy, ges to bil s nym, a stada, 
woli, owce, wyelblodi, osły, wszytko we dwa 
plugy (in duas turmas) BZ  Gen 32, 7; Przyszedl- 
lyby Ezau ku gednemv pługu (ad unam turmam), 
a pobylbi gy, tedi drugy pług (alia turmą)... 
bodze sbawyon ib. 32, 8; Laasky syo podpy- 
rayo przebredl gesm Jordan ten to, a yusz 
gydo zassyo ze dwyema plugoma (cum duabus 
turmis) ib. 32, 10; A czso to so za plugowye 
(istae turmae), czso myo so podkaly? ib. 33, 8.

Pługowy 'do pługa przynależny, ad aratrum 
pertinens3: pługowe żelaza 'lemiesz, vomer3: 
Laboriosus Nicolaus Dompszar fassus est... 
et increpavit nulli dans culpam malis verbis 
pessimis pro furticinio, quia sibi eidem Nicolao 
subtraxerunt ferrum al. pługowe szelasza, isti, 
qui sibi subtraxit eadem ferra al. plusznye 
szelasza 1472 StPPP XI 256; ^  socha pługowa 
'rączka pługa, czepiga, capulus aratri3: Capulus 
est... lignum in aratro, quod arator tenet in 
manu... szochą plvgova ca 1500 Er z  68.

(Płukać) Płókać 'myć, czyścić coś przez zanu
rzanie w wodzie, abłuere, lavare3: Ploczo reficien- 
tes (procedens inde vidit, sc. Jesus, alios duos 
fratres... reficientes retia sua Mat 4, 21) XV 
med. R  XXIV 359; Vydzyal (sc. Jesus) dvye 
lodzy stoyacze podlya yeszora, a rybythvy vy- 
stapyly y plokaly szyeczy (piscatores autem 
descenderant et lavabant retia Luc 5,2) EwZam 
306; Iste stavek fuit *pot góra Sion, ubi de 
illo monte cyeklo zrzodlo, a tamo plocano

oves, potim ye offerebant in templo ca 1500X4 
X 378.

(Płukanie) Płókanie 'czyszczenie myciem, actio 
abluendi, lavandi3: Baptismata vmyvanye aut 
plokanye, czyszczenye (war. kał.: omyvanye, 
czisczenye, krczienye; alia multa sunt, quae 
tradita sunt illis, sc. Iudaeis, servare Marc 7, 4) 
MPKJ V 121.

Płużni cf. Płużny
Płużny, Płużni 'do pługa przynależny, ad 

aratrum pertinens3: płuźn(i)e żelaza 'lemiesz, 
vomer3: Quia sibi eidem Nicolao subtraxerunt 
ferrum al. pługowe szelasza, isti, qui sibi sub- 
traxit eadem ferra al. plusznye szelasza... 
et ipse nullum inculpavit, nisi istum, qui sibi 
subtraxit eadem ferra al. pluszne szelasza 1472 
StPPP XI 256; Vomera al. pluszne zelaza 1488 
AcLubl VI; ^  socha płuźna 'rączka pługa, 
czepiga, capulus aratri3: Stiva szocha plvszna 
vel manubrium rakoyescz ca 1500 Er z 68.

Płużyca fo rm y: g. sg. płużyce 1498 Zap- 
Warsz nr 1855, 1499 ib. nr 1839; ^  ac. sg. 
płuźycę 1437 TymProc 285, 1454 ib. 267;

i. sg. płużycą 1425 Zap Warsz nr 134, 1455 
ib. nr 991, 1472 ib. nr 3085, 1473 ib. nr 1354, 
1474 ib. nr 1381; ^  i. du. płużycoma 1466 Zap- 
Warsz nr 1284; ^  i. pl. płużycami 1435 KsMaz 
III nr 1227, 1452 TymProc 236, 1459 Zap Warsz 
nr 1037, 1463 ib. nr 1139.

Znaczenie: 'bezkoleśne narzędzie rolnicze 
o konstrukcji zbliżonej do pługa, aratri genus 
retis carens3: Jakom ia ne orał plugem na yego 
zastawę, ale pluszyczą 1425 Zap Warsz nr 134, 
sim. 1455 ib. nr 991; lakom ya nye zaorał 
Gelini roley trzymy pluzyczami szyła 1435 
KsMaz III nr 1227, sim. 1452 TymProc 236, 
1459 Zap Warsz nr 1037, 1463 ib. nr 1139; 
Omne ius terrestre solvere debet, videlicet... 
bovem, pluzycza et *zalessza 1437 TymProc 
285; Recognovit se recepisse... pluzycza in sub- 
sidium vlg. w pomocz 1454 ib. 267; Yako ya 
ny<e> zahoral in duobus campis cum duobus 
pluszycze violenter paternitatem Dorothee et 
Elizabeth 1463 Zap Warsz nr 1137; Yako ya 
gwalthem nye szaoral szamowthor dwyema 
pluszyczoma roley Jacubow[y]ey 1466 ib. 
nr 1284; Jakom m y... nye zaoralyszmy pol- 
wloczka myari chelmyenszkyey plugyem y plu- 
zicza gwałtem 1472 ib. nr 3085; Yakom ya 
nye zaorał gwalthem nyvy na Borku pluzyczą 
1473 ib. nr 1354, sim. 1474 ib. nr 1381; Jakom 
<n>ye wszyala czlovyekowy szwemv... *zala- 
sza s pluszycze 1498 ib. nr 1855; Jakom ya 
nye wschal plussycze Stanislavovy 1499 ib. nr 
1839.
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Płyć 1. (o płynie) 'płynąć, łać się, fluere, ma- 
nare": *Pliva (war. kał.: płyną, czeką) fluunt 
(puteus aąuarum viventium, quae fluunt impetu 
de Libano Cant 4, 15) MPKJRp V 47 v.

2. 'spuścić niby deszcz, płuere, efficere ut 
aliąuid pluat": Plylo (pluit, FI: plinolo) na nye 
yako proch myęso Puł 77, 31.

Płynąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. płynie F/ 10,
7. 77, 28, F/ i Puł 57, 8, efc.; 1. pl. płyniemy XV 
med. GIWroc 82 v; 3. pl. płyną Sul 21, 1471 
M P K JY  73, oz 1500 SprTNW  V 11, Form 727; 
^  part. praes. act. adv. płynąc 1498 MacPraw 
YI 274; adi. n. sg. m. płynący 1498 MacPraw 
VI 275; / .  płynąca FZ Ex 15, 8; g. jg. płyną
cego 1498 MacPraw VI 274; d. sg. m. płynącemu 
1498 MacPraw VI 274; ac. sg. f .  płynącą BZ 
Lev 20, 24; n. pl. f .  płynące BZ  Ex 37, 16;
d. pl. m. płynącem 1498 MacPraw VI 274; 
^  inf. płynąć 1498 MacPraw VI 274, ca 1500 
Erz 68; ^  praet. 3. sg. m. płynął XV ex. S K J I 
144; / .  płynęła Rozm 827; neutr. płynęło FI 77, 
31; 1. pl. m. płynęliśmy 1471 MPKJ V 135; 3. pl. 
płynęły XV ex. MacDod 139; m. płynęli MPKJ
V 113;/. płynęły są FI 96, 5; płynęły FI i Puł 77, 
23, BZ  Gen 8, 5, Puł 96,5; neutr. płynęły BZ
II Par 21, 19; ^  condit. 3. sg. m. -by płynął BZ
III Reg 22, 49; neutr. by płynęło 1498 MacPraw
VI 274.

Z n a c ze n ia : 1. (o płynie) 'ciec, lać się, to
czyć się, fluere, manare": Płynie manat (hoc 
explanat meritum yirgineum, quod ex eius, sc. 
Katherinae, tumba manat, gl. fluit, incessanter 
oleum) 1444 R  XXIII 309; Alye ysze rzeki 
cząstokrocz myedzy dzedzynamy pliną, szą 
(profluunt, Dział 1 : strvmyeny abo rzeka plinye) 
Sul 21; Omnes morimur et quasi aqua dilabi- 
mur, plynemy, <in terram) (II Reg 14, 14) XV 
med. GIWroc 82v; A tak wodi z zemye plynoly 
(aquae ibant), a ybiwalo gich BZ  Gen 8, 5; Sgro- 
madzyly S00 sze wodi, stała gest woda plynocza 
(stetit unda fluens) BZ  Ex 15, 8; Rzeca pline ot 
*wsdroy0flumenfluitafonte 1461—7 Serm443 v; 
Fluunt płyną (war. lub. rp. : *pliva), czeką (fons 
hortorum, puteus aquarum viventium, quae fluunt 
impetu de Libano Cant 4, 15) 1471 M PK JY  73; 
Jesusz w ogrodzyecz wstąpyl..., krwawy pot 
przezeń *plynul dla boyą wyelkyego XV ex. 
SKJ I 144; Plynącz fluere ca 1500 Erz 68; Kedy- 
koly (ckędykoli5) schedl (sc. Krystus), tądy 
dvyema strumyenyoma krev plynąla z yego 
svyąthych nog Rozm 827; ^  'wypływać, ema- 
nare, effluere": Vderzil iest opoko y plinoli wody 
(fluxerunt aquae) FI 77, 23, sim. Puł; Scaturit, 
sc. rivulus doloris, plynye, wra XV p. pr. R  XVI 
349; Tak dlugym gnycym gnyl gest, az y trzewa

z nyego plinoli (ut egereret etiam yiscera sua) 
BZ  II Par 21, 19; Sz oczv plynye krvaua roszą 
De morte w. 32; ^  Prosa przestroną rzecz wyr- 
sew rzeczą plynye (prosa incipit, versu labitur Prol 
VII) M PKJY  6; ^  'brać początek, powstawać, 
emanare, oriri : Od czyebye dobroczy płyną, ktho- 
re wszythczy szwyączy mayą ca 1500 SprTNW  V 
11; Taky by byl... napyryschy błąd, żywot 
smyerczy przysąndzayącz a studney zyvota nye 
obezrzącz, z ktoreyze yschytky zyve zyyothy 
płyną Rozm 727; ~  ziemia, która płynie, pły
nąca mlekiem a miodem 'kraina obfitująca we 
wszelkie dobra, terra omnibus rebus abundans": 
Ya wam dam ... zemyo plinoczo mlekem a myo- 
dem (terram fluentem lacte et melle) BZ  Lev 
20, 24; Wyodlesz nasz do zemye, któraś plinye 
potoki, mlekyem a myodem (fluit rivis lactis et 
mellis) BZ  Num 16, 14; ~  płynące rzeczy
'płyny, liąuores": Kadzydlnycze z złota czy
stego, w ktorich offyerowany mayo bicz pli- 
noczee rzeczy (libamina) BZ  Ex 37,16; ^  w błęd
nym przekładzie łac. pluere 'spuścić niby deszcz": 
Plinolo (pluit, Puł: plylo) na ne iako proch 
moso FI 11, 31.

2. 'posuwać się po powierzchni wody, prze
prawiać się przez wodę łodzią, tratwą itp., nare, 
nayigare": Naczinyl bil Iozaphat korabyow na 
morze, abi na nych plinol (navigarent) do Offyr 
po złoto BZ  III Reg 22, 49; Remigabant ply- 
nąly (war. kał.: plavaly) aut wyesly syą (remiga
bant viri Jon 1, 13) M P K JY  113; Legebamus, 
id est nauigabamus plynąlischmy (war. lub.: 
plywalyszmy; subnavigavimus Cyprum Act 27,4) 
1471 MPKJ V 135; Wisłą, Bugiem y Narwią 
(pro Wisła, Bug y Narew) kazdemy mayą bicz 
dobrowolne plinączemy (omnibus defluenti- 
bus)..., thak isch thes thrafftham dosthatheczne 
dziory kv plinienyy <mają być dane) 1498 Mac
Praw VI 274; Po Swiąthkach wsem plinączem 
(omnibus defluentibus)... w kazdem yazv... thes 
ma bicz wydana dziora, kądibi plinącz mogli 
(foramen ad defluendum), od kthorei dziedzicz 
onego yazv nye ma wiączei bracz od plinączego 
(fluitans), iedno poi grziwni grosi..., choczbi 
thesz on, kthori plinye, nathenczas... wielye... 
drzewa wiązanego myal, kthore bi społem pli- 
nąlo ib.; Jeslibi ktho plinącz (aliquis fluens) 
s traffthą... jaz gwalthem wylomyl..., ma za- 
placzicz yrządowy piączdziesiąth xiązączemv..., 
a ieslizebi on plinączi (si vero fluitans)... wneth 
naprawiłby..., thedi bądzye wolien od placze- 
nya they skody ib. 21A—5; 'unosić się na
wodzie, aqua ferri": *Dzadky z krwyą po wodze 
plynaly XV ex. MacDod 139.

3. 'rozpływać się, topić się, liąuefieri, dilabi":
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Iaco wozk, iensze pline (quae fluit), wsz0czi b0d0 
FI 57, 8, sim. Pul; Iaco pline wozk, ktori pline 
od oblicza ognowego (sicut fluit cera a facie 
ignis) FI 67, 2, sim. Pul; Gori iaco wozk plinoly 
S0 (fluxerunt, Pul: płynęły) od oblicza gospod- 
nowa FI 96, 5.

4. 'spuścić coś obficie jak deszcz, sprawić, 
cui spłynęło obficie jak deszcz, efficere ut aliąuid 
p lu a f: Pline na grzeszne sidła (pluet, sc. domi- 
nus, super peccatores laąueos, Puł: dszdzycz 
będzye) F/ 10, 7; I pline (pluit, sc. dominus, 
Puł: plyula) gim manna (pro manno) na iedzene 
FI 77, 28.

Cfi Opłynąć, Popłynąć, Przepłynąć, Przy
płynąć, Rozpłynąć, Spłynąć, Wpłynąć, 
Wspłynąć, Wypłynąć, Opływać, Pływać, 
Popływać, Rozpływać, Spływać, Wpływać, 
Wspływać, Wypływać, Pławać, Rozpławiać, 
Plwieć, Płyć, Płynięć

Płynięć (?) (o płynie) 'ciec, lać się, fluere, 
manare’ : Manayit pliniala, cziecla (ut nos lavaret 
crimine, manavit unda sanguine) 1444 R XXIII 
303; Krew s czyala yesth *plynyela XV ex. 
SKJ I 145, sim. ib.

Płynienie 1. 'płynięcie, bieg (rzeki), cursus 
(fluminisf: Acz... rzeka opvsczywszy pyrzwe 
szcyee swoye obroczi przes gyne myesczcze pli- 
nyenyee swoye (fluxum, var.: cursum) Sul 7; 
Acz opysczywszi (sc. rzeka) pirzwe lozisko obro- 
czy swe szczee alybo plynyenyee przes gynsze 
myesczcza (si... diverterit suum meatum sive 
defluxum) Sul 21.

2. 'pływanie, żeglowanie, navigatw : Wisłą, 
Bugiem y Narwią (pro Wisła, Bug y Narew) 
kazdemy mayą bicz dobrowolne plinączemy..., 
thak isch thes thrafftham dosthatheczne dziori 
kv plinienyy <mają być dane) (debet dari fora- 
men sufficiens, quo libere fluitabunt) 1498 Mac- 
Praw VI 274.

3. 'fala, wał wodny, unda, fluctus5: Wszistky 
wisocosci twe y plinene twoie (omnia excelsa 
tua et fluctus tui, Pul: wełny) na mo so szły 
FI 41, 10.

P ły tf tratwa, rateś*: Mathias... submisit se... 
patri suo... II mensuras farene triticee et II liga- 
turas al. plythy lignorum conducere per fluvium 
in Poznaniam 1497 MMAe XVI nr 1520. 
^  Może należy czytać pity, cf. Płet 1.

Płytnica Ego Jachno Lawrinowycz... 
yendidi aream sive ortum ... situm... penes 
plateam currentem versus montem, qui dicitur 
vlg. Hlynyana Hora,... ultra sive penes plythny- 
czam Niklasszy aurifabri 1495 KodWil I 506.

Pływać fo r m y : praes. ind. 1. pl. pływamy 
XV med. R  XXIV 349; ~  part. praes. act. adi.

n. sg. m. pływający XV med. GIWroc 79v; n. pl. 
pływające 1436 R  XXIII 276; ^  inf pływać 
ca 1500 Erz 68; ^  praet. 1. pl. m. pływaliśmy 
MPKJ V 135.

Z n a czen ia : 1, 'posuwać się po powierzchni 
wody, przeprawiać się przez wodę łodzią, okrę
tem itp., żeglować, nare, aąua ferri, navigare : 
Pliwamy navigamus XV med. R  XXIV 349; 
Legebamus, id est nayigabamus plywalyszmy 
(war. kal.: plynąlischmy; subnayigavimus Cy- 
prum Act 27, 4) MPKJ V 135; Plyyącz natare 
ca 1500 Erz 68; ^  przenośnie 'chwiać się, wahać 
się, fluctuare, haesitare*: Naym namque fluc- 
tuans interpretatur *pliwayoczy XV med. GI
Wroc 79 v.

2. 'brać początek, powstawać, manare, oriri : 
Informatiua iuuentutis tue documenta moralia 
non de nostra paupertate stillancia, pliyayącze, 
sed de vena magistrorum tibi nunc scribere 
cupientes 1436 R  XXIII 276.

Pnibok bot. 'przetacznik leśny, Yeronica offi- 
cinalis L .’ : Pnybok pleuretica 1437 Rost nr 2742, 
sim. XV ex. R  LIII 68; Pnybok pansa 1472 
Rost nr 1659.

Pnieć formy: praet. 2. sg. neutr. jeś pniało 
XV in. R  XIX 96; -ś pniało XV p. pr. JA XV 534, 
XV p. post. R XIX 97; 3. sg. m. pniał XV med. 
SKJ V 257; neutr. pniało Naw 79.

Znaczenie: (tylko o Chrystusie, nonnisi de 
Christo) 'wisieć na krzyżu, być rozpiętym na 
krzyżu, cruci figi : Wytay, prawe boże czalo, 
thako yako yesz na krziszu pnalo XV in. R  XIX 
96; Witay, mile swathe czalo, czsosz na swan- 
tem krzizu pnalo XV p. pr. JA XV 534, sim. XV 
p. post. R XIX 97; Tunc Xpc dominus fuit verus 
homo et deus, sicuti fuit in cruce pendendo 
gdysz na krzyzu pnal XV med. SKJ V 257; 
A yvz tham dalyey chlyeba nye, kyedy kapłan 
thy szlowa movy, nyzly czalo szamo prawego 
boga sz krwya, yakosz za nasz na krzyzv pnyalo 
Naw 79.

Pniewie coli. 'pniaki, odziomki, stirpes, trunci : 
Ministerialis intrans in prefatum gayum... vidit 
etiam sti<r>pes al. pnyewye abscisos 1487 
AGZ XV 243.

Po
Układ

I. w połączeniu z loc. rzeczownika (lub 
zaimka):

1. wyraża czasowe następstwo (tj. 
czynność lub stan określony orze
czeniem ma miejsce później niż 
czynność, stan, fakt nazwany w wy
rażeniu wprowadzanym przez po). 180

2. wyraża stosunki przestrzenne, miej-
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sc e  o b ję te  a k c ją , m ie jsc e  na k tó r e  
ro zp r z e s tr z e n ia  s ię  a k c ja : a. m ie jsc e  
s to p n io w o  o b e jm o w a n e  a k c ją , m ie j
s c e  p r z e z  k tó r e  to c z y  s ię  a k c ja  
'p r z e z ,  w \  b. m ie jsc e  w zd łu ż  k tó re g o

180 p o

to c z y  s ię  a k c ja  .............................182
3. w y ra ża  n a s tę p s tw o  c za so w e  i  p r z e 

s tr zen n e  ..............................................183
4. w sk a zu je  o so b ę , k tó r a  b y ła  p o p r z e d 

n im  w ła śc ic ie le m , p o s ia d a c ze m ,  
k tó r a  p o p rze d n io  p e łn iła  g o d n o ść , 

f u n k c j ę ..............................................183
5, ( p r z y  o zn a czen ia ch  k o le jn o śc i, h ie

ra rc h ii i tp . )  w sk a zu je  p u n k t o d n ie
sien ia  k o le jn o śc i, h iera rch ii, itp . 183

6. w sk a zu je  f a k t ,  o so b ę , k tó r a  sa m a  
a lb o  k tó r e j  sy tu a c ja  j e s t  p r z y c z y n ą  
c zyn n o śc i lub s ta n u  ' z  p o w o d u , z e
w zg lęd u  n a  k o g o ś , c o ś3 ................183

7. w y ra ża  to , zg o d n ie  z  c z y m , w ed łu g  
czeg o  d o k o n u je  s ię  c zyn n o ść , p o s tę 
p o w a n ie  i td ...................................... 184

8. w sk a zu je  o so b ę , n a rzę d z ie , p r z e d 
m io t, p r z y  k tó r e j  p o m o c y , p r z y  k tó 
reg o  u ży c iu  d o k o n u je  s ię  c zy n n o ść . 185

9. w sk a zu je  p o d s ta w ę  ro zp o zn a n ia , 
s tw ie rd ze n ia  s ta n u  f a k ty c z n e g o  . . 185

10. ( w  w y ra że n ia c h  z le k s y k a l iz o w a - 
n ych ) w y ra ża  sp o só b , ch a ra k te r  
is tn ien ia , za c h o w a n ia  s ię  . . . .  185

11. w y ra ża  d y s t r y b u ty w n o ś ć .................. 185
12. w sk a zu je  o b ie k t  c z y n n o śc i . . . .  185

n. w  p o łą c ze n iu  z  a cc . r z e c zo w n ik a  ( lu b
z a im k a ) :

1. w sk a zu je  k r e s  p r z e s tr z e n n y , g ra n icę , 
m ie jsc e , a ż  p o  k tó r e  ro zc ią g a  s ię  
p r z e s tr z e ń  o b ję ta  a k c ją , c zyn n o śc ią
'a ż  d o ’ ..............................................185

2. w y ra ża  c za s , w  k tó r y m  to c z y  s ię
a k c ja  'w  c ią g u , p r z e z ’ ...................... 186

3. w sk a zu je  c e l c z y n n o ś c i ...................186
4. w y ra ża  sp o só b  ( w  w yra że n ia c h

o  c h a ra k te r ze  p r z y s łó w k o w y m )  . . 186
5 . ( w  p o łą c ze n iu  z  lic ze b n ik ie m  p o 

r z ą d k o w y m )  w sk a zu je  m ie jsc e  w  r z ę 
d z ie , o zn a cze n ie , k tó r y  r a z  p o w ta r z a
s ię  c z y n n o ś ć ...................................... 187

m.  w  p o łą c ze n iu  z  d a t. r ze c zo w n ik a  ( lu b  
z a i m k a ) ...................................................

1. w y ra ża  s to s u n k i p r z e s tr z e n n e , m ie j
sc e  o b ję te  a k c ją , m ie jsc e  na  k tó r e  
ro zp r z e s tr z e n ia  s ię  a k c ja  'w , p r z e z 5 187

2. w y ra ża  c za s , w  k tó r y m  to c z y  s ię
a k c j a ...............................................187

3. w sk a zu je  sp ra w cę , p r z y c z y n ę  . . .  187

4. w y ra ża  d y s tr y b u ty w n o ść  . . . .  187
5. w y ra ża  sp o só b  ( w  w yra żen ia ch

o c h a ra k te rze  p r z y s łó w k o w y m )  . . 187
IV. w  p o łą c ze n iu  z  lic ze b n ik iem  (lu b  z a im 

k ie m  lic ze b n ik o w y m ) w  d a t.,  a c c .,  lo c . 
w y ra ża  d y s tr y b u ty w n o ść  lic zo n yc h
p r z e d m io tó w .......................................... 188

Po I. w  p o łą c ze n iu  z  loc . r ze c zo w n ik a  (lu b  
z a im k a ) :  1. w y ra ża  c za so w e  n a s tę p s tw o  ( t j .  c z y n 
n o ść  lub s ta n  o k re ś lo n y  o rze cze n iem  m a  m ie jsc e  
p ó ź n ie j  n iż  c zyn n o ść , s ta n , f a k t  n a zw a n y  w  w y 
ra żen iu  w p ro w a d za n ym  p r z e z  p o ) : Jaco Voczech 
yczinil Janoui za *dzensacz g<rzywien> skodi 
po tem, jaco zapouedzan 1388 P o zn  nr 41, sim . 
1390 ib . nr 81, 1399 ib . nr 401, 1427 K o śc ia n  
nr 1276; Isz Michał brał *Viszkoczicz po W0- 
zanu czwe (p r o  dwe) lecze czins spokoyne 1391 
P o zn  nr 108; Jako Sczepan Woyslauouego yme- 
<nia> ne pobrał po gego sziuocze 1393 ib . nr 148, 
s im . 1399 ib . nr 376, B o g u r  A—F; Jako Zofszka 
ne *v0la ... pen0ndzi po szmerczi swe<go męża) 
1393 P o zn  nr 154, s im . 1396 ib . nr 192; Jako 
Dzeslawa Janoui szaplacila ti penadze po tem 
liscze, kedi ten list dan 1393 ib. nr 175; Jako 
Febronia dzersala ty kopcze... po rospraue[m] 
*trzidesczi lat 1397 ib. nr 326; Vosni po czwar- 
tem upominanu podnosi crzis 1398 B ib lW a r s z  
1861 III 34; Iacosm ne wrambil zapusta Po- 
trassewi po iego wicupenu 1400 P o z n  nr 489; 
Dzeuicza gest bila porodziła a po porodzenv 
gestcy tesze ona dzeuiczo bila szostala Gn 4 a, 
s im . ib . 5b; Yse kmotowna ne podzocowala 
panu łowczemu ny pirzwi..., ny p0ti dzen po 
Godzech 1401 P o zn  nr 707; Jacosm smowil rok 
medzi panem Dobrogostem a medzi Bodzan- 
tho ... w ssobotho po Gromniczach 1408 ib . 
nr 645, s im . 1427 B ib lW a r s z  1861 III 40; Ysze 
Olbracht ne bil w Yacubowe meszcze... po obe- 
szlany Dobrogostowem 1410 P y z d r  nr 307; 
Przibignew s Sczepanem biły S0 dzelny... a po 
them dzele Przibignew yadl swoy chlep osobne 
a Sczepan... ossobne 1412 P o zn  nr 875; Jako 
Ninotha n<ie> urambil dwu copu dambow... 
na Bloszowey czansczy po swantem Micolayu
1413 K o śc ia n  nr 480; Nos iudex terminum 
suspendimus po przewodzę[s] <in> septimana
1414 T y m S ą d  165; Jakoszmy przi tem biły, 
kędy... woszny szdal rok zawity Dorocze... 
na pirzwe poroczky po woyne 1415 K o śc ia n  
nr 527, s im . 1416 ib . nr 580; Jako Andrzich 
po vyednanu ne widawal pana Dobrogosta w du
chowne prawo 1415 ib . nr 553; Yaco pani ne vrzu- 
czyla szą w poi szoltistwa... po stany roca 1420 
ib . nr 781; O kthora rola Sandek na mya ża
łował, o tha mą yednacze yyednaly po zasenyy
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1426 Z a p W a r s z  nr 192; O cthoro szemyo Do- 
rothca na my0 szalowała, tey nye dzirszala po 
szcyv za mosch 1428 ib . nr 2862; Jako moy 
oczecz nye wszanl Ondrzeyowych oszminaczcze 
cop po szaplaczenyu ca  1429 ib . nr 344; Po 
sdanem rocze concitaverat domina Anna... 
Fredricum 1442 A G Z  XI 192; Georgius tene- 
bitur eandem obligacionem libertare a se ipso 
et suis successoribus al. po ssobye bandaczich 
1449 ib . 337, s im . 1451 ib . 369; Wyelye gych 
kv sandzenyy rzeczy nye gynako przichodzili, 
nyszly alysz po obyedze (post prandium) na- 
pelnywszi a wpywszi szą S u l 24, s im . D z ia ł  12; 
Napomynanye y nauka kv byskvpu..., kako 
sye yma ymyecz [p] przed stołem, y za stołem, 
y po stolye (post mensam) XV m ed . M P K J  V 
429; Duch, krzysz, Lucia, po Popyelczu szroda 
pyrwa XV m ed . Z a b  518; Oszmy dzyen po 
szwyathem Maczeyy O r tO s s o l 32, 4, sim . O r t- 
M a c  33; Masz... wszyal pyenyadzy na dwye 
grzywnye czynszchy tegosz domv... po pogorze- 
nyv O r tO s s o l 87, 2, s im . O r tM a c  118; Swynka 
dominam Heduigim debet intimare al. obeslacz 
post exitum al. po viprowadzenyv 1456 A G Z  
XIV 474; Jakom ya gwalthem ląky nye possyekl 
po dosszyczvczinyenv 1470 Z a p W a r s z  nr 2945; 
Vstavyamy,... aby zadny po svem wstąpyenyy 
(post... ingressum) w tho braczthwo nye 
smyal... ku svyathu sye <wracać> 1484 R e g  
708; Ista domina... post ąuerelam al. po obza- 
lowanyw negavit XV O r tW p M  18; Kyedy na 
zyemy po tvym *smarthyymystanyv bądzyesch 
myeskacz? R o z m  171, s im . ib . 173. 543. 555. 
767. 768; Przed slonczem yesczya (p r o
sloncza yesczym) nycz proznego nye movyly, 
modlyyczy szye slonczy, aby yeschlo, alysz po 
pyąte godzynye robyły (post usąue ad ąuintam 
horam operantes) ib . 182; Takosch y (leg . ji 
*go’) bog odrzuczyl od szyebye po pokvszach 
ib . 197; O tern, yako myły Iesus yroczywschy 
szye po pyrvey modlytyye kv svym apostołom 
y ypomynal ye ib . 600, s im . ib . 609; ro Czlo- 
wyek może szwe dzyedzyczstwo... przed pra
wem oddacz, gelye personam chcze, po gednym 
drugemy O r tO s s o l 59, 3, s im . O r tM a c  76; Aze 
dothychmyast czczyenye y (p r o  o) mlodosczy... 
pana naschego schło porządnye yedno po dru- 
gyem podług tego, yako szye dzyalo (hucusąue 
idem est ordo historiae evangelicae apud om- 
nes) R o z m  202, s im . ib . 705. 709. 789; Svyathy 
Ieronym nalasl... pyecznasczye znamyon pye- 
czynasczye dnyow przed sądnym dnyem, alye 
yedenly po drugym ma przydz..., tego nye 
yymynyl ib . 478; ^  po k im ś  'p o  c z y je jś  śm ie rc i, 
p o s t  m o r te m  a licu iu s, a lią u o  m o rtu o  : Jako San-

PO

dziwo<j> ne gabal Micolaya po gego oczczu 
trzi lata o *rankomstwo 1393 P o zn  nr 174, sim . 
1407 K o śc ia n  nr 350, 1422 P o zn  nr 1115; Yaco 
Micolay... lowil... na yeszerze Ledniczy za 
crola Kazimira y po crolu Kazimirze 1405 
P o zn  nr 579; Yest gich (sc . kobył) czanscz po
marło za ych oczcza, po gich oczczu, y nigedna 
ne ostała 1408 ib . nr 660; Vmrzely kthory 
sz nych, *druczy czo po nyem zostaną, w[y]eszmą 
gego cząscz O r tO s s o l 45, 3, s im . O r tM a c  53; 
Aczby które Janowo dzyeczą po nym vmarlo, 
tego dzyeczaczą nye mą cząscz mrzecz ną mathka 
O r tO s s o l 63, 2, s im . ib ., s im . O r tM a c  82; 
Mogllyby gey [tako] mąsz... tako dacz... y gego 
dzeczom y po gego dzecząch od gednego do 
drugego, a po nych na szwe przyyaczele O r t
O sso l 63, 3, s im . O r tM a c  82; Geden czlowyek 
vmarl... Gedno dzeczyą vmarlo po oczczv O r t
O sso l 64, 4, s im . O r tM a c  86; Gdy vmrze czlo
wyek... a mą po szobye dzyadą O r tO s s o l 71, 3, 
s im . O r tM a c  96; Wzdano gy (sc . dom) gemv 
y gego po nym dzeczom wolno myecz y osyescz 
dzyedzycznye O r tO s s o l 96, 4, s im . O r tM a c  133;

Geden poczeszny czlowyek... vmarl a zo- 
stawyl po szobye szwa dzyewka gy brathą O r t
O sso l 12, 2, s im . ib . 16, 3. 17, 4; Geden czlo
wyek vmarl y zostawyl po szobye swym dzye- 
czom opyekalnyka ib . 22, 1; Geden myesczą- 
nyn... vmarl a zostawyl po szobye gymyenye 
O r tO s s o l  77, 3, s im . O r tM a c  104, s im . O r tO s s o l  
15, 3. 48, 1. 49, 1. 79, 1. 87, 3, O r tM a c  58. 60. 
105. 118; ^  Iz pan sandza o to rzecz alisz
po trzech *ledzech zalowal 1400 P o zn  nr 433; 
Tedy vocz po małe chvily on mlodzenecz gesthcy 
on smarthfyfstal byl Gn 182b; Pyotr za tho pal- 
czow vczącze po rokv mynąlem (post annum 
elapsum) dosziczvczinyenya ządal S u l 40, sim . 
D z ia ł  28; Po kylko dny (post aliąuot dies, 
D z ia ł  43: potem) then tho Maczey... zaplaczil 
thy pyenyądze S u l 51; Breui interuallo temporis, 
po krothkyem czassu, post diem solemnem na- 
tiuitatis filii dei festiuitas manifestacionis eius 
nobis illuxit XV m ed . S K J  V 265; Y vbiwalo 
gich (sc. wod) po stu a po pyoczydzeszot dny 
(post centum quinquaginta dies) B Z  Gen 8, 3; 
Potem po syedmy dnyoch (post septem dies) 
wnydze Sara B Z  Tob 11, 18; Gdy który czlo
wyek w dalekych czvdzych stronach byl a przy
szedłby daleko po rocze y po dnyv O r tO s s o l  
78, 1, s im . O r tM a c  105; Ow... dzal przez przya- 
czele vloszony wzrzvcza a to po dlvgem czasye 
D z ia ł  45; Genze po trzechdzyeszyat y po trzech 
lyeczyech ma ymączon bycz (post annos est 
triginta atque tres passurus) R o z m  74, s im . ib . ; 
Po trzęchnasczye dnyoch (post dies autęm tre-

p o  181

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



182 PO PO

decim) ova krolovye trze od wschody sloncza 
przyschły ib. 76; Po dlugyem czaszye (post 
multum vero temporis Mat 25, 19), gdy szye to 
stało, przyschedl pan onych sług ib. 489; Po 
maley chyyly, yakoby po godzynye, przystą- 
pyącz czy, którzy około ognya stały ib. 690, 
sim. ib. 821.

2. wyraża stosunki przestrzenne, miejsce objęte 
akcją, miejsce, na które rozprzestrzenia się akcja: 
a. miejsce stopniowo obejmowane akcją, miejsce, 
przez które toczy się akcja: 'przez, w, per, i n : 
Sv0cy appostoli szocz ony były po suathu ros- 
lany Gn 180a; Po rzecze (in flumine) poydze 
peszi i 7/ 65, 5, 57*m. Pul; Iozik gich chodził iest 
po zemi (in terra) i 7/ 72, 9, s7w. Pul; Poszły 
*seo po svszy rzeky (abierunt in sicco flumina) 
FI 104, 40, jiw. Pul, j//w. i 7/ i Pul Moys 23; 
Tamom ia sedl po mem mastu y po mey *dze- 
czine 1401 Pyzdr nr 163; Jako ne zapowadal 
po *sswa dzedzine chodzicz kmethom 1417 
AKPr VIII a 140; Jacom ya nye odbył czanze 
Dzerscowy, czssoss yano crzywą drogą po żytu 
y po lancze 1426 Kościan nr 1150, sim. 1459 
ZapWarsz nr 1090; Jaschek... ranił na drodze, 
czo gydze po wschy, Pawła 1436 Pozn nr 1478; 
Vczynmi czlowyeka.. abi panował... wszemu 
yczynyenyu trwayoczemu, gesz to szo rusza po 
szemy (quod movetur in terra) BZ  Gen 1, 26; 
Panuyczye... ptasztwu, gesz to po powyetrzu 
lata (volatilibus caeli) ib. 1, 28; Y poczola blo- 
dzycz po puszczy (in solitudine) Bersabee ib. 21, 
14; Dauid syo ychilyl..., a kopye po stronye 
w scyano ytknolo (lancea autem... perlata est 
in parietem) BZ  I Reg 19, 10; Y kazał... ze- 
lyazne broni po nych (super eos) wloczicz BZ  I 
Par 20, 3; Cy to sucho nogo po dnu morskem 
przeszły (pede sicco fundum maris perambu- 
lando transissent) BZ  Judith 5, 12; Ktorykole 
by pan po swey wszy (in ipsa villa) dzesyaczyną 
chczalby kvpycz Dział 4; Qui luciferorum ali- 
pedum tactu stellata per ethera,po gwaszd<n)em 
nyebye, gubernas 1466 R XXII 23; Sąly (sc. 
synowie) slachethnego rodu, lep[e]yey gym roz- 
gyachacz syą po swyathu (per mundum disper- 
sio), nysszly roserwacz gymyenye XV p. post. 
R I s. XLVII; Herod... pobył *vszysky 
dzyathky, *chthorze były w Bethlegem y po 
wszythkych granyczach yego (in omnibus fini- 
bus eius Mat 2, 16) EwZam 296; I przyszedł 
(sc. Jan) po wszysthkym krolyesthyye Iordana 
(venit in omnem regionem Iordanis Luc 3, 3) 
ib. 297; *Dzadky z krwyą po wodze plynaly XV 
ex. MacDod 139; Po wschem krolyestvye (per 
totam regionem) eypskyem wschytky balvany 
były slamany Rozm 92; Iesus schedl svoymy {leg.

z swoimi) zvolyenyky po zyczye, po polv szya- 
nem (per sata Luc 6, 1) ib. 323; Iesus *przy- 
sched k nym chodzącz po morzv (ambulans super 
marę Mat 14, 25) ib. 351, sim. ib.; Slyzala tą- 
ten... mystrzov y duchovnych byegayącz po 
szyeny ib. 739; Poszel... prószył... Iesucrista..., 
aby vstąmpyl na ten ystny rącznyczek y cho- 
dzycz {pro chodzyl) po nym ib. 757; ^  Jaco 
Opacz ne vderzil odlewf Jandrzea po *gambey 
1402 Kościan nr 188; Kaszdacz panna po łyczku 
rvmyana, ale patrzay, bycz była domowa 1466 
R XXV 137, sim. XV p . post. R XXV 198, 
XV ex. ib. 145; Nyektorzy... tlukącz yego 
głowa szvyąthą, nyektorzy po schyy byyącz 
Rozm 652, sim. ib. 676. 730; Były po szyy y po 
yego svyatey gloyye ib. 702; ^  *Naproth
szdayy dzewky, chłopcze, asz szya chłop po 
szyrczy szmekcze De morte w. 203; Takyez 
nye dosycz było przekląthym Żydom, yze myły 
Cristus byl <bity> barzo przykremy byczmy 
y pągamy, alye y {leg. ji ‘go’) thez ydrączaly 
po yego serczy barzo scharadnymy slovy Rozm 
823; ^  Quando transiverunt per scopulos al. 
po kopczech 1435 Pozn nr 1577; Hominem, 
qui... per nemora, po pusczach, divagauit XV 
med. R XXIV 367; Cum pastor per obrupta 
graditur, id est po rivoczynach ib. ; Super omnia 
montana, po wschech górach, Iudee diwlgaban- 
tur XV med. SKJ V 271, sim. BZ  II Par 26, 10; 
Po wsz<y>thkych domyech szykano Aleksy 
w. 198, sim. BZ  I Mach 1, 64; Gdisz bog vdza- 
lal... wszelkye żele po kragynach (herbam re- 
gionis) BZ  Gen 2, 5; Jan ... gy... przed welim... 
ludzy po rosmaytich <mie>stczech tego to mya- 
sta... zlosthliwimi slowmi omoyil 1474Zab 540, 
sim. XV p. post. PF III 289; Isti, qui po bye- 
syadach obloquentes XV ex. Zab 536; Bąda 
mory, głody y zyemye drzzenye po rozmaytych 
stronach (per loca Mat 24, 7) Rozm 480; 
^  b. miejsce wzdłuż którego toczy się akcja: 
Czom jal graniczo..., tom ial po prawe granice 
1394 Kościan nr 14; A turri castorum eundo 
per riwlum, po str[z]udze, usque ad mericam 
1428 Monlur V 93; Jsze czo yada conyem po 
graniczę, to yada prawa graniczą 1430 Pozn 
nr 1358; Prziszedwschy ad flumen Iassenycza 
debet transire granicies po brzegu 1446 AGZ 
XI 264; ^  Oua gi piruey uidal Habraham pod 
obrazem tri mozy po droce ydocego Kśw dv 15; 
Odwodl me po stdzach (super semitas, Pul: 
na chodnyky) sprawedlnosci FI 22, 3; Nauczo 
cze na drodze tey, po ieysze bodzesz chodzicz 
(in via hac, qua gradieris) FI 31, 10, sim. Pul, 
sim. FI 79, 13; *Chodzocz po drodze (in via) 
nepokalaney, ten my sluszil FI 100, 8, sim. Pul;
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Blogoslauoni wszytczy,... gysz chodzo po dro
gach (in viis) gego FI 127, 1, sim. Pul, sim. BZ  
Deut 19, 9; Sprawyam cyo po drodze (in via), 
w nyeysze to chodzisz BZ  Is 48, 17; ^  określa 
równocześnie czas: Tuta nygd nye mnymay, aby 
Iozeph z Marya nyesly szamy po drodze (in 
via) dzyeczya Rozm 81; Drugy nyosl potrzeby, 
czym by szye były zyvyly po drodze ydącz ib.; 
O czvdzyech, które szye dzyaly przez Iesvcrista 
po drodze (per viam), kyedy vczyekal do Eyptu 
ib. ; Króle po drodze yyodla gyyasda (magos 
Stella praevia ducendo) ib. 209.

3. wyraża następstwo czasowe i przestrzenne: 
Prziwedzoni bodo crolowi dzewicze po ney (post 
eam), bliszne iey przinesoni bodo tobe F/44, 16, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 43, 12; A wznyosl sze 
anyol boszy, gensze przechodzyl stani izrahel- 
skye y gydze po nich (abiit post eos) BZ  Ex 14, 
19; Wszelk<i, jen) ma myloscz ku zakonu..., 
winydz po <mnie> (exeat post me) BZ  I Mach 2, 
27; Asze S0 <odesz)ly po nych wyele (abissent 
post illos multi) ib. 2, 31.

4. wskazuje osobę, która była poprzednim 
właścicielem, posiadaczem, która poprzednio peł
niła godność, funkcję: Jaco Zofka ne wsala nicz 
dzeczacze czosczi, ale czo S0 ye po pirwem 
moszu dostało 1397 Pozn nr 337; Jako ta poło
wicza Chobnicz... na Blosa spadla po gego 
oczu 1403 Pozn nr 733, sim. 1404 Kościan 
nr 229; Czso Hanka żałowała na Materno po 
yego bracze wencza trzidzeszczi grziwen, tego 
ymena Materna po swem bracze ne szdzil 1409 
Kościan nr 420; Jaco Dzetrzichow oczecz 
a Dzetrzich po nem wydzirszeli sso jezoro Ra- 
dusz 1409 Pozn nr 788; Jako pany Daczka ne 
wszola puscziny po swem bracze po Yąne 1415 
ib. nr 860, sim. 1418 Kościan nr 671, 1424 ib. 
nr 1259; Laurencius... debet acąuirere iure 
XXX sexagenas sue filie in prouido Andrea 
aduocato post auam eiusdem filie vlg. po babye 
1449 Monlur III 176; Ky othlozenyy szkodnego 
nalogy..., ysz zona... po mązv wszisthko 
gymyenye trzymała,... ystawyamy Sul 74; Po 
takym oczczy nye może na thakye dzyeczy 
dzyedzycztwo spascz OrtOssol 30, 3, sim. Ort- 
Mac 29; Ten może pothem wszancz dzye- 
dzyczstwo po thych przyrodzonych szwogych 
OrtOssol 60, 2, sim. OrtMac 77; Gdy to gymye
nye po thych dzeczech sprawnye na nyą wmrzecz 
myalo OrtOssol 63, 3, sim. OrtMac 82; Yakom 
ya... nye wzyąl sesczydzyessyath kop po My- 
kolayy po oczczu szwem 1472 ZapWarSz 
nr 1352; Tegodla Antipater bal szye, aby... 
Herod nye oderyal krolyestva od nyego k tym 
szyrotam, bo ym po maczyerzy (ex parte matris)

PO

przyschlvchalo Rozm 105; Yaco Paweł, 
Potr y Macey ne wynesly... po wmarley rącze 
panczydzeszand grzywen 1418 Pozn nr 951, 
sim. 1420 ib. nr 1075, 1424 Kościan nr 1237, 
1435 Pozn nr 1551. 1552. 1553, OrtOssol 17, 2. 
21, 3. 62, 1, etc.; Po martwey rancze 1437 Tym- 
Wol 59, sim. 1470 ib. ; Jakom ya nye zabrał po 
Maczyeiy, y Marczyny(e), y po Dorothey, po 
szmarlych rąkąch, rvschayaczego gymyenya 1468 
ZapWarsz nr 2984; Jakom ya po oczczv y po 
maczerzi ymarlych rąnkv, rzeczi domovich... 
nye wzal 1472 ib. nr 3076; Krolyowal po 
nyem (pro eo, sc. Otozyjaszu) Ioram BZ  IV 
Reg 1, 17; Moy masz vczynyl mnye dzyedzyczka 
po szobye OrtOssol 97, 1, sim. OrtMac 133, 
sim. OrtOssol 97, 1, OrtMac 133; Po thobye 
pre te (Eliseum... unges prophetam pro te III 
Reg 19, 16) 1471 MPKJ V 45; O tym, yako 
Herod byl namyenyl Antypatrovy, synovy 
svemv, krolestvo po szobye Rozm 104; Kyedy 
napyschal Herod y vstavyl Antypatra po sobye 
królem (Antipatrem futurum regem instituit) 
ib., sim. ib. 107. 110; Archalaus kroloval v zy- 
dowskyey zyemy po svym oyczv (pro Herode 
patre suo Mat 2, 22) ib. 118.

5. (przy oznaczeniach kolejności, hierarchii 
itp.) wskazuje punkt odniesienia kolejności, hie
rarchii itp. : Iscy svoty Potr malcy gest on bycz 
po bodze pirsvim prałatem Gn 177b; Vt tan ta 
puritate niteret virgo mater dei, qua sub deo, 
po bodze, neąuit maior intelligi XV med. SKJ V 
278; Nawyąnczey w czą pwa mamy po bodze 
XV p. post. R XXV 197; Rzeczon krolykem, 
ysz myal... pyrwszy *vszrząd po *krolo XV 
ex. MPKJ II 318; Archelaus... schedl do ko- 
sczyola... slyvbvyącz, ysby po oyczv chczyal 
bycz lyepschy na nye (quod patre melior omni
bus appareret) Rozm 111; Byl tamo yeden kroi, 
czvsch namocznyeyschy po krolv tey zyemye 
(id est de potentioribus terrae sub rege) ib. 253; 
Stała szye svada myedzy ymy, kto by s nych 
vydzyal szye yyąthschy, aby po Yesucrisczye byl 
nad yne (Luc 22, 24) ib. 557; ^  Papesz Inno- 
cencius, nasz [o] oczecz swothy, genszecz gest 
bil po swothem Petrze trzeczy Gn 14a; Casper, 
Melchiar et Baltazar, qui ordinate, po sobe, 
custodiebant XV in. R  XXIV 61; Yen byl 
szyedmy po svyątym Pyetrze na stolczy anty- 
chovskyem (qui septimus a Petro sedit Antio- 
chiae) Rozm 205.

6. wskazuje fa k t , osobę, która sama albo 
której sytuacja jest przyczyną czynności lub 
stanu: 'z powodu, ze względu na kogoś, coś, 
alicuius (rei) causa, gratia, ratione9: Jacosm ne 
ślubował Jacuboui za skoda, *kedimsm gy po
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mem possels<t)we sslal 1387 Pozn nr 24; Iszem 
ne obeczala Cevleowi VIII scotos... saplaczicz 
po mem manszv 1398 Kościan nr 51; Wstesschny- 
lam szą po mogem mylym 1448 R XXIV 353; 
Aczbi ten, kthoregosz w zemy nye, po vczczi- 
vich sluszbach i po swich rzeczach s zyemye bi 
viyechal (propter suum bonum de terra esset 
egressus) Sul 85; Y ostała szona syroto po dwu 
sinv y po moszu (orbata duobus liberis ac ma- 
rito) BZ  Ruth 1, 5; A tho, czso pyrwey po klą- 
tem (propter adventum alicuius excommunicati) 
trzy dny nye spyewano, tho wzlamygemy 
Dział 5; Moy namyleyszchy,... racz vwesze- 
lycz w theszknoszczy badącza poczyeszycz na 
szreczv (pro szerczu) po thobye [...] 1447—62 
Zab 544; Po szynye szwem iest thązyla (sc. Ma
ryja) ca 1500 SprTNW  V 12; ^  Udzalal mya- 
sto, gemusz to gymyo sdzal po swem synu 
Enoch (ex nomine filii sui Henoch) BZ  Gen 
4, 17; Bo y temv Herodovy dzyano Phylyp, 
alye po oyczv zvan Herodem Rozm 242; ^  Tho- 
mislaf vzol po szwei szene po Margorzacze 
400 grziuen poszagu 1393 Pozn nr 149, sim. 1412 
Pyzdr nr 362, 1438 Czrs s. LXXXII; Pany 
ymala dacz C marcas po dzewcze... Pascoui 
1395 PKKr I 241; Jacom ya Stachnina posagu 
widal po dzewkach cztirdzesci kop 1433 Zap- 
Warsz nr 421; Oczecz... asz do smyerczy swey 
w gymyenyy... ma panowacz,... dawszy... sy
nom ... poszak albo kthorąkole cząscz macze- 
rzystą, yasz po maczerzy gych dla poyącza... 
wsząl (quam post ipsorum matrem racione nup- 
tiarum... recepit) Sul 76; Ma kaszdemy rayczy 
pokvpycz XXX szelągów a woythowy po kasz- 
dem pokupye wyną oszm szelągów przepadł 
OrtMac 35, sim. OrtOssol 34, 2, sim. OrtMac 67, 
OrtOssol 54, 2; Thiphan *nyal dacz rankawy... 
y szwoyk... Janoui... po dzyewcze po Byeacze 
1474 ZapWarsz nr 1408, sim. 1454 ib. nr 980; 
A yako yest przyschedl my<ły> Iesus v dom 
svyatego Pyotra, który myal v Kapharneum po 
zenye (per uxorem) Rozm 288; ^  Jako Dzerz- 
sek po yego ocze czocze blischy gest kv Klo- 
novfczv, nysz Paszek po swich starsich 1399 
Kościan nr 119, sim. 1427 Zab 538, 1432 KsN- 
Warsz I nr 141; Puscyna przisluschala blisko- 
sczya na Pawia po czotcze po gego Borzislawe 
1418 TPaw VII nr 404; Tego ymarlego szyostry 
szyn, czo gest mv blyszy przyrodzony po oczczv 
y po maczerzy, ma wsząndz gemv gymyenye 
OrtOssol 57, 4, sim. OrtMac 73, sim. OrtOssol 
57, 4, OrtMac 73; Y przyslo k temv, yze myły 
Iesus swą {leg. z swą) matka ostąly przy domv, 
myły Iesus yako blyschy po oyczy^a Marya po 
svem malzenstvye Rozm 147; ^  Jako Bar-
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thosch yest nasch brath po yego oczczu 1416 
Pozn nr 864, sim. ib. 865, 1417 Pyzdr nr 494; 
Extranei vero duo iurant, ysz yest slachetny po 
oczczu y po maczerzy 1419 Pozn nr 976, sim. 
1422 Kościan nr 923, etc.; Kedyby ktho obwy- 
nyon byl, aby nye myal prawa slachethnego, 
then dwv starszy swego rodv po oczczv (post 
patrem) a drvgv dwv drygego rodv po ma
czerzy... ma wyescz... kv odzyrzenyy swego 
prawa slachethnego Sul 71, sim. Dział 66; Ma- 
tertere est cognate rodzyczy po kadzyely Ort- 
Zab 529; Tercia linea consanguineitatis: soror 
syostra, awnculus wy (leg. wuj) frater matris, 
id est po maczerzi XV ex. GIWp 21; Amita 
czyothka po oyczv ca 1500 Erz 68; Matertera 
czyothka po maczyerzy ib.; ro Nye myal po 
szobye zadn[y]ego plodv Aleksy w. 28; A to 
tez ystawyo slyub moy myedzy wamy a s wa
szym naszenym po was (cum semine vestro post 
vos) BZ  Gen 9, 9, sim. ib. 17, 7.

7. wyraża to, zgodnie z czym, według czego do
konuje się czynność, postępowanie itd.: Czso 
posual Jacub medzi mno a medzi Bodzechno, 
tho posual po prawe 1388 Pozn nr 49; Candi- 
coli jedo, todi jedo po prawdze 1389 ib. nr 69; 
Czso pozual Holbracht medzi łanem a medzi 
Potrasem, to pozual po prawdze 1391 ib. nr 286; 
Iste bene dispensaverat de suis diuiciis, in quo 
eius sapiencia demonstratur ysecz on saprafdo 
to bogadstvo bil gest dobrze rosgodzil, ysecz 
on gest ge po modroscy trauil Gn gl. 78 b; Blo- 
goslawoni mosz, ien iest ne szedł po radze (in 
consilio) nemilosciwich FI 1, 1, sim. Pul; Jaco 
Jura zamówił S0 Nemerzi dacz osmdzesanth 
grziwen po ssmowe na poi 1408 Pozn nr 652; 
Ten list po prawe s cancellariey wyszedł 1420 
ib. nr 994; Skvszenyee naas navczylo, ysz nyee- 
gdi stayączy kv prawy, yakobi nye stayączy 
alybo theesz po prawdze nye stoyączy, nad oby- 
czay tego msczenya yczaązany bywayą o nye- 
staanyee Sul 29; Mnodzy gydo po znamyenyy 
wrzazanya przes dyabla gym danem (multi 
yadunt post signum incisionis per diabolum eis 
oblatum) XV med. MPKJ V 433; Taczi bili 
mądrczi pogansczy..., eze gymyenye y ocz- 
cziszni swe... opuscziwschi, stali po mądrosczi, 
swe blogoslawyenstwo na tern cladącz XV med. 
R XXII 234; Czokole my chczesz kaszacz, po 
thwey woły ma szą tho stacz Aleksy w. 49; 
Poydzesz po gych (sc. kapłanów) radze (seque- 
risque sententiam eorum) BZ  Deut 17, 11; 
Przichodzily po rzodu (per ordinem) sobotnem 
BZ  II Par 23, 8; Nye^chcze po d[r]obrey woley 
szwyathczycz OrtOssol 75, 2, sim. OrtMac 101, 
sim. OrtOssol 51, 3. 82, 1, OrtMac 110; *Pzi-
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szyengamy bogu, sze... doglendacz chczemy, 
sze wselky thowar y kupya, chtorem pod kromy 
przedayom, kasdem wedlye ye dostoinosczy po 
latwem, rownem, sprawietlywem targu prze- 
dano, myerzono, ważono XV p .  p o s t . W ilk -  
K r a k  47; luz y (leg . ji, sc . Jesusa) mamy po 
vyly (p ro  voly), moglybychmy y dobrze vmo- 
rzycz R o z m  6 41 .

8. w sk a zu je  o so b ę , n a rzę d z ie , p r z e d m io t, p r z y  
k tó r e j  p o m o c y , p r z y  k tó re g o  u ży c iu  d o k o n u je  s ię  
c z y n n o ść : Po nychsze (per quos) to opyocz 
wskazał Gepte y przikazal, abi rzekły B Z  Jud 
11, 14; Przeto posłał gemv Iram po swich słu
gach (per manus servorum suorum) lodzę B Z  II 
Par 8, 18; Po poszlech (in manu) Elaz<a>... 
a Gamal<ya>l..., gesz to gest posłał <Se>dechias 
B Z  Jer 29, 3; ^  A tako vocz ony łudzę po one 
svathloscy szocz ony biły f grób yesrzely Gn 181 b; 
Nye wstopysz po wschodzech (per gradus) ku 
ołtarzu memu B Z  Ex 20, 26; Y vipvscila ge po 
powroskv (per funem) z okyencza B Z  Jos 2, 15; 
Post buccellam po skybye chlyeba (et post 
buccellam introivit in eum satanas Jo 13, 27) 
XV e x . R  XXV 142; Mathuchna ge (sc . dziecię) 
szyemye ( leg . z ziemie) wszyala a po placzye 
gye powyala (leg . powijała) D e  n a tiv  w. 32.

9. w sk a zu je  p o d s ta w ę  ro zp o zn a n ia , s tw ie r d z e 
n ia  s ta n u  f a k ty c z n e g o :  Bo pyrwey oczecz skarbu 
schinowy swego nye vkaze, alysz vzrzi po nym, 
eze ostał rzeczi dzyeczinnich XV m ed . R  XXII 
244; Przislismi do zemye..., iasz to zayste cze- 
cze mlekem a myodem, iakosz po tern to owo- 
czv (ex his fructibus) ma syo posznacz B Z  
Num 13, 28; Szyercze bhi szyą moye szmyąlo, 
gdibhi yaky wązel po brząnku wydzyalo pełń 
1464 W is i nr 783; Poznała mylego Iesucrista 
po pla<sz>czv (ex fimbriis pallii), yze był Zyd 
R o z m  244; Aczby svyecz ny myely, alye po ged- 
nym glosszye myely y (leg . ji cgo’) posnaly (p r o  
posnacz) ib . 622; Bo yego tez any po movye 
poznały, bo ych słuch y vzrok yzdzyerzal ib. 632.

10. ( w  w y ra że n ia c h  z le k s y k a l iz o w a n y c h )  w y 
r a ż a  sp o só b , c h a ra k te r  is tn ie n ia , za c h o w a n ia  s ię :  
(być, pielgrzymować, przebywać) po gościnie 
' ( b y ć ,  p ie lg r z y m o w a ć , p r z e b y w a ć )  p o z a  o jc zy zn ą  
ja k o  o b c y , n ie  o b y w a te l\  p e re g r in a r i,  e x tr a  p a - 
tr ia m  c o m m o ra n  : Wszitko geden zakon bodzye 
tu rodzyczowy yako y przebiwayoczemu u wasz 
po goszczynye (qui peregrinatur apud vos) B Z  
Ex 12, 49; Ale bodo wam na pokarm... y przi- 
chodnyovi, ienze po goscinye iest v czebye (qui 
peregrinantur apud te) B Z  Lev 25, 6; Przi- 
chodnye, ktorzis po gościnach v was so (qui 
peregrinantur apud vos),... ty b0dzecze myecz 
slygami ib . 25,45; *Pyelgrymowal po goszczynye

(w a r. k a l .: pyelgrzymowalem) peregrinatus (pro- 
fectus inde Abraham in terram australem habi- 
tavit inter Cades et Sur, et peregrinatus est in 
Geraris Gen 20, 1) M P K J  V 10; ^  chodzić po 
zastawie, po zastawach 'b y ć ,  b y w a ć  w  z a s ta w ie , 
p ig n o ra tu m  e s s e Jaco s Yaschowa ranky cho
dzi dzedzina po zastawye w panczinaczcze 
grziwnach 1398 S tP P P  VIII nr 7608; Thady 
kandym schedl..., thady yesth mogę a po za- 
sthawach chodzylo wyschey trzidzesczy laath 
1469 Z a p W a r s z  nr 2934.

11. w y ra ża  d y s tr y b u ty w n o ść :  A to S0 gy- 
myona synów Lewy po wszech rodzyech (per 
cognationes suas) B Z  Ex 6, 16, sim . ib . 6, 17; 
Czy to S 0 0  narodowye Lewy po swych czyelya- 
dzyach (per familias suas) ib . 6, 19; Węszmy 
kaszdi z was barana po czyelyadzach a po do- 
moch swich (per familias et domos suas) ib. 
12, 3; Ta to liczba synów israelskich po do- 
myech narodow swych (per domos cognatio- 
num suarum) B Z  Num 2, 32; Y rozdzelyl wszem 
po wszitkich (universis per singulos), ot mosza 
az do nyewyasti, kołacz chleba B Z  I Par 16, 3.

12. w sk a zu je  o b ie k t  c zyn n o śc i:  Sed dum ipsa- 
rum mariti moriuntur, statim ad alios convo- 
lare intendunt po gynych myszlą XV m ed. 
S K J Y  264; Ite et interrogate diligenter de puero 
po dzeczączu (Mat 2, 8) XV m ed . S K J  V 265; 
Thego szą po mnye nicz nye boy A le k s y  w. 79; 
Gynako po mnye nye wszwyesz, doyąth thy 
ziw, yą thesz ib . w. 82; A gdysz tho po nym 
vsznaly, wyelika mu phalą dały ib . 121; Wyącz 
szą po nym pythano ib . w, 197; Ale czy, ges to 
byli posiani gonicz po nich po drodze (secuti 
sunt eos per viam) B Z  Jos 2, 7; Ortelem ma 
pytacz po szwey wynye O r tO s s o l 51, 3, sim . 
O r t M a c  63; W oyth... zadał po nyem przy- 
szagy O r tO s s o l 90, 3, s im . O r tM a c  123; Blo- 
goslawieny, ktorzi bandą (p r o  badayą) se po 
swiadeczstwach iego (qui scrutantur testimonia 
eius Psal 118, 2) M W  3b; Dobrego nyeczo po 
szobye gdy vbaczy, bogv przywlaszczącz ma, 
nye szobye XV e x . S K J  I 143; A gdysch było 
po smyerczy Iozephovey a yąsz (leg . już) dzye- 
vycza Marya otązyla szye po onym R o z m  146; 
Tedy ostawssy ona y rozmyslyla szye po my
łem Iesuszye, począla tvzycz ib . 302; ^  Lacz- 
nąlem szya, esz nycz po mnye D e  m o r te  w. 90.

n. w  p o łą c ze n iu  z a c c .  r z e c zo w n ik a  lub za im k a :  
1 J  w sk a zu je  k r e s  p r z e s tr z e n n y ? g r a n ic ę ,  m ie jsc e  
a ż  p o  k tó r e  ro zc ią g a  s ię  p r z e s tr z e ń  o b ję ta  a k c ją , 
czyn n o śc ią  'aż"do, u s ą u e a d * : Czachow ad'silvam 
dictam vlg. Kobelynki... cum particula in 
Mleczkow usque ad silvam po kamienny mostek 
(1380) D o k M p  I 206; Citassent omnes heredes
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de Ninostouicze... ad nostram presenciam pro 
pratis sitis po rzeko 1391 ib. 252; Adiudicavi- 
mus ipsis prata supradicta po rzeko dicta Mo- 
rawicza et po bori, dicta borra po wlosczowski 
bor perpetuis temporibus possidere ib. 253; Cum 
campo..., quod se extendit vlg. po Vodomecz 
Lypinj usque ad pratum 1415 AKPr VIIIa 130; 
Po ta znamyona, yądim ya yachal, tandy moy 
namyastek dzirszal daley trzech lath 1426 Zap- 
Warsz nr 170; Piscina per granicies al. po gra
niczę erit Iohannis 1430 Monlur VI 109; Debet 
tenere usque ad fluvium Bolyanowka al. po 
rzeką 1437 AGZ XIII 25; Iohannes pro resi- 
dencia non debet imperare, sed... quiete in 
domo residere in area al. po plothi 1437 KsMaz 
III nr 2641; Incipiendo a graniciebus Czudo- 
vicze ville per montem usque ad convallem al. 
po dolyna 1440 AGZ XIII 101, sim. 1443 
AGZ XII 112, 1477 KodPol III 451; In tempe 
al. w nywą cis Vislam circa stratam al. po go- 
sczynyecz iacendo... dedit intromissionem 1446 
TymProc 223; Non debent ulterius equitare 
nisi po kopcze nowe usque ad litis decisionem 
1455 AGZ XIV 442; Cum agro dieto Ozym- 
kowska inter lutos al. po blotho 1461 AGZ XIII 
362; Post pirum al. po k<r)uschka 1418—75 
Zab 512; Cum orto dieto podoi et antę viam 
al. po drogę dictam Borakowska (1482) XVI 
ex. PF I 212; Suburbium antę civitatem Proch- 
nyk cum planicie po stare rzeczysko 1490 AGZ 
XIX 85; Po uschi do pyekla wpadł (sc. kostarz) 
XV ex. MacDod 137; Et ibi fuerunt multi ho- 
mines nigri diuersimode ardentes, alii ad cin- 
gula, po pasz, alii ad os, po vsta,... alii ad 
oculos, po oczy, alii po brwy XV ex. Zab 536; 
Iesus pokorno stal... przepaszavschy lnyanym 
przesczyradlem po pass Rozm 533; ^  Pro
prato, quod vlg. po wysoki *bresg lanca nun- 
cupatur 1346 SandAnal 81.

2. wyraża czas, w którym toczy się akcja 
ew ciągu, przez, in, per’: Micz [se] *bod0 
po wszitky nocy (per singulas noctes, Pul: 
przes kolszdą nocz) losze moie FI 6, 6; A yza 
se bodze gnewacz po wszitky dny (per singulos 
dies)? FI 7, 12, sim. Pul; Werszim ia w Ihesu 
Crista, z gim *szey budv cochaczi po fsziczky 
*wyky Dorota 20; <Jako)m ia po dzesancz no- 
czy ne wganal 1425 ZapWarsz nr 132; A bo- 
dzesz... szemyo geszcz po wszitky twe dny 
(cunctis diebus vitae tuae) BZ  Gen 3, 14, sim. 
ib. 3, 17. Ex 5, 19. 16, 4. 5. Lev26, 34; Sbyegem 
bodzesz po wszitky czasy żywota twego (pro- 
fugus eris super terram) BZ  Gen 4, 12; Którzy 
szodzyly lud po wszyczyek czasz (omni tem- 
pore) BZ  Ex 18, 26; Jakom ya Maczeyewy nye

186 po

vcradl myodu po trzy latha za trzy koppy 1456 
TymSąd 82, sim. ib.; Gdze ma szyła, mą ro- 
botha? Glypyem robyl po thy latha! Skarga- 
Płoc w. 26, sim. SkargaWroc w. 15; Dnya, kto- 
regosch bog przedan, po ten czass lepak sionce 
pomyrzklo Rozm 516; ^  Po trzy czassy lyata 
(tribus temporibus anni) ukąszę szyo kaszdi 
samczek twoy w wydzenyu wszechmogoczego 
pana boga BZ  Ex 34, 23.

3. wskazuje cel czynności: Iaco comendor ne 
posiał swego luda po Janowo drzewo 1399 
Pozn nr 409; Tedycz V0cz poslalcy gest on byl 
po gedno krolefno Gn 5a; Dzen mu dal, kędy 
mai pon prziyechacz 1419 Kościan nr 725; 
Jacom nye sial do Marczynoweyg mathky po 
sczyth 1427 ib. nr 1275; Jacom ya ne szeszlal 
Pyotrka... do vninszkego woyta po dwanaczcze 
kop y po oszm pokow myodu 1436 ZapWarsz 
nr 676; Mittite ad Zuzannam po Zuzanną (Dan 
13, 29) XV p. pr. SKJ I 306, sim. ib.; Potem 
z yvtra rycyerze y panosze poon przigely Blaż 
319; Tego to czassu, gegosz to czasu myali zoni 
po wodo (ad hauriendam aquam) chodzycz 
BZ  Gen 24, 11; Ey, bi bili nygdi ty pyenyodze 
nye bili, po ktoresz (pro qua) gy posiał BZ  
Tob 5, 24; Kyedy potrzebyszna po ortel do 
wyszego prawa OrtOssol 17, 1, sim. ib. 22, 4. 
71, 1, OrtMac 95. 98. 110; Przysząsznyczy mayą 
szamy po wysze prawo czągnącz OrtOssol 54, 3, 
sim. OrtMac 67; Ktho thy pyenądze powynyen 
dacz po ten ortel? OrtOssol 59, 4, sim. OrtMac 
77; Mozę woyth poszlacz po then ortel tego, 
ktho ma poyn pocz OrtOssol 60, 1, sim. Ort
Mac 11; Tedy pytał..., mozely pocz po lu- 
dzy OrtOssol 62, 2, sim. OrtMac 81; Tedy... 
ma na tho przyszancz,... ysz mv gest... przyro- 
dzon ten vmarly,... a tako może szyągnacz po 
gego gymyenye OrtOssol 79, 2, sim. OrtMac 105; 
Namyszlem potraczy klyny, byezy do chrosta 
po gyny Satyra w. 20; Accerso medicum poyda 
po lekarza XV ex. PF III 178; Szam tego ot 
syebye nye mogą myecz, ale *vczyczmy sya po 
dar ducha svyatego XV ex. SKJ I 147; Siały 
Iesvsza po ogyen Marya y Iozeph Rozm 124, 
sim. ib.

4. wyraża sposób (w wyrażeniach o charak
terze przysłówkowym): po rząd 'po kolei, ex 
o r d in e Nyegdi bila oddana po rzod syedmy 
mozom (tradita fuerat septem viris) BZ  Tob 
3, 8; Pocznye... Thobyas... wszitko po rzod 
powyadacz (narravit... omnia) BZ Tob 11, 19; 
^  (brać) po duszę '(brać) na swoje sumienie, 
culpam alicuius rei praestare : Nicolaus... obli- 
gatus est solvere... tres grossos... Potrkoni... 
et ipsius hominibus cancros, prout recipiant in
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eorum animam vlg. po duszo 1404 KsZPozn 
nr 1957.

5. w połączeniu z liczebnikiem porządkowym 
wskazuje miejsce w rzędzie, oznaczenie, który raz 
powtarza się czynność: Tedy rzeki szwym *rze- 
kznykyem po wthore OrtOssol 62, 3, sim. Ort- 
Mac 81.

m . w połączeniu z dat. rzeczownika lub zaimka
I. wyraża stosunki przestrzenne, miejsce objęte
akcją, miejsce, które rozprzestrzenia się akcja
'w, przez, in, : Gdisczy szo kthoremv kro-
levy... szin narodzy, tedicz vocz po fszythkemv 
krolefstw (/eg. krolewstwu) posly beszo Gn la ;  
Xpus... wynnyczę po wszemu szwyatu rosszy- 
rzono brony Puł 79 arg., s/m. itozm 12. 69; They 
noczy, kyedy szye syn boży narodzyl, po 
wschemv svyatv (per uniyersum mundum) myod 
schedl Rozm 70, sim. ib. 71; Kyedy szą schły 
po laszv (per silvas), wschytky rozgy wschely- 
kyego drzeva naklonyly szye szą yemv ib. 85; 
^  Po rivocynam per abrupta 1434 PF V 32; 
Roszlal po wszim zemyąm lud Aleksy w. 127; 
Chczemy, aby pan cracowsky... w Kracowie, 
w Andrzeyowie, w Wysliczy sądzyl. Paknyali... 
badze sądzycz po gynszym myastom, tedy od 
nyego mosze bycz odezwano Dział 13; <N)ye- 
ktorzy... od swego gymyenya zbyeszawszy, po 
stronam zbygayą ib. 31, sim. ib.; A gdyby nye 
chczal stacz kv sadv, ale kryiącz syą po stro
nam zemyanom schkody bądze czynyl ib. 61; 
Kyedy zly dvch yynydzye sz czlovyeka, chodzy 
po myesczam suchym (per loca inaąuosa Luc
II, 24) Rozm 300; I chodzyl myły Iesus po mya
stom y po vszyam (per civitates Luc 13, 22) 
navczayącz ib. 378; Naslyadoval też yego 
svyathy łan a ony y (leg. ji *go’) tez yydzyely 
po ylyczam lyczemyernyskym y po ylyczam 
mystrzov zydovskych ib. 665.

2. wyraża czas, w którym się toczy akcja: 
Nazayytrz po ranv maya tego myrv lomczą kv 
prawu wolacz OrtOssol 94, 3.

3. wskazuje sprawcę, przyczynę: Bocz po 
Isaakowy twe syemyo syo rosplodzy (in Isaac 
yocabitur tibi semen) BZ  Gen 21, 12.

4. wyraża dystrybutywność: Item depectacio- 
nem, po dyngyszom, prohibemus firmisime, vt 
nullus audeat ambulare ca 1500 JA X 385.

5. wyraża sposób (w wyrażeniach o charak
terze przysłówkowym): po krzywdzie 'niespra
wiedliwie, iniuste, iniąue3: Mostropeni (pro po- 
strobeni) so, gisz gonyly *so mne neprzyacele 
mogi po crziwdze (iniuste) FI 68, 6, sim. Pul; 
Po krzywdzyesmy yczynyly (iniuste egimus) 
FI 105, 6, sim. Puł; Stanislaus... habet termi- 
num... pro eo, quod sibi iniuste dedisset iurare
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vlg. po krziwdze eundo a cruce 1404 KsZPozn 
nr 1688; Quod si po krzywdzę iuraremus, bog- 
day bich sza nye zbił 1439 AGZ XI 156, sim. 
1440 R XXV 241, OrtMac 141; -o po próż
nicy, po próżności 'niepotrzebnie, bezskutecz
nie, frustra: Oni zaprawdo po proszniczi (in 
vanum) szukali so dusze moiey FI 62, 9, sim. 
Puł; Alysz gospodzyn wczyny dom, po prosz- 
noszcy (in vanum, Pul: po proznyczy) dzalayo, 
gysz czyno gy FI 126, 1; Po prosznosczy (Dek III 
2—5. 7. 8. 10. 11. 13. 17—19. 22. 27. 28. 31: 
w prosnosczy, 16. 26. 29: na proznoscz, 25. 30: 
ku prossznosczy) nesth<at)ku thvego ne berzi 
gymena boszego Dek III. 6. 14. 15; Nye bye- 
rzi po proszniczi gymena bożego Dek IV. 
VI; Po prosznosczy in vanum XV med. SKJ 
V 281; Osromany bądzczye wszystczy zloscz 
stroyoczy po prosznyczy (supervacue, FI: na 
prosznoscz) Puł 24, 3; ~  po losu 'przez 
losowanie, sorte, sortiendo : Tobye... przikazal 
bog, aby zemyo po lossv (sorte) rosdzelil synom 
israelskim BZ  Num 36, 2; ^  po lek(k)u 'po
mału, paulatim, sensim : A tako po lyekv (pau- 
latim) vczą szye (sc. dzieci) chodzycz Rozm 98; 
Nye tako po lekkw (paulatim) yyknąl movycz, 
bo nathychmyast s pełna każde slovo movyl 
ib. 99; ^  w określeniach zwyczaju narodowego: 
Iaco Karsow ma to prawo, które Prawcowicze 
a s Prawcowicz po nemeczscu brano 1407—15 
BiblWarsz 1861 III 23; Koyn byeli valach pod 
pacholanczem dobri po raczku 1500 Gors Jaz 
286, sim. ib.; Valach byeli pod samem po ta- 
tarskv ib., sim. ib.; Amen po zydowszku po- 
kladayy na konyczy paczyerza Rozm 278; 
^  w określeniach języka: A to myeszczye, gdzye 
stolyecz byl postawyon, nazwano yest po greczku 
lycostratus a po żydowsku (Hebraice Jo 19, 13) 
Golgota XV p. post. RozmPam 474; Po greczkv 
(Graece) agnus rzekon yest Rozm 200, sim. 
ib. 204. 205; Tignus kosziel na domu, czo na 
niem dach, po krakowsku krokwy XV ex. AKH  
VIII 453; A kto nye vmye po laczynye, ma 
zmovyczi... pyączidziessyąth paczierzy 1484 
Reg 720, sim. Rozm 200. 205; Torcular... vlg. 
prasza uel lyszycza po maszoweczku 1444 Roz- 
Paul 261 v; Mi ne roszumemi po nemeczszku 
1395 Pozn nr 187; Parobek, gysz rzeczon po 
polskv golomanka a po nyemyeczsky yszknachth 
Sul 50; Tedy po gego smyerczy mayą szostacz 
wszyczky nyewyesczkye rzeczy, czo gym po nye- 
myeczku dzyeyą gyerda OrtOssol 45, 3, sim. 
OrtMac 53, OrtOssol 92, 1, OrtMac 126;Wyel- 
kyerz, po polszku *vchalą OrtOssol 39, 2, sim. 
OrtMac 43; Wstań, mystrzy, othpovyecz, 
gyesthly ymyesz, za po polskv nye *roszv-
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nyesz? De morte w. 82; Unum vas al. byrz- 
wyenycza al. po polsku czwarthka 1494 Podoi 5; 
Oycze, oczsze, yako my movymy po polszku, 
kyedy kogo pylno ypomynamy Rozm 597; 
Rapsaces wzwolal wyelykim głosem po szidow- 
sku (Iudaice) BZ  IV Reg 18, 28; Bo el po ży
dowsku myeny szye bog Rozm 129, sim. ib. 362. 
428. 596; Dzyeczy zydovskye począly volacz po 
zydovsku ib. 753, sim. ib. 754. ^  Cf. Po gotowu, 
Grzech 2.

IV. w połączeniu z liczebnikiem (lub zaimkiem 
liczebnikowym) w dat., acc. lub loc. wyraża 
dystrybutywność liczonych przedmiotów: Ot czti- 
rzech gansy po yednemu groshu (per unum 
grossum) zaplaczy Sul 111; Mayą mv (sc. zie
mianinowi) wzącz dwa woły, a sąly tesz 
zdany kmyecze, tedy kmyeczowy po gednemv 
wolv (in uno bove) Dział 17, sim. ib. 18; Jako 
Pyotr... nye posslal brathv szwemv... cztir- 
naczcze lokyeth szvkna... po szlothemv 1472 
ZapWarsz nr 2961; Od kazdey kopy ma bicz 
dano... łąki, kądibi mog nasiecz siana dwa 
wozy po iednemv konyv (duo currus foeni unius 
equi) 1498 MacPraw VI 275; ^  Iaco mnye
Emrich obwozal syo zaplaczicz trzidzesczi kor- 
czow owsa po cztirzi grossze 1419 AKPr VIII a 
43; Czom ia Tomkowa gymena pobrał s yego 
domu *wraczayo so wozem po trzicrocz, o tom 
ya yyednan 1421 Czrs 248; Aby mv dwyema 
plugoma po trzycrocz poltora sta zagonow... 
wsoral, a szedm coss po dwa razy na gego lanką 
posiał 1425 Kościan nr 1121; Jacom ja nye brał 
Dzerskowa zytha po trzykrocz 1452 ZapWarsz 
nr 953; Po trzikrocz (tribus yicibus) gy pobył 
Ioas BZ  IV Reg 13, 25; Jaco mnye yinowath 
Msciszek za sethnaczce córci szita po poltrzecya 
grosza 1427 ZapWarsz nr 2708; Sandzam ca- 
stellanskym... po poi grzywny (per mediam 
marcam, Dział 42: po polugrzywnyy) kasz- 
demv... dacz... ma Sul 50; Ten to wznyozl 
kopye swe nade trsyemy sty rannimy po geno 
(una vice) BZ I Par 11, 11; ^  Vdzyalal y oł
tarz... mayoczy na czworo po gednem lotktu 
BZ  Ex 37, 25; Y chodziły slugy fylystinsci po 
sstooch w zastopyech a po tisyoczoch (in cen- 
turiis et milibus) BZ  I Reg 29, 2; Po gyednem 
singulos (Jos 22, 14) 1471 M PKJY  32; ~  Jacom 
ya ne ranczyl Wlodzimirowy... dzeszanczi lo- 
keth *szuknna po twunaczcze grosszy 1435 
ZapWarsz nr 513; Welyslaw ne ranczyl za Ja- 
cuba oszmy korczy owsza po dzeszanczy quart- 
nyczech 1436 ib. nr 677; Naganyąncz skazanyy 
castellana... crakowskyeego..., gynsym castella- 
nom ... po szesczy grzywnach... dacz... ma 
Sul 17; Pothkomorzam po szesczy grzywyen
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(per sex marcas, Dział 42: po szesczy grzyw
nach)... dacz... ma Sul 50; Komornykom... 
po szesczy skoth (per sex scotos)... dacz... ma 
ib., sim. Dział 42; Castellanom... po szesczy 
grzywnam (per sex marcas)... dacz... ma Sul 
50; Iossip... delegaverat pro sendcio sibi [...] 
et po poluklodzu syegby 1450 AGZ XIV 294; 
Tedi on wszow ssto prorokow y schował gych 
po pyocydzesyot (abscondit eos quinquagenos 
et quinquagenos) w iaskinyach BZ III Reg 18, 4; 
Bracza rodzona... syostram kaszdey po czter- 
dzesczy grzywien (XL marcas, Sul 57: cztir- 
dzesczy grzywyen) mayą dacz Dział 53; Divi- 
sionem perpetuam fecerunt taliter, quia cuilibet 
ipsorum seorsum perpetua diyisione cessit per 
quatuor areas... et per quintam curiam al. 
po[th] czthyrech dworzyskach... y po pyąthem 
dworoyy 1475 AGZ XVIII 95; Yako ya nye 
brał... na nyektorem po groschu, na nyekto- 
rem po polgroschu ca 1500 Czrs s. LXVII; Po
siał ye po dw (misit illos binos Luc 10, 1) do 
każdego myastha Rozm 310.

Pobaczyć 1. 'zauważyć, spostrzec, conspicere, 
animadvertere’: Remansit puer Ihus... et non 
congnouerunt, nye pobaczyly, parentes eius 
(Luc 2, 43) XV med. R  XXIV 366.

2. *poznać, zrozumieć, wywnioskować, cognos- 
cere, intelligere : Pobaczilbich auscultarem
ca 1428 PF I 485; Pobaczilismy z rzeczy cepi- 
mus ex ipsa conjectura XV ex. PF III 177.

Pobezczynić cf. Pobiezczynić
Pobicie fo rm y: n. sg. pobicie 1437 Wisi 

nr 228 s. 86, 1471 MPKJ V 9; ^  g. sg. pobicia 
1414 Kościan nr 516, XV p. pr. R XVI 338, 
BZ  Gen 14, 17, 1471 MPKJ V 38. 132, MPKJ 
V 9, Rozm 416; ^  d. sg. pobiciu BZ  Judith 
7, 3; ^  ac. sg. pobicie BZ  Jos 2, 6; ^  /. sg. 
(w) pobiciu 1410 JA VI 211, 1418 Pozn nr 1029, 
BZ  II Par 22, 6, 1471 MPKJ V 50, XV ex. 
MPH  IV 45.

Znaczenia: 1, *porażka, klęska, caedes, cla- 
des, strages9: Yz Jacub Cotoweszki ne yczekal 
zayoczski s tego pobicza za Odro nepoczesz- 
lywe, ale yoth poczesliwe, yako na dobrego 
przislusza 1414 Kościan nr 516; Tante post 
pestem fit cladis, pobyczya, serior illa, gl. gloria 
regis XV p. pr. R XVI 338; Wiszedl gest prze- 
czyw gemu (sc. Abramowi) kroi sodomsky,... 
gdi syo zaszyo wroczyl ot pobyczya (1471 
MPKJ V 9: pobycze *ocide) Chodorlaomor 
(postquam reversus est a caede Chodorlahomor) 
BZ  Gen 14, 17, sim. MPKJ V 9; A cede z bro- 
nyenya aut pobyczia (ut David reverteretur 
a caede Amalec II Reg 1, 1) 1471 MPKJ V 38; 
Od pobyczia a cede (hic enim Melchisedech...,
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qui obviavit Abrahae regresso a caede regum 
Hebr 7, 1) ib. 132; Seąuitur historia metrica 
de magna strągę al. o yyelgem pobiczv XV ex. 
MPH  IV 45, sim. ib.; Zydovye marzą, ysby ten 
psalm byl pyssan v personye Elyaschovye, 
który... rzeki, kyedy szye vroczyl od pobyczya 
*szyądmy królów (qui post caedem quinque re
gum ait) Rozm 416.

2. 'bitwa, walka, potyczka, pugna, dimicatio, 
proelium: Pobycze conflictus 1437 Wisi nr 228 
s. 86; Bil wyelykimy ranamy ranyen w naprzód 
rzeczonem pobycyv (multas enim plagas ac- 
ceperat in supradicto certamine) B Z II Par 22, 6; 
Cy syo wszitci prziprawyly ku pobycyv przecyw 
sinom israhelskim (paraverunt se pariter ad 
pugnam contra filios Israel) BZ  Judith 7, 3; 
W pobyczv in certamine (cumque inisset Abia 
certamen II Par 13, 3) 1471 MPKJ V 50.

3. *bójka, rixa, tumultus’: Jacom przi tern 
bil, kegdi Jaszkowy eon wzanth w pobiczu 1410 
JA V I211; Jakosmi bili... v pana Dobrogosta... 
w poselstwe, pouyed<a)yącz nyemocz Miko- 
layewą Bądlewskego, by k temv radził, ysz 
nye mose bicz o tą nyemocz w pobyczv 1418 
Pozn nr 1029.

4. 'taras na dachu, solarium, tectum planum : 
Kazała (sc. Raab) mozoma vnicz na pobycze 
(in solarium) domv swego y przikrila ge pasdze- 
rzim lnyanim, ges to tv było BZ  Jos 2, 6.

Pobić fo r m y : praes. ind. 1. sg. pobiję BZ  
Ex 12, 13; 2. sg. pobijesz FI i Pul 138, 18, BZ  I 
Reg 15, 18; 3. sg. pobije Sul 69; 2. pl. pobi
jecie Rozm 463; ^  imper. 2. sg. pobij BZ  I 
Reg 15, 3; inf. pobić Galka w. 55, 1454 
TymProc 246, Rozm 80. 110. 625, etc.; ^  praet.
1. sg. m. -m pobiłem 1471 ZapWarsz nr 3009; 
-m pobił 1413 KsMaz I nr 2115, 1428 ZapWarsz 
nr 2888, 1446 ib. nr 789; ja pobił 1465 Zap
Warsz nr 1244; 2. sg. m. pobiłeś 1490 ZapWarsz 
nr 1650; jeś pobił M W  119a, Pul 3,1; 3. sg. m. 
pobił jest FI 134, 8; pobił FI i Pul 77, 52. 56, 
1406 Kościan nr 298, 1406 Pyzdr nr 278, etc. 
etc.; f .  pobiła 1401 HubeZb 109; 1. pl. m. po
biliśmy BZ  Deut 3, 3; pobilisme BZ  Deut 29, 7;
3. pl. m. pobili są FI 93, 6; są pobili Rozm 306; 
pobili BZ  Gen 34, 27, Pul 93, 6, XV ex. Mac- 
Dod 139, Rozm 306. 412. 462; ^  plqperf.
3. sg. m. był pobił Rozm 105. 645—6. 808; 
^  condit. 3. sg. m. pobiłby XV p. post. RRp 
XXV 177; ^  part. praet. act. pobiw BZ  IV 
Reg 14, 10; pobiwszy BZ  Judith 5, 20; —̂> part. 
praet. pass. n. sg. m. pobit BZ  IV Reg 14, 12; 
neutr. pobito 1416 KsMaz I nr 2649b; n. pl. po
bity Rozm 806; m. pobici Rozm 374. 412;/. po
bite FI i Pul 43, 24; g. pl. m. pobitych Pul 78, 12;

^  praes. pass. 3. sg. m. pobit jest XV p. pr. 
R  XVI 339; / .  pobita jest FI i Pul 105, 37;
3. pl. są pobity Rozm 798; m. są pobity Sul 69; 
pobici są BZ  Jos 7, 5; ^  praet. pass. 3. pl. m. 
byli pobici XV p. pr. R XVI 338, Rozm 112;

condit. pass. 3. sg. neutr. -by pobito XV 
p. post. MacPam II 352; 3. pl. m. -by pobici 
byli Rozm 656; -by były pobity Sul 69; neutr. 
-by pobity Rozm 80.

Z n a czen ia : 1. 'pomordować, pozabijać, occi- 
dere, necare5: Bo ies ty pobib (pro pobił, per- 
cussisti, Pul, M W  119a: yes ty pobył) wszistky 
przeciwaiocze se mene przez wini FI 3, 7; Po
bił wszistka pirzwenota (percussit omne primo- 
genitum) w zemi Egipta FI 11, 56, sim. Pul; 
Pobył gest {Pul: pobył) pirzwerodzene (per
cussit primogenita) Egypta ot czloweka asz do 
skoczocza FI 134, 8; Pobyesz (occideris), bosze, 
grzeszne FI 138, 18, sim. Pul; David ponens la- 
pidem in fundam proiecit et percussit eum {sc. 
Goliam) in fronte primo lapide, secundo et ter- 
cio ictu deiecit eum vlg. pobił ca 1420 R  XXIV 
86; Musszimy... miecz naostrzicz, anticristi po- 
bicz Galka w. 55; Bodze na was rana sza- 
<gu)bna, gdisz pobyyo szemyo egipskoo 
(quando percussero terram Aegypti) BZ  Ex 
12, 13; Pobył (sc. Saul) ty wszitki, gysz myely 
w brzusze wyescze czari (abstulit magos et ha- 
riolos de terra) BZ  I Reg 28, 3; Podług wyely- 
koszczy ramyenya twego obeymy syny szmyer- 
czo pobytych (posside filios mortificatorum, 
FI: ymarzaioczich) Pul 78, 12; Wdowę y przy- 
chodnya zabyly y szyroty pobiły (pupillos oc- 
ciderunt, FI: *siroti popili, pro pobili, so) Pul 
93, 6; Miserunt ad Iulianum..., u t... ipsas... 
trucidaret pobyłby XV p. post. RRp XXV 177; 
Herod... posiawszy pobył *wszysky dzyathky 
(occidit omnes pueros Mat 2, 16) EwZam 296, 
sim. XV ex. MacDod 139, Rozm 103. 113; 
W Sządomyrzą czo szą thesz sthalo przesz Tha- 
tary placzlywe dzalo: thak ludzy wyelye pobyły 
XV ex. MacDod 139; Posiał kroi Herod, yze 
ktorekoly dzyeczya nalyasl około Betleem, aby 
wschytky pobyty (ut... cuncti necarentur) 
Rozm 80; Młode dzyeczy wschytky kazał po- 
bycz (a bimatu pueri cuncti trucidantur) ib., 
sim. ib. 110. 625. 806; Szyroty svych synów, 
ktoresch byl pobył (quos occiderat), myloval 
yako swe dzyeczy ib. 105; Bo ych vyelye pła
kało tych, ysch były pobyczy, ysch szą svyąthy 
zakon odeymovaly (plurimi enim sophistas pro 
defensione legis occisos lugebant) ib. 112; Górze 
vam, yze... podnoszyczye groby pro<ro>cz- 
skye, a vaschy oczsovye ye pobyły (occiderunt 
illos Luc 11, 47) ib. 306; Zavyerne posvyacz-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



190 POBIĆ POBIEC

schaczye, yze czynyczye vczynky oyczow vasych, 
bo ssą ye ony pobyły (ipsi ąuidem eos occiderunt 
Luc 11, 48), a vy ych groby buduyeczye ib.; 
Zydovye nye mnyey zgrzeschyly, nysch czy 
ystny, którzy pobyczy ib. 374; Yavschy yego 
slugy, vnądzyvschy y pobyły (occiderunt Mat 
22, 6) ib. 412, sim. ib. 462; Ya szlye k vam 
proroky... albo doctory y mądrcze..., a s tych 
potem pobyeczye {leg. pobijecie, ex illis occide- 
tis Mat 23,34) ib. 463; Zydovye... mogły były 
ye pobycz, a tego bog yescze nye chczyal vczy- 
nycz, aby pobyczy y vmarly były ib. 656; 
Chczeschly myecz pomstą rozlyanya krvye, które 
ssą pobyty, pomsczy nad thym złym czlovye- 
kyem ib. 798; Acz ty dzyeczy pobyty, czo on 
thu zgrzeszył? ib. 806; (Barabasz) był znamye- 
nythy zboycza, bo był yyelye synov zydov- 
skych pobył ib. 808; ^  (o zwierzętach, de ani- 
malibus): Bo przeczo morzymy se wszistek dzen, 
mnimany iesmi iaco owcze pobite (aestimati 
sumus sicut oves occisionis) FI 43, 24, sim. Pul; 
Margorzaczina czeladz Potrowi pobiła świni 
1401 HubeZb 109; Jaco Potr ne pobił *Przi- 
bislaoui szwerzepich kobil 1406 Kościan nr 298, 
sim. 1406 TPaw IV nr 2614, 1416 Kościan 
nr 601, 1425 Pozn nr 1198; Yakom ya ne pobił 
Adamkowi szesczoranaczcze kaczk 1413 Ks- 
Maz I nr 2115, sim. 1428 ZapWarsz nr 2888, 
1446 ib. nr 789; Gdzekole... wyeprze w szwo- 
gych granyczach pobyge (porcos infra suos limi- 
tes mactaverit), tham snamyą na drzewye ma 
yyrąbyw yczynicz Sul 69; Rzeczely strona prze- 
czywna, yszby nye tham były wyeprze pobithi 
(non ibi porcos mactatos), gdze snamyą vczy- 
nyl..., tedy ktho thy wyeprze pobył, ma po- 
czywyrdzicz wlostną przysągą, ysz tham szą po- 
bythi (mactator eorundem porcorum id proprio 
firmabit iuramento) ib.; Yako ya na pospolney 
yangrodze nye pobył thobye czthyrech swyny 
gwalthem 1465 ZapWarsz nr 1244; Jakom ja 
[ya] s czeledza moya nye pobyłem gąsszi gwal
them 1471 ib. nr 3009; Nyevkj pobylesz kmye- 
czovy memv 1490 ib. nr 1650; Obyad moy yest 
gotow, czyelczy moy y ptaczy moy pobyczy 
(occisa sunt Mat 22, 4) Rozm 412.

2. 'zabić, pokonać w walce, pugnando interfi- 
cere3: Nostrates rigide Martę ferire były po
byczy XV p. pr. R  XVI 338; Pobyth yest suc- 
cubuit ib. 339; Poddał iest pan bog nasz w rocze 
nasse Og, króla bazanskego, y wszistek lvd gego 
y pobilissmi ge (percussimusąue eos) az do 
sgybyenya BZ Deut 3, 3; Viszedl gest kroi Seon 
ezebonsky a Og, kroi bazanski, potkaw syo 
s nami kv boyv y pobilisme ge (percussimus 
eos) ib. 29, 7; Vissli trzy tisyocze boyownikow

a natichmyast tyl podali y pobici so (percussi 
sunt) od mozow z myasta Hay BZ  Jos 7, 5; 
Poby (percute) Amalecha a zetrzi wszelke rze- 
czi gego BZ  I Reg 15, 3; Bodzesz boiowacz 
przecyw gym, asz ge y pobygesz (usąue ad 
internecionem eorum) ib. 15, 18; Pobyw (per- 
cutiens) y wzmoglesz syo nad Edomskimy 
y podnyozlo syo syerce twe BZ IV Reg 14, 10; 
Y pobyt (percussusąue est) Iudas od Israhela 
ib. 14, 12; Wzpomynaycye na Moyszesa..., gen 
Amalech... swyotimi modlytwamy, modlyocz 
syo bogu, pobył (non ferro pugnando, sed pre- 
cibus sanctis orando deiecit) BZ  Judith 4, 13; 
Wszitki moczne w Ezebonye pobywszi (pro- 
straverunt), zemye gych y myasta ony so ob- 
dzerzely ib. 5, 20; Panie boże, daj tho, aby 
*wsystych Turków pobitho XV p. post. Mac- 
Pam II 352; ^  (Krystus) yednem glossem
rzevnyvą tlusczą v okropnym czynye przeze 
wschey brony pobył y przemógł Rozm 629;

Pobył condemnat (amovit autem eum rex 
Aegypti cum venisset in Ierusalem et condem- 
navit terram centum talentis argenti et talento 
auri II Par 36, 3) 1471 MPKJ V 51.

3. *poturbować, zbić, aliąuem percutere, cae- 
dere, vim alicui afferre \ Querulasset... Nico- 
laus super Stanislaum de Gosczycze in hiis 
verbis, quia... me vlg. pobytho y pokloto 1416 
KsMaz I nr 2649 b; Marczyn ne pobił Swersza 
przes szapowecz gospo[r]darsk0 1423 ZapRp- 
Łomź 1, 41; Czom uczinil y ocza Janovego... 
zabił, thom uczynił za gego poczanthkem, kyedi 
ma pylathikiem pobił 1475 RafPocz 25; Mal- 
kusch... byl na nogy nye wstał, yako y {leg. ji 
'go5) byl svyathy Pyotr pobył Rozm 645—6.

4. 'zburzyć, zniszczyć, diruere, delere; Dru
dzy synowye Jacobowy... pobyły wszitko mya- 
sto (depopulati sunt urbem) BZ  Gen 34, 27; 
^  winnice, żyto pobić (o gradzie, de grandine) 
'potłuc, połamać, przybić zboże do ziemi, eon- 
tundere, c o n te r e r e Pobił (occidit) w gradze 
winnicze gich FI 11, 52, sim. Pul; W Sandziuoie- 
wem trzimani to zito grad pobił 1406 Pyzdr m 278; 
^  Pobyta yest (infecta est) szemya gich we 
k[i]rwyech y pokalena yest FI 105, 37, sim. Pul.

5. (o domu, de domo) 'pokryć nowym mate
riałem, noro tecto t e g e r e Czo pan Wylk brał 
Jacuba, to gy brał, eze mu stodoli [y] ne po
stawił y dwu chizu ne pobił 1410 JA VI 211; 
Stanislaus debet locare eidem Petro stubam, 
granarium, palacium vlg. polepycz, pobycz 1454 
TymProc 246.

Pobiec f o r m y : praes. ind. 1. pl. pobiegniem 
BZ  Jos 8, 5. 7; 2. pl. pobiegniecie BZ  Lev 26,
17. 25; ^  praet. 3. sg. m. pobiegł BZ  Deut
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19, 3; 5. p l .  m . pobiegli B Z  Num 16, 34; ^  p a r t . 
p r a e t .  a c t. I I  cf. Pobiegły.

Z n a c z e n i e : cu c ie k a ć , s z u k a ć  sch ron ien ia , f u -  
g e r e , a u fu g ere5: Podani bodzecze tim, gysz to 
wasz nyenawidzo, pobyegnyecze (fugietis), ano 
was zadny nye gony B Z  Lev 26, 17; Prziwyodo 
na was myecz mscziczela mego slvbv, a gdisz 
pobyegnyecze do myast (confugeritis in urbes), 
poslo mor possrzood was ib . 26, 25; *Rossto- 
pywszi sy0 *zemyo pod nogami gych... pożarła 
ge... Tedi wszitek Israel, genze stal około, po- 
byegli (fugit) od *wolanyo zatraczonich B Z  
Num 16, 34; Wszitko *kragina two rosdzelisz, 
aby myal blisko vczecz yrazayoczi, ienze prze 
vrasz pobyegl (profugus est) B Z  Deut 19, 3; 
A gdisz vinid0 przecziw nam, pobyegnyem 
(fugiemus) podawayocz tyl B Z  Jos 8, 5; A gdysz 
my pobyegnyem (nobis ergo fugientibus), a oni 
gonicz bodo, powstańcze s strozey, skasczesz 
myasto ib . 8, 7.

Pobiedzić ' z w y c ię ż y ć ,  p o k o n a ć , v in cere , su p e-  
r a r e :  Victus pokonan uel pobyedzon O r tC e l 12, 
s im . O r tL e l  235.

Pobieg 'b ie g , to k  ( w o d y ) ,  cursus, d ecu rsu s’ : 
S rzekamy, s brody, s *rzybnyky y sz gych po- 
byegmy decursibus 1460 P F  V 38.

Pobiegły f o r m y : n. sg . m . pobiegły M P K J  V 
67; ~  g , sg . m . pobiegłego B Z  Deut 19, 4; 
^  n. p l .  m . pobiegli B Z  Jos 8, 20, 1471 M P K J  Y 
103; ^  g . p l .  m . pobiegłych B Z  Num 35, 6. 13.

Z n a c z e n i a : 1. ' te n  k to  u c ie k ł, zb ie g , p r o 
fu g u s ,fu g itw u s ’ : Ale s tich myast... secz ("sześć5) 
bodze kv pobyeglich (fugitivorum) pomoci od- 
dzelono B Z  Num 35, 6, s im . ib . 35, 13; To 
prawo bodze yrazedlnika pobyeglego (homici- 
dae fugientis), gegosz ziwot ma syo zachowacz 
B Z  Deut 19, 4; Cy, ges to byli iako pobyegly 
(qui simulaverant fugam)..., potem obrocziwszy 
syo, przesylnye sy0 brali B Z  Jos 8, 20.

2. eo d s tę p c a , a p o s ta ta , d e f e c to F : Apostatrices 
odesly, pobyegly (filii hominis, mitto ego te ad 
filios Israel, ad gentes apostatrices, quae re- 
cesserunt a me Ezech 2, 3) 1471 M P K J  V 103; 
Apostata pobyegly (w a r. k a l . : byegvn) aut 
nyevstavyczni (homo apostata, vir inutilis gra- 
ditur ore perverso Prov 6, 12) M P K J  Y 67.

Pobielać 'm a lo w a ć  n a  b ia ło , d ea lb a re  : Nos 
Vincencius..., Gneznensis ecclesie archiepisco- 
pus..., cum magistro Stanislao de Ploczycze 
murario... concordiam fecimus... super dealba- 
cione seu tinkowanye al. pobyelacz totam eccle- 
siam 1437 M M A e  XIII nr 1668.

Pobielenie 'p o m a lo w a n ie  na  b ia ło , a c tu s  a lb o  
co lo re  t in g e n d ? : Na pobyelenye a tingovane 
1461—7 S e rm  416r.

Pobierca 'p o b ie ra ją c y  da n in y , p o d a tk i ,  p o 
b o rc a , e x a c to r  vec tig a liu m  : Pobyerczy (w ar. 
k a l . : poborczy) exactori (iudex tradat te exactori 
et exactor mittat te in carcerem Luc 12, 58) 
M P K J  Y 123; Causa venerabilis domini Si- 
gismundi pobercza 1499 K s R S tW a r s z  I nr 470, 
sim . i b . ; Pobyercze exactores XY p .  p o s t.  R  XXY 
199.

Pobiezczynić f o r m y : p ra e s . ind. 1. sg . po- 
biezczynię FI i P u l 88, 34; 3. p l . pobiezczynią 
P u l 88, 31; p r a e t .  2 . sg . m . pobiezczynił jeś 
FI 88, 38; pobiezczyniłeś P u l 88, 38; 3 . p l .  m . 
pobiezczynili FI 88, 31; ^  p ra e s . p a ss . 3 . sg . f  
jest pobiezczyniona P u l 105, 37.

Z n a c z e n i e :  'p o g w a łc ić , zb e zc ze śc ić , v idare , 
co n ta m in a re ’ : Acz *sprawednosci moie pobesz- 
czinili (si iustitias meas profanaverint, P u l:  
pobyeszczyno), a kazny mogich ne strzegli 
FI 88, 31; MUoserdza, zaprawdo, mego ne roz- 
proszo od nego... any pobeszczino (neque pro- 
fanabo) obrzodu mego FI 88, 34, s im . P u l;  
Otewroczil ies obrzod sługi twego, pobeszczi- 
nil ies (profanasti, P u l:  pobeszczynylesz) na 
zemi swotoscz yego FI 88, 38; Pobyta yest z/e- 
mya we krwyech y pobyeszczynona (contami- 
nata est, FI: pokalena yest) w dzelyech gich 
P u l 105, 37. ^  M o ż e  te ż  tr z e b a  lic z y ć  s ię  z  w y 
m o w ą  pobezczynić.

Pobieżeć f o r m y :  p ra e s . ind. 2 . sg . pobieżysz 
B Z  Deut 28, 25; 2 . p l .  pobieżycie R o z m  575;
3 . p l . pobieżą B Z  Deut 28, 7. Jos 7, 12; ^  p r a e t .
3 . sg . m . pobieżał XV e x . M a c D o d  137; 3 . p l .  m . 
pobieżeli B Z  I Par 10, 7. 19, 15.

Z n a c z e n i a :  1. 'u c iec , fu g e r e ,  a u fu g ere  
Gedno drogo przydo przecziw tobye, a sedmyo 
pobyezo (fugient) przed twim obliczim B Z  
Deut 28, 7; Padnyesz przed nyeprzyaczelmi 
swimi. Gedno drogo vinidzesz przecziw gim, 
a sedmyo pobyezysz (fugias) ib . 28, 25; Nye 
bodze mocz ostacz Israhel przed swimi nye- 
prziyaczelmi, ale pobyezo przed nimi (eosque 
fugiet) B Z  Jos 7, 12; To gdisz vzrzely moszowye 
israhelsci..., nyechawszi myast swich, pobye- 
szely (fugerunt), sam y tam rosprosziwszi syo 
B Z  I Par 10, 7; Sinowye Amonowy vzrzawszi, 
ysze byezi Syrski. takesz y ony pobyeszely (ipsi 
quoque fugerunt) ib. 19, 15.

2. 'u d a ć  s ię  g d z ie ś  b ie g iem , p o b ie c , cu rre re  in 
a lią u em  locum  : Tham szą ną bogą vosznyewal 
(p ro  rosznyewal), na czmyntharz tamo pobye- 
zal, kamyenym ną obraz czyszkal XV e x . M a c 
D o d  137; Ova przyschła godzyna..., yze pobye- 
zyczye yschelky kv svemv ymyenyy (ut disper- 
gamini unusquisque in propria Jo 16, 32), 
a mnye opysczyczye samego R o z m  575.
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Pobieżenie b o t . ' B ry o n ia  a lb a  L .3: Brionia 
pobyeszene 1437 R o s t nr 2493.

Pobijać 'za d a w a ć  c io sy , b ić , f e r ir e ,  p e r c u te r e  : 
lako Mikolay Jacuba ne pobial y *phincz grzi- 
wen ne woszl (p ro  wszol) 1404 R T H  VI 24.

Pobłagać *p o c h w a la ć , s p r z y ja ć , p r o b a r e , /<z- 
: Arrident, g/. applaudent poblagayą, iubilo 

nostra figella, g/. dulces cantus, tuo 1466 
R XXII 27.

Pobłażać 'sp r zy ja ć , b y ć  ż y c z l iw y m , fa v e r e  : 
Alludit pobłaża, przyyaye 1447 i? XXII 40.

Pobłożyć 'sp r zy ja ć , b y ć  ż y c z l iw y m , f a v e r e  : 
Nullius enim subvencionis indiges, cum sors 
tibi felix arriserit poblozyloby 1466 i? XXII 12.

Poboczny 'zn a jd u ją c y  s ię  n a  b o k u , b o c zn y ,  
la te ra lis , qu i a  la t  e r  e  e s f : Incipiendo a grani- 
ciebus et scopulis collateralibus al. oth pobocz
nych, que dividunt bona et hereditates Schowo- 
klyąszky et Staroszczyn 1496 L u b P o d k  117, 
sim . ib .; Item eodem die maiori Mazurek pro 
clave ad cistam poboczna dedi III denarios 
Ungaricales 1500 Z s ig B u d  29.

Pobojować 'p o k o n a ć  w  bo ju , p u g n a n d o  vincere , 
su p era re3: Isze poboiowal a pobył (percussisset 
et expugnasset) Adadezera B Z  I Par 18, 10.

Poborca f o r m y : n. sg . poborca ca  1420 W o k -  
T r y d  nr 20, ca  1455 J A  XIV 490, ca  1500 E r z  69; 
~  d. sg . poborcy 1471 M P K J  V 123; > n. p l .
poborcę 1453 P a w S e jm  nr 115, ca  1500 E r z  69; 
^  d. p l .  poborcam 1471 M P K J  V 15.

Z n a c z e n i e : 'te n  k to  ś c ią g a  da n in y , p o d a tk i ,  
e x a c to r , c o a c to r  v e c tig a liu m  : Poborcza exactor 
ca  1420 W o k T r y d  nr 20, s im . c a  1500 E r z  69; 
Exactor porabcza, poborcza ca  1455 J A  XIV 
490; Poborcze exactores ca  1500 E r z  69; ^  Si 
quid de eisdem pecuniis remanserit, extunc po
borcze reponere debent, quum domini una cum 
communitate pariter fuerint 1453 P a w S e jm  
nr 115; ^  Poborczam (w a r. lu b .: cządzayą- 
czym) exactoribus (praecepit ergo in die illo 
praefectis operum et exactoribus populi Ex 5, 6) 
1471 M P K j y  15; Poborczy (w a r. lu b .: pobyer- 
czy) exactori (iudex tradat te exactori et exactor 
mittat te in carcerem Luc 12, 58) ib . 123; 
^  Questor pothskarby albo poborcza c a  1500 
E r z  69.

Poborek 'p o d a te k , dan in a , \e c t ig a l , t r ib u tu m :  
Poborky contribucionibus 1460 P F  V 38.

Pobożnie 'zg o d n ie  z  n o rm a m i re lig ijn y m i, p ie ,  
r e l ig io s e :  Svyąthy Ffranczischek... chcze, aby 
ony tho yego synovye... po they tho sczyescze 
y drodze poboznye y svyączie (salubriter) cho- 
dzącz... dostąpiliby vyecznego blogoslayyeny- 
stwa 1484 R e g  705.

Pobożny 1. 'ż y ją c y  zg o d n ie  z  p r z e p is a m i re li

g ijn y m i, p iu s ,  sa n c tu s3: Tacz (sc. matka boża) 
darów bożych iesth pełna, abociem była po
bożna ca  1500 S p r T N W  V 9.

2. 'p o k o rn y , h um ilis , d em issu s3: Postava po
bożna przesz prostoscz statura humilis per hu- 
militatem 1461—7 S e rm  66 r.

3. 'zb a w ien n y , k o r z y s tn y ,  p o ż y te c z n y ,  sa lu b er , 
sa lu ta r is , u ti l is3: Bo podług rady pobożne 
(iuxta... salubre consilium) apostola Pyotra... 
mayą od syebye odrzvczyczy wszchythky przy- 
pravy svyata thego 1484 R e g  710; On tho ma 
gym pokuthą vstavyaczi pobożną y słuszną 
(paenitentiam salutarem) za gich yystąpy ib . 721.

Pobór f o r m y :  n. sg . pobor (1277) K o d W P  I 
408, (1278) 1415 ib .4 1 8 , ca  1354 A K H I Y  324, e tc . 
e tc .;  ~  g . sg . poboru 1381 S tP P P  VIII nr 1139, 
(1483) XVI p .  p r .  M a tr  IV 3 nr 1090, 1487 
Z a p W a r s z  nr 1616, ca  1500 J A  X 380; ^  a c. sg .  
pobor 1456 J u s P o l294; ^  /. sg . (w) poborze 1499 
S p r T N W  VIII 2, 41; n. p l .  pobory ca  1428 
P F  I 489, 1492 M a tr  II nr 43; ^  a c. p l .  pobory 
1444 A G Z  XI 237, 1450 M o n lu r  II 113, 1462 
T y m P r o c  333; ^  i. p l .  pobory ca  1428 P F  I 494.

Z n a c z e n i a :  1. 'p o d a te k , dan ina  p ie n ię żn a  
o ró żn e j w y so k o śc i, v e c tig a l, tr ib u tu m  p e c u n ia - 
r iu m  \a r ia e  m a g n itu d in is3: Prefatam civitatem... 
ab omnibus prorsus absolvimus perpetuo solu- 
cionibus omnium exaccionum..., a strozha, 
ssron et pobor, et a ceteris omnibus (1277) 
K o d W P  I 408, sim . (1278) 1415 ib . 418, 1368 
K o d M a z L  79, 1382 ib . 98, 1390 ib . 109, 1432 
ib . 179; Incolas... absoluimus... ab omnibus 
solucionibus... et vexacionibus yniuersis iuris 
Polonici, yidelicet... porzeczne, pobor, prze
wód ca  1354 A K H  IV 324, s im . 1363 C z rs  
s. XLV, (1383) XVI p .  p r .  M a tr  IV 3 nr 311, 
1416 K a tO s s o lP a w l 27, 1416 K o d P o l I 293; Ab 
omnibus nostris solucionibus, sep, collectis, 
contribucionibus, stacionibus, dacionibus po
bor, yecturis... absoluimus 1375 K o d M a z L  86; 
Addicientes insuper... plenam et omnimodam 
facultatem omnium honoracionem, utpote po
bor, poradne, przewód, podworowe 1383 ib . 100, 
s im . 1382 W ie r z b W a r s z  5, 1385 M o n lu r  VI 103, 
1444 B on  5; ^  Pobor exaccio ca  1420 W o k 
T r y d  nr 21; Pobory retribuciones ca  1428 P F  I 
489; Exaccionibus s pobory y s szosszy ib . 494; 
Contribucio podań vel pobor 1437 W is i nr 228 
s. 85; Pobor dacio ib . s. 86; Rex... yicarios... 
ab omni solutione et contributione tam pobory 
quam schossy... et pomoczne libertat 1492 
M a tr  II nr 43; Exactio schosz, pobor ca  1500 
E r z  68, s im . ib .;  Pedagium czlo vel pobor i b .; 
Tercio, quia censum ac tributa, poboru, Cesari 
soluere non fecit ca  1500 J A  X 380.
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2. 's ta ły  p o d a te k  p ła c o n y  p r z e z  ch ło p ó w  w w y 
s o k o śc i dw ó ch  g r o s z y  o d  łan u , tr ib u tu m  du orum  
g ro sso ru m  p r o  uno la n eo , q u o d  d o m in o  te rra e  
a  cm eth o n ib u s s o h e b a tu r3: Nicolaus, kmetho..., 
penam XV contra Micconem..., quia sine tem- 
pore recessit, et pro Illlor marcis sine fertone 
poboru 1381 S tP P P  VIII nr 1139; Kmetones 
de Synyawa repercusserunt violenter impigno- 
raciones pro exaccione al. o pobory, ąuibus 
ministerialis terminum hodie assignavit 1444 
A G Z  XI 237; Quod prefati fratres... tenutarii 
nostri... exactiones nostras terrestres al. po- 
bori, quas... exigebant et percipiebant, amodo 
exigere, recipere, tollere et leuare nulla debe- 
bunt racione 1450 M o n lu r  II 113; Item in facto 
duorum grossorum al. pobor praelati et barones 
totius regni consenserunt dictas exactiones al. 
pobor serenissimo domino nostro regi dare 1456 
J u sP o l 294; Recognovit solvere caucionem 
fideiussoriam iuris terrestris et alias exaccio- 
nes al. pobory, hoc est voyenne et alia, que 
concernunt ad kmethonem de medio manso 
1462 T y m P r o c  333; Quos liberos ab omni solu- 
tione fatemur praeter duos grossos contributio- 
nis regiae, pobor al. poradlne vocatis, quos de 
quolibet laneo possesso solvere nobis... obli- 
gantur (1470) M M A e  II 249;Qui quolibet anno 
regi... 10 grossos pobory... dare debebit (1483) 
XVI p . p r .  M a tr  IV 3 nr 1090; Jakom ya nye 
pobrał kmyeczem gych czynschu y pobory gwał
tem podia poszw (leg . pozwu) 1487 Z a p W a r s z  
nr 1616; Z obori ksyaschaczey konya, ktho- 
rego... w poborze wosny wsyal, nye yykrathl 
chasyebna rzeczą 1499 S p r T N W  VIII 2, 41.

Pobóść cp o k łu ć , p u n g e re , co m p u n g ere5: Dzew- 
ka ... przyyalą krolevycza, gym szmyercz pobo- 
dzona y dyablv mocz othyatha 1453 R  XXV 210.

Pobrać, Pobrać s ię  f o r m y :  p ra e s . ind . 1 . sg . 
pobierzę D e  m o r te  w. 183; 3 . sg . pobierze R o z m  
300; 1. p l . pobierzemy B Z  Gen 34, 17; 3 . p l . po
biorą B Z  Gen 14,24; ^  im p er. 2 . sg . pobierz B Z  
Gen 14, 21. 31, 37. Num 17, 2. IV Reg 13, 18; 
^  inf. pobrać 1391 P o zn  nr 274, 1400 ib . nr 451, 
1401 ib . nr 501, 1403 P y z d r  nr 208, 1410 
K o śc ia n  nr 428, 1420 ib . nr 761, (1422) M M A e  
X II153, S u l 60; ~  p r a e t .  1. sg . m . -(e)śm pobrał
1406 K o śc ia n  nr 320; -(e)m pobrał 1394 K o śc ia n  
nr 70, 1394 P o z n  nr 307, 1403 K s M a z  I nr 267,
1407 C z rs  126, e tc .e tc .;  ja pobrał 1428 Z a p 
W a rs z  nr 2812, 1453 ib . nr 982,1466 ib . nr 
1262, 1485 ib . nr 1579, 1497 ib . nr 1782; / .  
-(e)m pobrała 1407 K s M a z  I nr 986, 1419 A K P r  
VIIIa 44, 1419 P o zn  nr 1038, 1442 C z rs  s. 
LXXXIII; pobrałam 1475 Z a p W a r s z  nr 1198;
2 . sg . m . -ś pobrał 1494 Z a p W a r s z  nr 1683;

pobrałeś 1466 A G Z  XIII 513;/. -ś pobrała 1495 
Z a p W a r s z  nr 1665; 3 . sg . m . jest pobrał 1391 
P o zn  nr 112, S u l 36; pobrał 1387 P o zn  nr 25.
26. 29. 30, 1388 ib . nr 38. 45, e t c .e tc .; / .  jest 
pobrała 1403 K o śc ia n  nr 204; pobrała jest 1427 
P o zn  nr 1267; pobrała 1390 P o zn  nr 83, 1406 
K o śc ia n  nr 323, 1413 P o zn  nr 850, 1415 K o śc ia n  
nr 544, 1418 M P K J  II 299, e tc .;  1. p l .  m . -smy 
pobrali 1415 K o śc ia n  nr 565; 3 . p l . pobrali 1407 
C z rs  4, 1412 P o zn  nr 866; m . pobrali są B Z  Gen 
14, 11; pobrali 1391 P o zn  nr 113, 1406 H u b e Z b  
85, 1406 K o śc ia n  nr 317, 1413 P o zn  nr 693, 1427 
K o śc ia n  nr 1307, B Z  Gen 34, 28, R o z m  87; 
^ pl<łPerf '  3- sg . m . był pobrał B Z  I Reg 15, 12; 
^  co n d it. 1. sg . m . bych pobrał 1450 Z a p W a r s z  
nr 602; / .  -bych pobrała 1422 K o śc ia n  nr 964;
3 . sg . m . (-)by pobrał 1408 P o z n  nr 644, 1418 
ib . nr 943, 1425 K o ś c ia n  nr 1121, 1450 Z a p 
W a rsz  nr 602, 1498 M a c P r a w  VI 272; pobrałby 
1418 K o śc ia n  nr 677; / .  -by pobrała 1426 
K o śc ia n  nr 1267; 3 .  p l .  m . -by pobrali S u l 48, 
R o z m  410; ^  p a r t .  p r a e t .  a c t . pobraw B Z  
Gen 31, 18. III Reg 15, 18. IV Reg 12, 18. 
II Par 25, 14. 28, 24; pobrawszy 1432 K o śc ia n  
nr 1424; ^  p a r t .  p r a e t .  p a s s .  n. sg . m . pobrań 
1400 K o śc ia n  nr 159; n eu tr . pobrano 1386 
H u b e Z b  60, 1388 P o z n  nr 228, 1391 ib . nr 254. 
277, 1393 K o śc ia n  nr 61, e tc . ;  n. p l .  m . pobrany 
1398 P o z n  nr 365, 1399 K o śc ia n  nr 130, 1412 
P o zn  nr 879; / .  pobrany 1426 M P K J  II 304; 
^  p ra e s . p a s s .  3 . sg . m . pobrań jest B Z  I Mach 
2, 11; 3 . p l .  m . są pobrany 1398 P o zn  nr 365; 
^  f u t .  p a s s .  3 . sg . n eu tr. będzie pobrano B Z  I 
Esdr 10, 8.

Z n a c z e n i a :  1. f w z ią ć  co ś , za b r a ć , o d e b ra ć  
( c o ś  k o m u ś ) ,  a u fe rre , to lle re , a d im e re  : Jaco ne 
s pana Maczkowim wedzenim ani s gego kasno 
ne pobrano Wancowy scotha 1386 H u b e Z b  60, 
s im . 1393 K o śc ia n  nr 61, 1402 ib . nr 184, 1409 
ib . nr 455; Cszo Potrek Paszkoui kone pobrał, 
tego He<l>szka yszitka ne ma 1387 P o zn  nr 25, 
s im . ib . nr 29, 1389 ib . nr 75, 1400 K o śc ia n  
nr 158, 1400 P o zn  nr 463, 1402 ib . nr 545, e tc .;  
Jaco Pavel ne pobrał Potrkoui sza duadzescza 
grziuen ani tego Lancomir yszitka ma 1387 
P o zn  nr 26; Jaco Vawrzinecz pobrał na swem 
szytho a ne na Miroslavine 1388 ib . nr 38; Isz 
*Andree ne pobrał *Sw0nthoslaueuich koni ani 
gich yszitka ma ib . nr 45, s im . ib . nr 229, 1391 
ib . nr 100, 1397 K o śc ia n  nr 95. 96, 1399 P o zn  
nr 370, e tc .;  Iaco Obanczewo <kaźnią> ne po
brano Maczeyevi za pols<ta> grziwni ymena 
1388 P o zn  nr 228, s im . 1391 ib . nr 254. 277, 
1396 ib . nr 201. 202. 203, 1404 K o śc ia n  nr 261, 
1424 ib . nr 1071; Czso mi Febronia pobrała
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szytho, tho stało sza dwanacze grziwn 1390 
P o zn  nr 83, s im . 1406 K o śc ia n  nr 323, 1418 
M P K J  II 299; Czo gest Syman Swochowi po
brał żyto, tego gest otbecl Swoch ne vczinifzi 
nigedne prawiszni 1391 P o zn  nr 112; Jaco mi 
Staszek, Bodzatha, Jan, Przibek pobrali bidla 
za tridzesczi y sto grziwen ib . nr 113, s im . 1413 
ib . nr 693, 1427 K o śc ia n  nr 1307; Jaco Herthman 
ne kazał pobracz Gawrzialovich coni ani gich 
vzithka ma 1391 P o zn  nr 274, s im . 1401 ib . 
nr 501; Czom pobrał *Dobeslaovim ludzom kosi, 
tom pobrał n<a> swem 1394 K o śc ia n  nr 70, 
s im . 1394 P o zn  nr 307; Czso so xandzu Berna
tom kone pobrani, to mu pobrani przes mego 
kaszana, radi, vzitka 1398 P o zn  nr 365; Sczo 
koyne pobrany Nicolao et Woyczech, ludzem 
Pradlowim, tego pany ne ma vszitka 1399 
K o ś c ia n  nr 130, s im . 1412 P o z n  nr 879; Iaco ne 
yest pobrała posczeley any romb, any penodzy 
Katherziny 1403 K o śc ia n  nr 204; O chtore zito 
Hanka żałowała na mo, tegom ia ne pobrał 
szilo 1403 K s M a z  I nr 267, s im . 1422 Z a p W a r s z  
nr 21, 1423 ib . nr 76; Iaco Andrzey s Yanem 
ne ukradli s Wichnina domu crowi... any gey 
chisz wibrali y s crow pobrali 1406 H u b e Z b  85; 
Jaco Woczech... Cuyawki w ti czaszi ne choval, 
kedi Grzimcze... scot pobrały 1406 K o śc ia n  
nr 317; Iszesm Wawrzincze<wi> ne pobrał pe- 
nandzi, k gimsze on prawo mai ib . nr 320; 
Esze Szaszinovi ludze ne pobrali Wszeborowich 
desk 1407 C z rs  4, s im . 1412 P o zn  nr 866; Iacom 
ya ne pobrała Iaroslawini man<k>i we mline 
sza<mo>trzecza 1407 K s M a z  I nr 986, s im . 1419 
A K P r  VIII a 44, 1419 P o zn  nr 1038; Czso ża
łował Potr Chełmski na Yana..., aby yego 
oczecz, mayocz gy w opekanu, pobrał mu 
czinsmi..., jaco dwescze grziwen, o to go ne 
nagabal zemskim prawem 1408 P o zn  nr 644; 
Jaco Lisek ne posłał swey chosi Wiszacowi coni 
pobracz 1410 K o śc ia n  nr 428, s im . 1420 ib . 
nr 761; Jakoszmy Janowy... ne pobrali szboza... 
aniszmy kazały, any tego vzitka mamy 1415 
ib . nr 565; Isze Andrzey nye *pokrzad Thomi- 
slawi szana, ale pobrał swey (leg . z swej, sc . 
łąki) trzi[rzi] woszy szana 1415 P y z d r  nr 439; 
Yaco mu szandza y sz syny pobrał płotu, dzwy- 
rzy, chlewów, stodoły y sytha y poszecl yaco 
dze[n]szącz grzywen 1418 P o zn  nr 937; Isch 
pan Jan Czarnkowsky... wignal Wischka z gego 
zastawy y z yego trzymanya y pobrał cinsche 
y vzytky ib. nr 1017, s im . 1425 ib . nr 1191, 1429
b . nr 1318; Isze matka *Miroslaowa... pobrała 

gimene Potr owo... ne oszadzayącz prawa 1420 
ib . nr 983; Czom ia Tomkowa gymena pobrał 
s yego domu.,., o tom ya yyednan 1421 C z r s

248; Jaco czsso na *my Thomass żałował, 
abych mv ymenye po yego ssynye pobrała, kv 
czemvss by on blyssy był, tegosm ya nye wczy- 
nyla 1422 K o śc ia n  nr 964; Ysse pani Dorothia 
nye tknąla... colow na pana Miroscowe dze- 
dzinye, yedno czsso tknąla, to tknąla na swem... 
y suego (leg . z swego) ge pobrała 1424 ib . 
nr 1109; Iaco czsso Sczedrzyk zalowal na 
Jasska..., aby... syano pobrał y w gego dom 
wwyosl, tego on nye vczinil 1425 ib . nr 1121, 
s im . 1450 Z a p W a r s z  nr 602; Jako ne yego kasz- 
nyą any vedzenim desky Raphalowi pobrani 
1426 M P K J  II 304; Tamo yesd sdlucla yego 
stadky y pobrała yesd ryb taco dobrich, jaco 
czdyrzy grzywny 1427 P o zn  nr 1267; O cthore 
szirdzi na *ny0 Macyey szalował, tich ia gemv 
nye pobrał na cztirzi wozi siło 1428 Z a p W a r s z  
nr 2812, s im . 1453 ib . nr 982, 1497 ib . nr 1782; 
Ysze pan Stanisław... szastawyl schubą, tho- 
bolą, deką... pane Margorzecze... any thych 
rzeczy schowała oth nego pobrawschy thedy, 
kyedy zabith, ale yey thy zastawyl 1432 K o śc ia n  
nr 1424; Yakom ya nye pobrał czinsow w Ma- 
lochowye pany 1438 P y z d r  nr 1181, s im . 1444 
ib . nr 1217, 1487 Z a p W a r s z  nr 1616; O ctorą 
puscziną... na mą żałowała o pyancz cop, teyem 
ya ne pobrała 1442 C z r s  s. LXXXIII; Na gego 
dzedzynye postawyl plothy, a myedzi thimi plo- 
thy wszystki wszytky, czo ge vczinyl..., gest 
pobrał (percepit, D z ia ł  25: pobrał) S u l 36; 
Gdiby... czeladnyczy zytho w noczi kmyecze 
alybo ktorichkole pobrały (si... receperint, 
D z ia ł  39: aczby... brał abo kradł), slvszno bącz 
panv thego zytha... otheymowacz ye S u l 48; 
Sz oboygey strony drogy... zolącz swoy pyrz- 
wey ma pobracz alybo popascz (colligat seu 
depascat, D z ia ł  59: sebracz) S u l 60; O ktori 
damb Pyotr na mya zalowal, bych y (leg . ji rgo’) 
ya pobrał, temu pobranu rok mynal 1450 Z a p 
W a rsz  nr 602; Pobrały S0 (tulerunt) wszitko 
korzyszcz Sodomskich a Gomorskich, ges to 
ku pokarmu sluszayo, y odyado B Z  Gen 14, 11; 
A Lota, swego brata, ze wszym nabitkyem po
brał (reduxit), *zono i takye ludzy ib . 14, 16; 
Potem gest rzeki kroi sodomsky ku Abramowy: 
Day my dusse a gyne wszitko sobye pobyerz 
(cetera tolle tibi)! ib . 14, 21, s im . ib . 31, 37; 
Czycz to *pobyoro (accipient) czyoszczy swe 
ib . 14, 24; Tak pobraw (sc. Jakob, tulit) swoy 
nabitek a zayol stada... y brał SZ0  ku Isaakowy 
ib . 31, 18; Y pobrały (sc. synowie Jakobowi) 
lub Ciup5) wyelyky od nych, owce, skot, woły 
y gyne wszitko ib . 34, 28; Mow k synom israel- 
skim a pobyerz (accipe) od nich rosgy po gych 
pokolenyach B Z  Num 17, 2; On (sc . Saul)
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obyatuge zaszszono obyat0 panu s tego łupu, 
gysz bil pobrał (attulerat) w Amalech B Z  I Reg 
15, 12; Sechach... pobrał (tulit) skarbi domu 
boszego a skarbi krolyowi a wszitko podra- 
pyeszil B Z  III Reg 14, 26; Tedi Aza pobraw 
(tollens) wszelke szrzebro a złoto, gesz bilo 
ostało w skarbye domu boszego..., y dal ge 
w roce swim slugam ib . 15, 18, s im . ib . IV Reg 
12, 18; Rzecze Elyzeus: Pobyerz (tolle) strzali. 
A gdisz pobrał (cum tulisset), potem gemv rzeki 
B Z  IV Reg 13, 18; Pobrał (protulit, sc . Nabu- 
chodonozor) odtod wszitki skarbi domv bo
szego a domv krolyowa ib . 24, 13; Potem Ama- 
zias po pobycyv Ydvmskich a pobraw bogy 
(allatos deos) sinow Seyr vstauil ge sobye za 
bogy B Z  II Par 25, 14; A tak Achaz pobraw 
wszitki kleynoti (direptis... vasis) z domu bo
żego a zlamaw ge y zawarł drzwy domv bożego 
ib . 28, 24; A wszelki, gen bi nye prziszedl we 
trsyech dnyoch podle radi ksyoszot y starszich, 
bodze gemv pobrano (auferetur) wszitko gego 
zboze B Z  I Esdr 10, 8; Wszitek skarb gego po
brań gest (compositio eius ablata est) B Z  I Mach 
2, 11; Ideo ipsum condempnavit pro eo, quia 
tu recepisti al. pobralesch a quinque per viginti 
truncos brasei 1466 A G Z  XIII 513; Yako Ma- 
czey... nye wnyosk {p ro  wnyosl) gymyena 
ruszayaczego, o kthore na mya... proponit, 
hany go ya pobrał 1466 Z a p W a r s z  nr 1262; Nye 
pobrał non contulit (Jer 27, 20) 1471 M P K J  V 
99; Jacom ya nye przemovyla Dorothygey... 
y nye pobrałam oth nyey rzeczy domovich 1475 
Z a p W a r s z  n r  1198; Yako ya, gdzye wydzenye 
było, orał y yzythky pobrał w szwem 1485 
ib . nr 1579; Jakosz thy myye {p ro  mnye) po
brał sthathky domove, zyrdzy y prosucze po- 
segl 1494 ib . nr 1683; Jakosz thy mnye othbyla 
skrzinką y pobrała czepyecz, colnyerze, rąbek 
waschnosczy, yako dwyekopye 1495 ib . nr 1665; 
Ieslibi rzeczy gospodarskie onem nascziem 
w domu pobrał albo wilvpil (si... ausus fuerit... 
resque et bona... capere aut recipere et deprae- 
dari),... uthracza czescz 1498 M a c P r a w  VI 272; 
A yako smyotla proch v gromada, nye mayą- 
czy tako rychło vecz zebracz y pobrała przed 
szyą w szvknyą, y ponyoszla R o z m  19; Przy- 
dzyely mocznyeyschy nysz on, a przemoże, 
a vschytek czyn albo arnasz... pobyerze (auferet 
Luc 11, 22), a yego lup albo zboy rozdzyely 
ib . 300; A gdyś szye czasch przyblyzal, ova po
siał slugy svoye k tym oraczom, aby pobrały 
(ut acciperent Mat 21, 34) ovocze yego ib . 410; 
A ony ssą nye vzvyedzyely, alycz na nye potop 
przyschedl y pobrał ye yschytky (tulit omnes 
Mat 24, 39) ib . 485; ^  Tedi Olofernes...

przyial ku Ydumeyskym do zemye Gabaa y po
brał (accepit) gych myasta a tu myeszkal za 
trzidzescy dny B Z  Judith 3, 15; Pobrał sube- 
gerat (de universis gentibus, quas subegerat, 

David II Reg 8, 11) 1471 M P K J Y  39; Yz 
czszo Halska... na [Jana zalowala,^aby... sedl 
in domum ipsius moczą y gwałtem y pobrałby 
yey dzeczy ne dobiwszy gich prawem, a żyta, 
posczele y domowich rzeczy, jako trszydzesczy 
grziwen, thego [są] yest ne vczinyl 1418 K o śc ia n  
nr 677; Yz czso Helska... na Jana żałowała, 
aby... sedl w gey dom moczą y gwałtem [y po] 
y pobraal yey dzeczy ne dobiw gim {p ro  gich) 
prawem, a zytha, posczeley, dobitka..., yaco 
crzydzessczy grzywen, tego yest ne wczynil 1418 
P o zn  nr 943; Na lepsche textu zrozumyenye ma 
bicz to wyedzyano, eze bili mystrzewye, yako 
y dzyssya schą gich vcznyewye, aczle dyabel 
mystrze pobrał, gisch blogoscz... na dzywnich 
rzeczach kładli XV m ed . R  XXII 234; A nye 
bodzeczyely syo chczyecz obrzezowacz, tedi po- 
byerzemi (tollemus) swe dzewky a poydzemi 
odtood B Z  Gen 34, 17; Bancz kszaszatha albo 
grabye wszythky ya pobyerza k sobye D e  m o r te  
w. 183.

2. pobrać k o g o ś  'z a b r a ć  k o m u ś  c o ś , o g ra b ić  
k o g o ś , ra p e re , v i a u fe rre3: Czszo Micolay po
brał Symona, to gi pobrał penadze na mirze 
1387 P o zn  nr 30; Czso *mo Laurencium Ma- 
czey *popral, to gi pobrał po kroloue coro- 
nouanu 1391 ib . nr 264; lako *Staszag Sydofka 
ne pobrał lacka wf mirze 1393 K o śc ia n  nr 58; 
Jako Maczey bil Nakel<s)kich czloueck tedi, 
kedi gi Kusz pobrał, a ne bil wogewodzin 1396 
P o zn  nr 191; Meszczanyn z Zitaui sczo pobrań, 
pobrań na mesczkem glecze 1400 K o śc ia n  nr 159; 
Czszom kazał Potrassa Czepurskego pobradz, 
tom s prawem kazał pobradz 1400 P o zn  nr 451; 
Czszo Durka Przeczslawa pobrał, tego Jandrzey 
ne pobrał ani do domu nosi ib . nr 452; Iaco 
praue Miczek vzaw *cosczine, kazał mu *przecz 
i pobrał i {leg . ji rgo3) 1402 H u b e Z b  117; Iaco 
Gyndrzich ne posiał pobracz Tworka kmecza 
gwałtem moczo y s gego ymenym 1403 P y z d r  
nr 208; Jacom ia Elszki ne pobrał na dwa woszi 
1407 C z r s  126; Eze Awstaci ne pobrał Elszki 
na dwa woszi ib .;  Jaco Janusz Habdank nye 
sbil any pobrał Niclossa Noymarkth s Toru- 
nya any zeme cradl, any zemsky slodzey bil 
1407 K o śc ia n  nr 348, s im . 1410 ib . nr 437; Jaco 
Przetpełk ne kasal kmeczem yachacz thą drogą, 
na które ye pobrał 1420 ib . nr 806a; Pro huius- 
modi excessibus, criminibus, infamacionibus, 
denunciacionibus et accusacionibus quibuscun- 
que nos cum successoribus et officialibus nostris
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antę dictis ipsos exaccionare vlg. pobracz... 
debemus (1422) M M A e  XII 153.

3. co tr z y m a ć , d o s ta ć , a c c ip e re , o b tin ere  : Yz 
Woczech... ne pobrał konmy, panczerzmy, 
*sproyo y harnaszem po Franczku..., jako dze- 
wącznaczcze grziwen 1418 K o śc ia n  nr 711; No- 
bilis Stanislaus... debet periurare... pro panno, 
quem dixit, quod Wincencius recepisset eundem 
al. pobrał 1419 P o zn  nr 1031; Jacom yanyewe- 
dzal, aby ta nyewasta ląnką przedala y pyenan- 
dze za ną pobrała do czassu, nyssem sczągnąl 
conye y sz wozem 1426 K o śc ia n  nr 1267; Jako Mi- 
colay Othuszky... *citerdzesci *grywen g<r>o- 
schy schyrokych y dzeschyanci grzywyen za 
cobili nye pobrał 1428 P o zn  nr 1502; O ctori 
kon Thomek na m<ię> zalowal, za *them ya 
penodzi ne pobrał, alle za swoy 1432 Z a p W a r s z  
nr 379.

4. pobrać się fo d e jść , p ó jś ć , a b ire  : Tako 
gospodarz z gospodynya yąly szye smączycz, 
yze od nych tako rychło szye pobrały (de re- 
cessu tam festino multum tristabatur) R o z m  87.

Pobranie cw z ię c ie , za b ra n ie  c z y je jś  r z e c z y , a b - 
la t io , e r e p tw  : A dal im przeth tim rok ot- 
pusczenye, nysz sye tho pobranye stało 1426 
P o zn  nr 1229, s im . ib . nr 1230; O cthore po
branye slomi Tyncza na Dzirszka szalował, temv 
rok minol 1434 Z a p W a r s z  nr 445, s im . ib .; 
O które *grzschby pobranye Maczey na Pavola 
zalowal, tho pobrał na swem 1445 P F  VIII 18; 
Oktori damb Pyotr na mya zalowal, bych y 
(feg.ji *go’) ya pobrał, temu pobranu rok 
mynal 1450 Z a p W a r s z  nr 602, s im . ib.

Pobrudzenie 's k a z a , p la m a , m a cu la , n o ta ': 
Bovym było yego (sc . Jesusa) przyrodzenye tako 
okraszylo..., ysch v nym nye było nyyednego 
pobrudzenya any żadna skaradoscz (quod in 
ipso macula nulla foeditatis inveniri potuit seu 
deformitatis) R o z m  148.

Pobrudzić csp la m ić , s k a la ć , in ąu inare , co n ta - 
m in a re  : Pobrudzoni S0 (inquinatae sunt, P u l : 
pokalyony są) drogi iego we wszeliky czas 
FI 9, 25.

Pobrusić 'p o m ie ć  n a  ża rn a ch , m  o le re5: Sine, 
ut ego etiam molam, hoc est in Polonico: Day, 
*ut ia pobrusa, a ti poziwai ca  1270 K s H e n r  24r.

Pobrzeszczanie 'p o k ry w a n ie  cza rn ą  f a r b ą ,  a c tu s  
n ig ro  co lo re  p in g e n d P : Pro denigracione dicta 
pobrzeszczane arcuum domini regis III scotos 
1383 M M A e  XV 164.

Pobrzeszczenie 'p o k r y c ie  cza rn ą  f a r b ą ,  a c tu s  
n ig ro  co lo re  p in g e n d P : Pro pobrzeszczene et po- 
cosszczene duorum arcuum regalium ad man- 
datum eiusdem I fertonem 1393 M M A e  XV 171.

Pobrzeżne 'o p la ta  z a  ja k i e ś  k o r z y s ta n ie

z  b rze g u  r ze k i, j e z io r a  i tp ., tr ib u tu m  ab  e is t qu i 
f lu m in is  ve l lacus r ip a  ą u o d a m m o d o  u teb a n tu r  
so h en d u n i*: Nicolaus... ab omnibus iuribus, si 
que habuit..., necnon de licencia... equos, pec- 
cora, pecudes... pascendi... et eciam quibus- 
cumque aliis iuribus, que wegnanicze, wramb, 
leczenstwo, lodowe seu pobrzeszne vlg. dicun- 
tu r,... sponte et libere recessit 1391 M M A e  VIII 
156, sim . ib . 155, (XV) 1612 D o k M p  I 310.

Pobrzeżny 1. 'p r z y b r z e ż n y , n a d b rze żn y , l i to - 
ra lis , a d  r ip a m  s i t u s Nicolaus... unum kme-‘ 
tonem et unum pratum magnum sub gayo curie, 
dictum pobrzeszna lanca,... obligauit tenendum 
1398 S tP P P  VIII nr 7658.

2. (sieć) pobrzeźna 'r o d z a j s ie c i, za p e w n e  do  
ło w ien ia  r y b  p r z y  b rzeg u , re te  ą u o d d a m , f o r ta s s e  
a d  p is c e s  a d  r ip a m  ca p ta n d o s a p tu m  : (W którym 
proboszcze będą mogli łowić... sieciami zwa- 
nemi) wączyerz, slampnyczą (i sieciami nad- 
brzeżnemi zwanemi) pobrzeszną (1439) 1532 
K o d W P  V 605.

Pobudek 's t r ó ż  n o cn y , vig il, c u s to s  n octu rn u s5: 
Pobudkom custodibus 1493 W a rsch P o zn  I 354; 
Pobudkowi, qui collegit signa branxacium 
18 grossos 1494 ib . 374.

Pobudka f o r m y :  n. sg . pobudka 1439 S tP P P  II 
nr 2799, XV m ed . R  XXV 156, XV m e d . S K J 169, 
1494 W a rsch P o zn  I 372; ^  d. sg . pobudce 1433 
S tP P P  II nr 2510; ^  i. sg . pobudką 1464 C ra c-  
A r t  nr 548; ac. p l .  pobudki 1431 S tP P P  II 
nr 2377.

Z n a c z e n i a : 1. ' s t r ó ż  n ocn y, v ig il, cu s to s  
n o c t u r n u s Quod statueret (sc . Michael) yigiles 
al. pobudky de Garbari, qui ipsum (sc. Nico- 
laum) detinentes schindowaly gi 1431 S tP P P  II 
nr 2377; Pełka... astrinxit se soluturum quatuor 
marcas... Dobkoni, pobudcze castri Cracouien- 
sis 1433 ib . nr 2510; Dobek, de castro Craco- 
uiensi pobudka, jurabit contra Stanislaum 1439 
ib . nr 2799; Barbitonsori... et pobudka 8 gros
sos 1494 W a rsch P o zn  I 372.

2. 'b o d z ie c , za c h ę ta , p o d n ie ta , in c ita m en tu m , 
s tim u lu s5: Incitamentum pobudka albo vpomy- 
nek XV m ed . R  XXV 156; Et ne magnitudo 
reuelacionum extollat me, datus est mihi sti
mulus carnis mee, pobuthka k nyeczystosczy 
czala mego, apostolus sathane, vt me collafiset 
(II Cor 12, 7) XV m ed . S K J  I 69.

3. 'm ech a n izm  d zw o n ią c y  w z e g a r z e ,  h o ro lo g ii  
co n stru c tio  tin n itu m  efftc ien s’ : Leonardus, hora- 
logista de Cracovia, horalogium cum excitatorio 
al. z pobudka dudum reparatum et solutum 
hinc ad 15 domino Gregorio... restituere obli- 
gavit 1464 C r a c A r t nr 548.

Pobudować 'p o s ta w ić , w zn ie ść , a e d if ic a re , eon-
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s t r u e r e Vtori pod Esdro a Neemiassem pobu- 
dovani, oto gest cosczol boiuyoczich 1461—7 
S erm  415 r.

Pobudowanie 'b u d yn k i, a e d ific ia , a e d e s Stre- 
nuus Bogussius... habet dare viginti et tres mar- 
cas, yiginti pro duobus mansis scultecie et tres 
marcas racione taberne et edificiis al. pobudo- 
wanya, quia fuit *desertum per ignem 1437—51 
R o c zn H is t XV 209.

Pobudzać f o r m y : p ra e s . ind. 2 . sg . pobu
dzasz XV p .  p r .  R  XLVII 358; 3 . sg . pobudza 
K ś w b r  4—5.5, XIV e x .P o c z  233, ca  1480M P K J II 
316, XV p . p o s t .  R  XXV 173; 3 . p l . pobudzają 
XV m ed . S K J  V 270; ^  p a r t .  p ra e s . a c t. adv. 
pobudzaję K ś w  br 9, B Z  III Reg 16, 33; pobu
dzając FI i P u l  112, 6, S u l 48, XV m ed . G IW ro c  
231 v, XV m ed . S K J  V 282, 1456 Z a b U P o z n  89, 
XV p .  p o s t .  R  XXV 265, XV e*. S K J  I 111; 
^  inf. pobudzać ca  1500 E r  z  69; ^  p r a e t .
3 . sg . f .  pobudzała B Z  III Reg 21, 25; 3 . p l .  m . 
pobudzali FI i P u l 77, 45, 1444 R o z P a u l 139r.

Z n a c z e n i e :  'za c h ę c a ć , p o d n ie c a ć , p o p y c h a ć  
do  c z e g o ś , h o r ta r i, in c ita re , im p e lle re9: Zmouil 
sin bozi sloua uelmy znamenita, gimis casdo 
duso zbosno pobuda, ponocha y pouaba. *Po- 
bucha reca: Vstan! K ś w  br 4—5; Ale v suotem 
pisany ctuorakim ludem pobudaio ie moui <bog> 
vsemogocy: Vstan! ib . 9; Kelcokrocz roszurzali 
S0 gi na puszczi, w gnew pobudzali gi (in iram 
concitaverunt eum) w przezwodzu FI 77, 45, 
sim . P u l ; Pobudza XIV e x . P o c z  233; Sollicitat 
*pobuzda uel porusza 1431 P F  V 64; Invales- 
cebant vlg. pobudzały lud naprzeczywco Ye- 
szvszewy 1444 R o z P a u l 139r; Isze wszisthka 
szaradnoscz slow o {p ro  a) skaradą mową kv 
szwary ludzy pobvdzayącz (ad rixas homines 
provocantes, D z ia ł  39: przywodzą), v czsnothli- 
yych lvdzy dostoynye ma bycz wyarowana 
S u l 48; Pobu<d)zas excitas XV p .  p r .  R  XLVII 
358; *Popudzayocz hortando XV m e d . G IW ro c  
231 v; Et quia frequenter tales mali sustentant, 
pobudzaya, bonos XV m ed . S K J  V 270; Nobis 
eam diligentibus amplior honor et yirtus presta- 
tur ac gracia, demum omnem statum hominum 
ad gaudium invitando pobudzayącz ib . 282; Gen 
{sc. Achab) syo na to dal, abi czinyl zle przed 
oblyczim boszim, y pobvdzala gy (concitayit... 
eum) szona gego B Z  III Reg 21, 25; Ipsam con- 
sideracionem nu<n)cciando, *pobwczayącz, di- 
cit beatus Bernardus: Currite matres! 1456 Z a b 
U P o zn  89; Gula cito despumat vlg. pobudza 
in libidinem ca  1480 M P K J  II 316; Quid spi- 
ritualiter per marę debemus intelligere? Non 
aliud nisi istum mundum... Sic recte iste mun- 
dus semper tumet ylg. pobudza albo poduszcza,

albo podnoszy szą XV p .  p o s t .  R  XXV 173; 
Pobvdzayacz ib . 265; Non efficiamur inanis 
glorie cupidi invicem provocantes, inyicem in- 
yidentes, g l. id est alios concitantes pobu
dzayącz szye kv grzechy (Gal 5, 26) XV ex .  
S K J  I 111; ^  cg n ie w a ć , d ra żn ić , irr ita re , in
ira m  c o n c ita re3: Przidzerszal syo Achab swim 
skutkem, pobudzaio (irritans) pana boga israhel- 
skego B Z  III Reg 16, 33; Prouocare, id est irri
tare, *pobvdzyacz albo drasznycz ca  1500 
E r z  69; 'd o d a w a ć  sil, p o d n o s ić  z  u p a d k u , 
con firm are , ia cen tem  e x c ita r e  : *Pobudzayocz 
{P u l: pobudzayącz) ot zseme (suscitans a terra) 
nedostatecznego a z gnoya wznaszayo ybogego 
FI 112, 6.

Pobudzawać 'za c h ę ca ć , in c ita re , p ro v o c a re5: 
Szloncze... szercza nasze pobudzawa, byszmy 
przyyaly yasznoscz y szluszbą boszka M W  65a.

Pobudzenie 'p o d n ie ta , za c h ę ta , in c ita m en tu m  : 
lam spal w grzechoch y trwał w zloszczach, 
y zaszyem przesz pobudzenye twe powstał 
(Psal 3, 6) M W  lOOa.

Pobudzić f o r m y :  p ra e s . ind. 1. sg . pobudzę 
M W  85a; 3 . sg . pobudzi Gn gl. 102a, 1456 
R  XXXIII 183, XV p .  p o s t .  R  XLVII 353; 
^  p a r t .  p ra e s . a c t .  adv. pobudząc 1436 R  XXIII 
2 7 7 ;  ^  inf. pobudzić ca  1428 P F  I 493, XV m ed . 
S K J  V 266, ca  1500 E r z  69, R o z m  8; ^  p r a e t .
1. sg . m . jeśm pobudził D z ia ł  28; 3 . sg . m . po
budził FI i P u l 7 7 , 6, G a lk a  w. 42, XV m ed . 
G IW ro c  72v, R o z m  105. 110. 523. 691. 789. 795; 
/ .  pobudziła 1456 Z a b U P o z n  89; 3 . p l .  m . po
budzili są FI 77, 64. 105, 8; pobudzili P u l 7 7 , 64. 
105, 8, R o z m  804; co n d it. 3 . p l .  m . -by pobu
dzili R o z m  778; ^  p a r t .  p r a e t .  p a s s .  I. sg . m . 
(o) pobudzonem XV m ed. M P K J  V 431.

Z n a c z e n i a :  1. 'za c h ę c ić , p o d n ie c ić , p o p c h n ą ć  
do  c ze g o ś , h o rta r i, in c ita re , i m p e l l e r e Tercia 
yirtus est, quia induratum in peccatis molli- 
ficat et ad contricionem excitat pobudzy Gn  
gl. 102a; W gnew pobudzili S0 gy (in iram con- 
citaverunt eum, P u l:  w gnyewe pobudzyly gy) 
w pagorcoch swich FI 77 , 64; Ve soli, quia 
cum instabili pede superbie yentilatus, g l. agi- 
tatus, vexatus, *pobądzącz, indubitanter ceci- 
derit 1436 R  XXIII 277; Schatan go pobudził, 
by cessarzem łudził G a łk a  w. 42; Et fratrem 
suum in immiciciam incitavit pobudził XV m ed . 
G IW ro c  72 v; O bozzem gnyewye przeczywo 
takym pobudzonem (in ira dei contra tales 
excitanda) XV m e d . M P K J  V 431; Quos (sc . 
reges) Xpc dignatus est ad suum presepe vocare 
et ad sui cognicionem invitare poznanyy po- 
budzycz XV m ed . S K J  V 266; Gula cito de
spumat vlg. pobudzy sze in libidinem 1456
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R XXXIII 183, sim. 1454 R XLVII 353; 
Ula virgo... specie sua ac pulcritudine celi 
ciuium in se provocauit aspectum pobudzyla 
wszrok albo oczy 1456 ZabUPozn 89; Prze- 
nykną wszythky nyszkoszczy zyemye, pobudzą 
wszythky nyedbale M W  85a; *Pabvdzycz sti- 
mulare ca 1500 Erz 69; Pobvdzyl (commovit, 
sc. Antypater) Ferora... yyelyka (leg. w wieliką) 
nyenavyscz Herodovy Rozm 105; Dzyevycza 
M arya... począla gorzko plakacz, ys od yey 
yyelykyego placzy pobudzyl szye myły Iesucrist 
k yyelykey zalosczy ib. 523; Vtenczass obroczyl 
szye myły Cristus na Pyotra y pobudzyl y (leg. 
ji cgo3) ku pokuczye ib. 691; ro *podburzyć, 
commovere, instigare : Alye tho zgloblyye prze- 
myenyly yemv, aby szyyeczkye kxyazą przeczyy 
yemv pobudzyly Rozm 778; Podług tego zakona 
ma ymrzecz, bo poruschyl nasch lyvd, pobu
dzyl... szvą falschyyą nauka (commovet po- 
pulum docens Luc 23, 5) ib. 789; Pobudzyl (sc. 
Krystus) lyvd (commovet populum Luc 23, 5) 
navczayącz po yschytkyey zydovskyey zyemy 
ib. 795; Thym yolanym pobudzyly y rozgorz- 
schyly yschytek lud, yze pochvatayącz kamye- 
nye... y rzvczaly na mylego Iesucrista ib. 804; 
^  'rozgniewać, rozdrażnić, irritare, concitare: 
Y pobvdzyly albo y wzdraznyly so (irritaverunt, 
Pul: pobudzyly) stopaiocz w morze FI 105, 8; 
Incitasse, id est irritasse *pobuczycz ca 1428 
PF I 493.

2. 'odnowić, renovare, reficere : I pobudził 
(suscitayit) swadeczstwo w Iacob a zacon po- 
loszyl w Ysrahel FI 77, 6, sim. Puł;Ta(sc. Ma
ryja) pocznye novy zyvot czystoczy a krolestyo 
oycza naschego Davyda ma pobvdzycz (patris 
nostri David regnum suscitabit) Rozm 8.

3. 'przerwać komuś sen, e somno expergefa- 
cere : Gdysz my noczną rzeczą kony gest vkra- 
dzon we wsy myedzy sąsyady, natychmyast 
s pylnosczą gesm pobvdzyl sasyady Dział 28; 
A za thym krzyk vyelky pobudzyTwschytek dvor 
(tumultus in regia domo excitatus est), yakoby 
kroi yąsz (leg. już) vmarl Rozm 110.

Poburzenie 'rozdrażnienie, gniew, irritatio, 
ira: Poburzenye irritacio XV ex. ErzGlos 182.

Poburzyć 1. 'poruszyć, wstrząsnąć, commo- 
\ere : Poburzony motus 1451 jR XXII 41.

2. 'uderzyć, napaść, irruere, impetum facere : 
Poburzily (war. lub.: oborzyly) irrumperent 
(tulit secum septingentos viros educentes gla- 
dium, ut irrumperent ad regem IV Reg 3, 26) 
1471 MPKJ V 45.

Pobydlenie 'pobyt, przebywanie, commoratio, 
mansio9: Day nam sczaszne pobydlyenye a po- 
them dvschne zbawyenye Naw 156, sim. XV

p. post. R  XIX 97; Day thu nam myme po- 
bydlenye XV ex. PamLit XXVI 398.

Pobydlić 'pozostać, manere, commorere*: Po- 
bidl tu (manę hic) a iacz poslyo posła ku twemv 
oczczv BZ  Tob 10, 8.

IPobyedzysczyta Pobyedzysczyta XV in. 
Wisi nr 1522; Pobyedzysczyta calami satiavit 
ib.

Pobyt 'przebywanie, commoratio, mansio*: 
Boszicze,... dacz raczi... na swecze zbozni po- 
bith (Bogur C: pobythk) Bogur ABDE.

(Pobytek) Pobytk 'przebywanie, commoratio, 
mansio9: Sbosnycza (pro boszycze),... day na 
swyecze sbosny pobythk (Bogur ABDE: po- 
bith) Bogur C.

Pobytk cf. Pobytek
Pocałować fo rm y: praes. ind. 2. sg. pocału

jesz BZ  Tob 11, 7; r o  inf. pocałować BZ  Gen 
31, 28; ^  praet. 3. sg. m. pocałował jest BZ 
Gen 27, 27; pocałował BZ  Gen 29, 13. Ex 18, 7.

Znaczenie: 'dotknąć ustami, złożyć poca
łunek, osculari, basiare : Przystopyw poczalo- 
wal gest gy (osculatus est eum) BZ  Gen 27, 27; 
Wibyegl przeczyw gemu y oblapyl, y poczalo- 
wal, y wwyodl gy do swego domu (in oscula 
ruens duxit in domum suam) ib. 29, 13; Nye 
chczyalesz my dacz mich dzewek a mich wno- 
kow poczalowacz (non es passus, ut oscularer 
filios meos et filias) ib. 31, 28; Poklonyl sze 
a poczalowal gego (osculatus est eum) BZ  Ex 
18, 7; Przistopisz ku occzu twemv a poczalu- 
gesz gy (et osculare eum) BZ  Tob 11, 7.

Pocałowanie fo rm y: n. sg. pocałowanie 
ca 1500 Erz 69; ^  d. sg. pocałowaniu XV 
p. post. R  XXV 180; ^  ac. sg. pocałowanie 
BZ  Gen 27, 26. Tob 9, 8; ^  i. sg. pocałowanim 
XV ex. Kalużn 292; ~  n. pl. pocałowania ca 1500 
Erz 69.

Znaczenie: 'pocałunek, basium, osculum : 
Day my poczalowanye (osculum), synu moy! 
BZ  Gen 27, 26; Wiskocziw przecyw gemv Tho- 
byas, tu sobye prziiaznywe poczalowanye da- 
lasta (osculati sunt se invicem) BZ  Tob 9, 8; 
Cristus in cruce manus expandit ad amplecten- 
dum, caput inclinavit et os porrexit ad osculan- 
dum kv poczalovanyv XV p. post. R  XXV 180; 
O boże, który dlya othkupyenya szwyatha 
chczyalesz szye... od Judasza wydawcze po- 
czalowanym wydacz XV ex. Kalużn 292; Basia 
sunt oscula naturalis amicicie poczalovanya 
ca 1500 Erz 69; Basium, id est osculum po- 
czalovanye ib.

Pocenie 'wydzielanie potu, sudatw: Gdysz 
szamo roszmyslenye przypądzylo czyą kv tha- 
kemv poczenyy krwawemy cum cogitatio sola
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passionis coegit te sic sudare XV p. post. 
Kalużn 272.

Pocestny 'podróżny, wędrowiec; viator, pere- 
grinans5: Annye przikazal, abi stroyla godi swa- 
dzebne a prziprauila wszitko, czsosz bi bilo 
potrzebno ku pokarmu poczestnim (omnia quae 
in cibos erant iter agentibus necessaria) BZ  
Tob 8, 21. Bohemizm.

Pochadzać 1. 'chodzić, ambulare3: Pochadza- 
lesm (perambulabam, FI: przechadzał iesm se) 
w nyewynstwe szercza mego poszrod domu 
mego Pul 100, 3.

2. 'brać początek, wywodzić się, originem du- 
cere : Wszitka ta ozdoba nye z nyeczistoti, ale 
se czsnoti bozey pochadzala (ex yirtute pende- 
bat) BZ  Judith 10, 4; Verum, quia septem sunt 
pene, a quibus oriuntur, pochadzayą, omnia 
mała vti septem capitalia et mortalia peccata 
ca 1500 JA X 384.

Pochlebca 'ten kto pochlebia komu, assentator, 
adulator’: Adulatori, gl. applaudatori pochlep- 
czy XV med. R XXIII 280; Palpo, qui palpat 
vt cecus vel adulator pochlebczą ca 1500 Erz 69.

Pochlebnik 1. 'pochlebca, adulator’: Non te 
scabrosi, pochlebnyczy, fuluo ceculere vel auro 
XV p. pr. R  XVI 327.

2. 'potwarca, oszczerca, calumniator, qui ca- 
lumnias in ferf: Aby thy tesze ne byl pothfarczo, 
pochlebnikem, lychefnikem, omofczo Gn 175a; 
Poch<l)ebniczy calumpniatores Gn gl. 153b.

Pochlebować fo r m y : praes. ind. 2. sg. po- 
chlebujesz XV p. pr. R XVI 347; 3. sg. pochle- 
buje XV med. R  XXIV 48; 3. pl. pochlebują 
Gn l lb , 1471 MPKJ V 67, XV p. post. PF III 
289; ^  part. praes. act. adi. I. sg.f. pochlebującą 
1454 R  XLVII 353; n. pl. m. pochlebujący XV 
p. post. GIDom 55; ^  praet. 3. pl. m. pochle- 
bowali 1471 MPKJ V 98, Rozm 455.

Z n a czen ie : 'chwalić przesadnie albo bez
podstawnie dla przypodobania się, adulari, assen- 
tari, blandiri: Kasznodzege szo sly...,isczy gim 
(se. krolom) o biskubstwo, o probostwo 
y o kaply poch<l>ebug0 Gn l lb ;  Pochle- 
buyesz blandires XV p. pr. R  XVI 347; Po- 
chlebuye applaudebat XV med. R XXIV 48; 
Cognita autem Ihus malicia eorum ideo ipsos 
ipocritas appelauit, quia sub simulato sermone 
vlg. pod pochlebvyacza rzeczą abscondere se 
volebant, fingentes se amare celestia 1454 
R XLVII353; Pochlebvyą lactauerint (si te lacta- 
verint peccatores, ne acquiescas eis Prov 1, 10) 
1471 MPKJ V 67; Pochlebowaly {war. lub.: po- 
clascowachu) applaudebant (prophetae pro- 
phetabant mendacium et sacerdotes applau
debant manibus suis Jer 5, 31) ib. 98; Per lupum

intelliguntur applausivi, pochlebuyaczy, docto- 
res XV p. post. GIDom 55; Dantibus aplaudent 
(.sc. monachi et moniales) pochlebuyą XV p. post. 
PF III 289; Lyczemyernyczy, którzy sobye po- 
chlebovaly, czy movyly, yze myszmy volny od 
svyeczkych zakonow, bośmy pod zakonem bo
żym Rozm 455; dubium: Communio prohi- 
betur in hiis casibus constitutis:... Qui pre- 
beant occasionem mali, proprie poclebnye {pro 
pochlebuyo ?) na slye XV med. GIWroc 20r.

Pochlebstwo 1. 'pochwala przesadna lub bez
podstawna obliczona na przypodobanie się komuś, 
adulatio, assentatio : Si tu eris iustus et bonus, 
non sustineris talem applausum, pochlepstva, 
populi ca 1500 JA X 383.

2. 'oszczerstwo, potwarz, calumnia, criminatio 
falsa: Verba... detractoria wwloczna {leg. 
uwłoczna) a pochlebszthwa pełna XV p. post. 
R XXV 266.

Pochmurny 'zachmurzony, mroczny, nubilus, 
caliginosuś*: Nam cum aer est turbulentus, po- 
chmvrne, magis pungimur a doloribus et plus 
tristamur XV p. post. Kalużn 273. ^  Cf. Po- 
czmurny.

Pochobniące cf. Pochybujący
Pochodnia fo rm y: n. sg. pochodnia XV med. 

SKJ V 268, ca 1500 Erz 69, Rozm 260; ^  n. pl. 
pochodnie 1471 M PKJY  63, Rozm 514; ~ g .p l .  
pochodni Rozm 616; ^  ac. pl. pochodnie 
Rozm 613. 622; ^  i. pl. pochodniami Dorota 
w. 14, 1451 MacDod 104, XV p. post. R XXV 
179. 182, Rozm 593. 612. 615; ^  /. pl. (w) po
chodniach 1444 R  XXIII 305.

Znaczenie: 'smolne łuczywo a. pakuły czy 
szmaty nasycone smołą i osadzone na szczapie 
używane do oświetlania, fax, taeda : *Ognawimi 
*pochadngami palili szo czalo ie Dorota w. 14; 
Pinguis quos olei rore madentibus licnis aut 
facibus pascimus aridis pochodniach w suchich 
1444 R XXIII 305; Ecce Stella, quam yiderant 
..., antecedebat eos tanquam lucerna yako 
pochothnya (Math 2,9) XV med. SK JY  268; Ju
dasz szebraw slugy byszkupe... s kopyamy, 
s laternamy, s pochodnamy 1451 MacDod 104, 
sim. Rozm 593. 612. 615; Pochodnye lampades 
(de ore eius, sc. Leviathan, lampades procedunt 
Job 41, 10) 1471 MPKJ V 63; Deinde exuitur 
{sc. Margaretha)... et corpus eius facibus, po
chodnamy, ardentibus comburritur XV p. post. 
R  XXV 179; Romani in mense februario sicut 
hodie... vrbem omni anno cum cereis et facibus, 
s pochodnyamy, tota nocte illuminabant ib. 182; 
Fax, id est teda pochodnya ca 1500 Erz 69; 
On yesth byl pochodnya gorayacza y swyeczą- 
cza (ille erat lucerna ardens ęt lucens Jo 5, 35)
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Rozm 260; Nagotyyczye brony, bycz było vye- 
lye lyvda..., bycz były svyecze y pochodnye 
rozmagyte ib. 514; A myły Iesus, kyedy z da
leka vzral thy pochodnye ydącz v noczy, przy- 
stąpyyschy swe zvolyenyky vzbudzyl ib. 613; 
Gotvyczye latarnye, przypravyayczye vyelye po
chodny, aby szye nygdzye skrycz nye mogl 
ib. 616; Ysch ssą yego nye poznały, nye była 
vyna v them, czvsch aby omaczmye s nymy 
movyl, bo ... svycze, pochodnye... myely ib. 
622.

Pochodzący (o ludności poddanej) 9mający 
prawo przenoszenia się z jednej wioski do dru
giej, opuszczenia jednego pana feudalnego i osied
lenia się w dobrach innego, (de dominorum feo- 
dalium subditis) is, cui liberum erat ius migrandi 
ex alio vico in alium seu ab alio domino ad 
alium : Isti (sc. viri) debent iurare:... quia 
Issacz... est tributarius verus illiber, non pro- 
cedens al. nye pochodzanczy 1452 AGZ XIX 
487. ^  Cf. Pochodzić.

Pochodzenie ezależność, ratio qua aliąuid ex 
aliqua re pendet9 (?): Przez pochodzenye per 
dependenciam XV ex. GIKórn II 213.

Pochodzić fo r m y : praes. ind. 2. sg. pocho
dzisz 1436 R XXIII 276; 3. sg. pochodzi Sul 
53. 75, XV med. S K JV 255. 273, B Z I Par 13, 2, 
1456 ZabUPozn 92, etc. etc.; 3. pl. pochodzą 
1453 R XLVII 351, Dział 6, Pul 88, 34; ro part. 
praes. act. adv. pochodząc Sul 25. 47; adi. po
chodząc Rozm 449; n. sg. m. pochodzący FI 
i Pul 18, 5. Ath 22, M W  87b, etc.; ac. sg. m. 
pochodzącego Rozm 172; /. sg. neutr. (na) po- 
chodzącem 1466 R XXII 26; n. pl. pochodzące 
XV in. R XXIII 281; m. pochodzący EwZam 
287; g. pl. f .  pochodzących BZ  Ex 37, 21;
ac. pl. m. pochodzące 1466 R  XXII 17; cf. też 
Pochodzący; ^  inf. pochodzić ca 1500 Er z 69; 
^  praet. 3. pl. m. pochodziły są BZ  Ex 37, 17; 
pochodziły BZ  Ex 37, 25; neutr. są pochodziły 
Rozm 251; ^  part. praet. pass. n. sg. m. po- 
chodzony 1471 GórsPiech 220; / .  pochodzona 
1471 MPKJ V 39.

Znaczenia: 1. 9iść, chodzić, przemieszczać 
się, wychodzić skądś, ire, ambulare, exire : Zasą 
pochodzisch retrocedis 1436 R XXIII 276; Que 
est ista, que progreditur, pochodzy, quasi aurora, 
zarzą, pulcra, vt luna (Cant 6,9) XV med. SKJ V 
273; ^  pochodzić z czegoś9wychodzić, procedere, 
exire : W slunczi poloszil przebytek swoy, a on, 
iaco nowoszena, pochodzocy z losza swego 
(procedens de thalamo suo) FI 18, 5, sim. Pul; 
Czo pochodzo {FI: wychodzo) z warg mych, 
nye *vczynyo wzruszono (quae procedunt de 
labiis meis, non faciam irrata) Pul 88, 34; Nye

w samym chlyebye szyvye czlovyek, alye ve 
ysszelkym slove, chtore pochodzy z vsth bo- 
szych (quod procedit de ore dei Mat 4, 4) Ew
Zam 300, sim. Rozm 196; Z yey oczv pocho- 
dzy<ły> svyatle promyenye (ex eius oculis radii 
fulserunt) Rozm 57; Dzyvovaly szye v *mlo- 
doszczy slow, które szą pochodzyly z yego 
syyąthych vst (quae procedebant de ore ipsius 
Luc 4, 22) ib. 251; Tocz, czo wnydzye wsta 
{leg. w usta), <nie> pokalya czloyyeka, alye czo 
pochodzy z vsth, to pokalya czloyyeka (non 
quod intrat in os, coinquinat hominem, sed quod 
procedit ex ore, hoc coinquinat hominem Mat 
15, 11) ib. 355, sim. ib. 356; Tedy yydzyely od 
nyego pochodzącz svyatloscz, yakoby promye
nye sluneczne (quidam fulgur radiosus egredie- 
batur ex oculis ipsius) ib. 449; ^ 9być w ruchu, 
mo\erx: Przechodzy rok w ocrądze pochodzą- 
cze byegy agit celeres annus in orbe rotas 1466 
R  XXII 17; Eous roseas sparsit in orbe tubas, 
gl. radios, tollitur extimplo iam carcer in aere 
fluxo na pochodzączem powyetrzy ib. 26; 
^  ^  przenośnie 9w czynności dalej postępować, 
continuare: Pysaarz... prawyyącye szą... mye- 
nycz maa thako, ysz... kthori wthori pozwaal, 
wthori maa pomyenyoon bicz y othprawyon, 
a thakoosz otrzedzą asz do poslednych pocho
dzącz (et sic deinceps usque ad extremos pro- 
cedatur) Sul 25; ^  pochodzić w czymś 9prze
strzegać czegoś, żyć podług czegoś, observare5: 
Contemplativus doszkonali, myszlaczy o szba- 
wyenyy, naboszny, pochodzaczy we cznocze, 
praczlywy XV p. post. Zab 522; A były spra- 
wyedlywy oba {sc. Zacharyjasz i Elżbieta) przed 
bogyem, pochodzączy ve yszystkym przyka- 
zanyy y w *spravyedlyvyosczyach boszych (in- 
cedentes in omnibus mandatis et iustificationi- 
bus domini Luc 1, 6) EwZam 287.

2. 9przejść, przemierzyć coś w celu dokładnego 
obejrzenia, lustrare, examinandi causa peragrare5: 
Pochodzona lustrata (Abner autem et viri eius... 
transierunt Iordanem et lustrata omni Betho- 
ron yenerunt ad castra II Reg 2, 29) 1471 
MPKJ V 39.

3. 9brać początek, zaczynać się, powstawać, 
wynikać, wywodzić się, oriri, proficisci, emanare, 
originem ducere5: Udzyalal szwyeczydlnyk..., 
s *koregosz to poszrzodka... *kroszky a lylya 
pochodzyly S00 (procedebant) BZ  Ex 37, 17; 
Pospołu szescz gest czewy, pochodzoczych 
s poszrzotka gego (procedentes de vecte uno) 
ib. 37, 21; Vdzyalal y ołtarz..., s *korego W 0- 

glow pochodzyly rogy (e cuius angulis proce
debant cornua) ib. 37, 25; ^  Duch swoty od 
*oczecza y syna ne yczynon any stworzon, any
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porodzon, ale pochodZ0czy (procedens) El 
Ath 22, sim. Pul, M W  87b. l i l a ;  Nyekthorzy 
sz slachatnego rodv pochodzącz (de militali 
prosapia procedentes, Dział 39: porodzony 
s plemyenya slacheczskyego)..., lotrowstwa po- 
czynywszy, bywayą sbyegy krolewstwa naszego 
Sul 47; <R)odzay slacheczsky od rodziczow 
pochodzi (nobilitatis stirpes ex progenitoribus 
earum originem semper ducunt, Sul 33: po
czątek zawsdy wy<o>dą) Dział 21; Prószymy 
yczyeszyczyela thwyego, gyen od czyebye po- 
chodzy, od *odczą wyecznyego XV p. post. 
R XXV 236, sim. Rozm 570; Posła yczyeschnyka 
czychego, to yest ducha svyątego, z ust bożych 
*pochądzączego (procedens ore dei) Rozm 172; 
^  Multos eciam hiis omnibus (sc. yitiis vide- 
bit) involutos, nam certe ista a se sunt exorta- 
tiva *pochodzucze XV in. R XXIII 281; Circa 
ista verba: Ascendit autem Joseph cum Maria 
desponsata sibi vxore, surgit, pochodzy, duplex 
ąuestio XV med. SKJ V 255; Vnde ex vino in- 
moderate sumto procedunt, *pochodzy0, mali 
motus 1453 R  XLVII 351; Ot boga naszego po
chodzi rzecz (egreditur sermo), ktorosz mowyo 
BZ  I Par 13, 2; <G)dysz z lychwy pochodzy 
nyerządne łakomstwo (cum in usurarum vora- 
gine sit insatiabilis appetitus) Dział 38; Quia 
ex omnibus eius potenciis procedebat genus 
omnimodum honestatis bo sz wss<e)ch schil 
gey *duche pochodzili rosmagite 1461—7 Serm 
415v; Ze złego doradzenya rada nyeprzyazny 
przyczyna pochodzy (redargutio seąuitur) XV 
p. post. R  I s. XLIII; Pochodzycz deriuare 
ca 1500 Er z 69; Pochodzycz emanare ib.; 
Chvaly, która od samego oycza pochodzy (glo- 
riam, quae a solo deo est Jo 5, 44), nye nazrzy- 
czye Rozm 261; 'rodzić się, naści, gigni9: 
Aliarum feminarum proles fletu funditur pocho
dzy 1456 ZabUPozn 92.

4. 'trwać, utrzymywać się, durare, manere : 
Oczcecz baczącz..., czso gemy synowye przes 
w[d]zącze gimyenya yczynyly, gim nye thbal 
any chczal dopomocz..., a thakosz myedzy 
oboyą stroną myrzączką a gnyew pochodzy 
(displicentia et rancor morabatur) Sul 75; Nam 
longitudo misericordie eius protenditur, po
chód <z)y, usąue ad nouissimum diem 1456 
ZabUPozn 96; Obeszrzawszy to ..., ysze... 
w ziemyach królestwa naszego czastokrocz 
w sądzech... rzeczy przed nye *przeszle roz- 
magycze sądzą..., dla ktorego rozdzeranya rze
czy myedzy naszymy poddanymy gadky y mye- 
szanya pochodzą (ex qua yarietate quaestiones 
seu causae plerumque post multiplices vexatio- 
nes remanent quodammodo immortales, Sul 6:

ostayą... nyeszmy<r)telne), przeto... vloszy- 
lysmy Dział 6; Pravdzyvych droga yako svyat- 
loscz syyączącza pochodzy (procedit Prov 4, 18) 
Rozm 631.

5. 'obowiązywać, ratum esse\ Gdi kto o slo- 
dzeystwo... bandze obwynyon..., thedy obrze- 
czenye lethney dawnosczy pochodzy, tho gest 
ma mocz (tunc obiectus annualis praescriptio- 
nis procedit et habet locum) Sul 53.

6. 'używać, u ti:  Schamostrel pochodzony, 
dobri 1471 GórsPiech 220, sim. ib.

Pocholek (?) 'sługa, famulus, minister3: Czom 
wcz<y>nil, thom wczinil sza Vrbanow<ym> po- 
czanthkem, kędy na ma noszą porwał, a yego 
pocholek m0 kigem wderzil 1423 ZapWarsz 
nr 74; O pyrwe nyeposlvszenstwo sluszebnyk 
se dwiema pocholkoma sadzey (ministerialis 
cum duobus famulis iudicis, Sul 30: slvzebnyk 
se dwyema paropkoma sąndzego) ma gechacz 
do wsy tego zemyanyna Dział 17. ~  Cf.
Pachołek.

Pochop 1. 'początek, pierwszy odcinek ciągu 
w przestrzeni, principium, initium : Nicolaus 
citavit Paulum... pro via... et ibidem nec origi
nem vlg. pochopu, nec finem vlg. sconana vie 
dicti prawithlnik cum precone yiderunt 1412 
KsMaz I nr 1807.

2. 'pobudka, podnieta, incitamentum, stimu- 
lus5: Vetus homo, gl. id est fomes peccati et 
conswetudo zakał a pochop kv grzechy, noster 
simul crucifixus est, vt destruatur corpus peccati 
vt vltra non seruiamus peccato (Rom 6, 6) XV 
med. SKJ I 100; Fomes proprie pochop albo 
zakał XV p. post. GIDom 90; Si hilari wltu 
detractorem audieris, tu illi das fomitem, po
chop, detrahendi ib.

3. 'pochodzenie, źródło, origo, fons9: Iste due 
citaciones capiunt originem al. pochop a prima 
citacione 1447 AGZ XIV 239; Cum de te, gdysz 
s czebye, malum prius est exortum, pochop, et 
tuum obprobrium, y ganba, in omnes transiit 
mulieres 1456 ZabUPozn 90; Pochop ortum 
1466 R  XXV 139, sim. XV c*. ErzGlos 181; 
Pochop poczantka inicium principii (initium 
principii in voce propheticae exclamationis in- 
stituens Marc prol.) 1471 MPKJ V 120; Po
chop exordium XV ex. ErzGlos 177.

Pochopić 'porwać, rapere, a r r ip e r e A ten 
(sc. wiatr) pochopyw kobilky (arreptam locu- 
stam), rzuczyl ge w Morze Czyrwone BZ  Ex 
10, 19; Ale Thobias, boiocz sy0 wyocey boga 
nysz krolya, gdzesz mogl pochopycz cyala za- 
bytich (rapiebat corpora occisorum) a w swem 
domv gich tayl, a o polnoci ge pochowayal 
BZ  Tob 2, 9 ;^P ochopy  comprehendet (gla-
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dius, quem vos formidatis, ibi comprehendet 
vos in terra Aegypti Jer 42, 16) 1471 MPKJ 
V 101.

Pochopny 'skłonny do czegoś, propen sus, pro- 
n u s Pochopna prona XV med. R XXIV 361; 
Pochopna kv wyerzeny seducibilis ad creden- 
dum 1461—7 Serm 444r.

Pochować fo r m y : praes. ind. 2. sg. pocho
wasz BZ  Tob 4, 5; 3. sg. pochowa 1466 R  XXII 
17; 3. pl. pochowają BZ  III Reg 14, 13; ^  imper. 
2. sg. pochowaj BZ  Tob 4, 3; 2. pl. pochowajcie 
BZ III Reg 13, 31, ca 1500 SprTNW  V 13; 
^  praet. 3. sg. m. pochował BZ  Tob 2, 7, 
Rozm 110; 3. pl. m. pochowali BZ  IV Reg 13, 20, 
1471 MPKJ V 134, ca 1500 SprTNW  V 13; 
^  condit. L sg. m. -bych pochował BZ  Tob 
8, 14; ^  part. praet. pass. n. sg. m. pochowan 
BZ  III Reg 13, 31. IV Reg 14, 20; neutr. po
chowano Rozm 146; ^  fut. pass. 2. sg. m. bę
dziesz pochowan BZ  III Reg 13, 22.

Z n a czen ia : 1. 'złożyć ciało zmarłego w gro- 
bie, pogrzebać, mortuum sepelire, humare9: Nye 
bodzesz pochowan w grobye oczczow twich 
(non inferetur cadaver tuum in sepulcrum pa- 
trum tuorum) BZ  III Reg 13, 22; Gdi ia vmr0, 
pochowaycye my0 w grobye, w nyemsze to 
mosz boszi pochowan (sepelite me in sepulcro, 
in quo vir dei sepultus est) ib. 13, 31; W t0 
dobo vmrze pacholyk y bodo gego plakacz 
wszitci lyvdze israhelsci a pochowai0 gy (plan- 
get eum omnis Israel et sepeliet) ib. 14, 13; 
Vmarl Elyzeus a pochowały gy (et sepelierunt 
eum) BZ  IV Reg 13, 20; Y pochowan (sc. Ama- 
zyjasz, sepultusque est) w Ierusalemye ib. 14, 20; 
A gdisz slunce zaszło, szedw y pochował (sc. 
Tobijasz) to cyalo martwe (sepelivit eum) BZ  
Tob 2, 7; Pochoway cyalo me (corpus meum 
sepeli)! ib. 4, 3; Pochowasz i0 pole mnye (se- 
pelias eam circa me) ib. 4, 5; Posly gedno 
z dzewek swich, acz wzvye, vmarlly Thobyas, 
abich gy przede dnyem pochował (ut sepeliam 
eum) ib. 8, 14; Pochovaly curauerunt (cura- 
verunt autem Stephanum viri timorati et fece- 
runt planctum magnum super eum Act 8, 2) 
1471 MPKJ V 134; Sswyąthe czyalo pocho- 
wayczye a do grobu gye donyesczye! ca 1500 
SprTNW  V 13; A gdy czyalo pochowały czy- 
sthey panny apostoli, Ihs przyszedł dnya trze- 
czyego do grobu ib.; Archelaus *pogrzedl albo 
pochoval svego (sc. ojca) w *Cherodovye mye- 
sczv (sepelivit eum... inHerodio) Rozm 110; Ta- 
kosch y (leg. ji, sc. Jozefa) v kosczyelye po- 
chovano ib. 146.

2. 'schować, ukryć, abscondere, celare : Absci- 
dit, gl. sc. pincerna, ense caput et opes fert, et

scrobe funus celat, gl. abscondit pochowa 1466 
R  XXII 17.

Pochowawać 'składać ciało zmarłego w grobie, 
grzebać, mortuum sepelire, h u m a r e Nyektorzi 
pochowawaioc czlowyeka (quidam autem sepe- 
lientes hominem) yzrzely lotri y wrzvczily cyalo 
do grobu Elyzeowa BZ  IV Reg 13, 21; To- 
byas... nage prziodzeval, martwe a zabyte po- 
choyawal (sepulturam exhibebat) BZ  Tob 1, 20, 
sim. ib. 2, 9; Thobyas gich cyala pochowaval 
(sepeliebat) ib. 1, 21; Gedwosz szmyerci vszedl, 
a ivsz wzdi martwe pochowavasz (et iterum 
sepelis mortuos)? ib. 2, 8, sim. ib. 12, 12; Przi- 
godzi sy0 genego dnya pochowauaioc cyala 
martwa y vstal bil (fatigatus a sepultura) ib. 2, 
10; Gdze gest twa nadzeia, prze nyosz to ial- 
muszni dawasz a martwe pochowawasz (pro 
qua eleemosynas et sepulturas faciebas) ? ib.2,16.

Pochód 1. 'przejście, transitus, transgressw : 
Pochodi transitum 1451 R XXII 41.

2. 'krok, chód, gressus, gradus9: Zakon boga 
yego w szyerczu yego y nye schytrzony będo po- 
chodowye yego (non supplantabuntur gressus 
eius, FI: chodowe iego) Pul 36, 33.

3. 'pochodzenie, rodowód, origo, ortus9: Slya- 
chethnosczy pokolenya s porodziczelow gych 
początek zawsdy wy<o)dą, gychsze pochoth 
(progressum) przirodzeny s rodzayw gych wyer- 
nym szwyadeczsthwem doszwyathczacz szą 
obykly Sul 33.

4. 'początek, źródło, principium, fons9: In 
oriente ortum fuit, pochod myal, peccatum in- 
vidie, ibi etiam Cayn ex invidia occidit fratrem 
suum Abel XV med. SKJ V 266; Voluit igitur 
deus, ut ibi inter gentes oriretur prima bene- 
diccio, vbi progressum, pochod, habuit prima 
malediccio ib.

Pochrona 'skład, schowek, receptaculum : Po- 
chrony (war. lub.: chroni aut pochroni) recepta- 
cula (omnem domum illius implebit a genera- 
tionibus et receptacula a thesauris illius Ecclus
1, 21) 1471 MPKJ V 78. ^  Bohemizm.

Pochróścić cf. Pochruścić
(Pochruścić) Pochróścić 'naprawić chrustem, 

pokryć chrustem, sarmentis tegere9: Laboriosus 
Nic<olaus>..., qui exivit a nobili Johanne de 
Srobycze,... stabulum... al. chlew rubeto non 
reformavit al. nye pochrosczyl 1478 ZapRpCzers
2, 248 v.

Pochwa, też pl. tantum Pochwy 'tylna część 
rzędu na konia lub samo podogonie, postilena, 
equi armaturae pars posterior9: Postela, pochwą, 
phalera idem ca 1500 Er z  69; Phalera, pochwą, 
postela idem ib.; Pochvą ffalera ib. ^  Recepit 
pochwi et popersznik 1390 TPaw IV nr 3581;
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Pochwy postela ca 1420 WokTryd nr 170; 
Pochwy cum omnibus attinenciis, freno et 
XII magnis monilibus 1494 SprKHS VIII 
s. CLX; Frenum ducale et pochwy cum ap- 
pendiis omnibus de margaritis ib.; 4 frena cum 
subsellio al. s pochwamy 1495 RocznKrak XVI 
63; 5 frena et pochwy ib.

(Pochwacenie) Pofacenie *podchwycenie, przy
łapanie, actus capiendi, comprehendendi : pofa
cenie w słowie 'przyłapanie kogoś na nagannej 
wypowiedzi, actus aliąuem vituperanda dicentem 
deprehendendi : Vzrzaw Ihus gromadi, any 
(ra ony5) czu k nyemu gidą, geny prze sdro- 
wye,... pyączi prze dziwi a podsluchanye gego 
albo pofaczenye w slowye XV med. R XXII 235.

Pochwacić, Pochwacić się, Pofacić fo r m y : 
imper. 2. sg. pochwaci Rozm 731; ^  praet.
3. sg. m. pochwacił 1456 ZabUPozn 104; pofacił 
BZ  I Reg 20, 33; f  pochwaciła Rozm 19. 437;
3. pi. m. pochwacili Rozm 477. 609. 614. 663; 
pofacili XV in. R  XXIV 72; ^  condit. 2. pl. m. 
byście pochwacili XV med. SKJ I 63; ^  part. 
praet. act. pochwaciwszy XV med. R  XXIII 279, 
Rozm 93. 429. 646. 721. 722.

Z n a czen ia : 1. *pochwycić, złapać, porwać 
coś, cap er e, arripere, apprehendere : Pofacili tu- 
lerunt (tulerunt ergo lapides, ut iacerunt in eum 
Jo 8, 59) XV in. R  XXIV 72; W to dobo Saul 
pofacyl osczep (arripuit Saul lanceam), abi gy 
vderzil BZ  I Reg 20, 33; Za tern slovem nye- 
vyemy Zydovye pochvaczyvschy kamyenye (sus- 
tulerunt ergo lapides Iudaei JolO, 31)y chczyely 
ye kamyenovacz Rozm 429; Vschlyschącz to 
Zydovye pochvaczyly kamyenye (tulerunt ergo 
lapides Jo 8, 59) y chczyely y kamyenovacz 
ib. 477; ^  *zdobyć, osiągnąć coś, asseąui aliąuid, 
potiri aliąua re : Sic currite, ut comprehendatis, 
gł. sc. brauium vite eterne byscze pochwaczyly 
yyeczną odpłatą (I Cor 9, 24) XV med. SKJ I 63.

2. pochwacić się 'zerwać się, poderwać się, 
szybko powstać, raptim surgere : Ad hoc raptim, 
*pochawczywszy schya, collectam respondit 
XV med. R  XXIII 279; Ille vero expergefactus 
pochwaczil szyą 1456 ZabUPozn 104; V onym 
roskoschnym vydzenyv y zamyeskala svey 
slvzby, yze kosczyola nye ymyotla, a wspo- 
myonąwschy y pochvaczyla szyą barzo rychło, 
y począla vmyątacz kosczyol Rozm 19; Affrodo- 
szius... pochvaczywschy szye nathychmyast bye- 
zal do kosczyola (et exsurgens festinatus tem- 
plum introivit)~/Z>. 93; M arta... vezvala swą 
syostrą Marya *potayemmye rzekączy: Mystrz- 
czy przyschedl a zovye czye. A ona vsluszav- 
schy pochvaczyla szye nathychmyast y przy
ślą k nyemv (illa, ut audiyit, surgit cito et venit

ad eum Jo 11, 29) ib. 437, sim. ib.; A kyedy 
przyschedl (sc. Krystus) a ony spyą, pochva- 
czyly szye ze snv ib. 609, sim. ib. 614. 663; 
O tern, yako szye apostolovye pochvaczyly 
z yyelykyem strachem ib. 614; Malkusch... 
pochvaczyvschy szye y ... dal yyelyky polyczek 
Iesucristovy ib. 646; O tern, yako Cayphasch 
pochvaczyvschy szye posrod yszytkych ludzy 
y pytał mylego Iesucrista, a on yemv nye od- 
povyedzyal ib. 721, sim. ib., sim. ib. 722; O Ie- 
suszye,... takez omdlał, yakoby nye myal boga 
oycza, ba pochvaczy szye, ale nye day szye 
sromoczycz ib. 731.

(Pochwaćca) Pofaćca 'ten kto porwał, po
rywacz, qui rapuit, raptor5: Dzewki pofaczcya 
gwalthowni (raptor yiolentus)... na lascze gey 
y przyyaczool bąncz Sul 19.

Pochwalać, Pofalać fo rm y: part. praes. act. 
adv. pochwalając FI Ann 4; pochwalajęcy Pul 
Ann 4; ^  praet. 3. sg. f .  pofalała jest ca 1500 
R  XLVII 373; 3. pl. m. pochwalali są FI 21, 31.

Znaczenie: 'czcić, wysławiać zalety, laudare, 
c o le r e Yedli so y pochwalały so {Pul: y po- 
klonyly szye) wszitczy tluscy zemsczy (adora- 
yerunt omnes pingues terrae) FI 21, 31; Tria 
misteria virgo benedicta pofalała yest ca 1500 
R  XLVII 373; ^  pochwalić się 'chlubić, prze
chwalać się, gloriari : Ne wspladzaycze molwycz 
*wys0kych rzeczy pochwalayocz se (nolite mul- 
tiplicare loąui sublimia, gloriantes I Reg 2, 3, 
Pul: pochwalyayęczy szye) FI Ann 4.

(Pochwalenie) Pofalenie 'wyrażenie uznania, 
pochwała, laudatio, collaudatw : Na *powfale- 
nye ad comendandum XV med. R XXV 153; 
Preconium, id est pofalenye ca 1500 R XLVII 
373; Virgo Maria ab octo rebus accepit pofa
lenye ib.; Et primum erit preconium, id est po
falenye, secundo erit opatrzenye, tercio *vpa- 
moszenye ib. 374.

Pochwalić, Pofalić fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
pochwali BZ II Esdr 9, 46. Tob 11, 16; ~  imper.
2. sg. pochwal 1471 MPKJ V 55. 86; 2. pl. po
chwalcie BZ  I Par 16, 34, Pul 99, 4; ^  inf. 
pochwalić XV p. post. R XXV 265; praet.
3. sg. f .  pochwaliła Rozm 300; 3. pl. m. po
chwalili BZ  Neh 5, 13, Pul 73, 5; pofalili BZ II 
Par 7, 3; ^  part. praet. pass. n. sg. m. pochwalon 
XV med. GIWroc 231 v; inf. pass. sg. f .  być 
pochwalona 1450 MacDod 120; ^  praes. pass.
3. sg. m. jest pochwalon Rozm 204;/. pofalona 
jest ca 1500 R XLVII 373; ^  imper. pass.
2. sg. m. pofalon bądź XV p. pr. JA XIV 506;
3. sg. m. pochwalon bądź Pul 27, 8; 2. a. 3. sg. 
neutr. pochwalono bądź Naw 94; ^  fut. pass. 
2. s g . f  będziesz pochwalona Rozm 41; praet.
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pass. 3. sg. m. był pochwalon Rozm 459; 
^  condit. pass. 3. sg. m. -by był pochwalon 
Rozm 563; -by pochwalon był Rozm 434.

Z n a czen ie : *oddać cześć, wysłowić zalety, 
laudare, collaudare9: Boże myli, pofalon bocz! 
XV p. pr. JA XIV 506; Ma *bych pochwalona 
y posdrowyona dzyewycza panna Maria 1450 
MacDod 120; Pochwalon benedictus XV med. 
GIWroc 231 v; Pochwalcye pana, bo gest dobri 
(confitemini domino, ąuoniam bonus) BZ  I 
Par 16, 34; Wszitci sinowye israhelsci... padszi 
na zemyo... pofalyly pana (adoraverunt et lau- 
daverunt dominum) BZ  II Par 7, 3; Rzekło 
wszitko sebranye amen a pochwalyly boga 
(laudaverunt deum) BZ  Neh 5, 13; Pochwały 
(benedixit) Ezdras pana *bogo nawiszszego 
BZ II Esdr 9, 46; Pochwały boga on a Anna, 
zona gego (glorificabant deum ipse videlicet et 
uxor eius) BZ  Tob 11, 16; Ut commendaret 
pophalila 1462 R XXV 270; Pochwal benedic! 
(Ecclus 43, 12) 1471 MPKJ V 86, sim. ib. 55; 
Pochwalyon bądź gospodzyn (benedictus domi- 
nus, FI: blogoslawoni gospodzin) Buł 27, 8; 
Wnydzcze... <w> trzemy yego w chwale, po- 
chwalcze gy (confitemini illi, FI: spowadaycze 
se onemu)! Pul 99, 4; Pochwalono bandz Yesu 
Cristhowo vyerne czyalo (ave verum corpus 
natum ex Maria yirgine) Naw 94; Pochualicz 
XV p. post. R XXV 265; Beata virgo pofalona 
yest ex isto ca 1500 R XLVII 373; Vesel szyą, 
yze bądzyesch podwalona vyekvystą cłwalą 
(glorificaberis laude sempiterna) Rozm 41; 
Dzyszya nasch myły zbavyczyel od poganyskych 
królów yest pocłwalon y modlon (adoratus est) 
ib. 204; Yako... Veronyka pochvalyla mylego 
Iesucrista ib. 300; Tha nyemocz nye yest kv 
ssmyerczy, alye prze chvalą bożą, aby po- 
chvalon byl syn boży przezeń (ut glorificetur 
filius dei per eam Jo 11, 4) ib. 434; Yescze duch 
syyąthy nye byl dan, bo myły Iesus nye byl 
yescze pocłwalon (nondum erat glorificatus 
Jo 7, 39) ib. 459; Czokolyye bądzyeczye pro- 
szycz v ymyą moye, to yczynyą, aby oczyecz 
byl pocłwalon v synv (ut glorificetur pater in 
filio Jo 14, 13) ib. 563; ^  pochwalić się *chlubić 
się, przechwalać się, gloriari, se iactare : I po
chwalyly szye (gloriati sunt, F/r^slawili se so), 
gisz czie nyenawydzely poszrodr god twoych 
Pul 73, 5.

Pochwała, Pofała foddawanie czci, laudatio, 
collaudatio9: Weselcze se, prawi, w gospodne! 
Prawim slusza pofala (rectos decet collaudatio, 
Pul: pochwala) FI 32. 1.

Pochwat *powód, pretekst, causa, causa ficta: 
Moyyly, by szye on krolyem czynyl... A temy

snadz poclwat ymyely z [o]oney cłwaly dzye- 
czynney, którą y (leg. ji, sc. Jesusa) cłwalyly 
v kyyethna nądzyelyą (*:niedzielą5) Rozm 778.

Pochwatać, Pochwatać się 1. 'pochwycić, zła
pać, porwać coś, arripere, apprehendere9: 
Czczyeenye o tern, yako nyevyerny Zydovye 
pocłwataly kamyenye chczącz kamyenovacz Ie- 
susa Rozm 429; Pocłwatayącz kamyenye, bioto, 
drwa, czym kto mogl, y rzyczaly na mylego 
Iesucrista ib. 804.

2. pochwatać się 'zerwać się, poderwać się, 
szybko wstać, raptim surgere: A  tern poru- 
schyly yschytek lyvd, yze yschysczy pocłwataly 
szye svych (leg. z swych) loz, bo yvsch było 
barzo v noczy Rozm 663.

Pochwatnąć *pochwycić, złapać, porwać, ca- 
pere, rapere9: Quoniam raptus est in paradisum, 
gl. id est in eam tranąuilitatem, qua fnwntur, 
qui sunt in celesti Ierusalem, pochwatnyon gest 
w szlothkoscz, w yczecha szwyęthych w nye- 
bye (II Cor 12, 4) XV med. SKJ I 68.

Pochwiejanie ' chwianie się, nutatio, vacillatió*: 
Poloszil ies nas w podobenstwo luda, pochweiane 
(Pul: pokywanye) głowi (in... commotionem 
capitis) w ludzoch FI 43, 16.

Pochwiewać się 'chwiać się, vacillare9: Owa 
dzyeczye moye mylę, ktoregozem yybral..., 
trzy (pro trsczy Trzciny9) *pochvyvayączey szye 
nye złomy (harundinem quassatam non con- 
fringet Mat 12, 20) Rozm 328.

Pochwiściel 'zamieszanie, zamęt, perturbatio, 
tumultus9: Disturbium myeszka vel pochyysczel 
ca 1455 JA XIV 495.

1. Pochwy cf. Pochwa
2. Pochwy (?) 'jakiś rodzaj koła do wozu, 

currus rota ąuaedam : Experimentum seu porcio 
al. stuka pro rotificibus est hec, yidelicet quod 
faciat principaliter duas rotas al. schybowe pro 
curru, pro curru ad sex equos... Item faciat 
alias duas ultimas dicti pochwy vel pochi super 
tres equos yalentes sub mensura currificum. 
Quas quidem rotas al. pochy tenebitur in canto 
terebrare al. zwyerczyecz 1499 AcPosn II 382.

Pochwycić fo rm y: praes. ind. 3. pl. pochwycą 
BZ  Deut 28," 2; ^  praet. 3. sg. m. pochwycił 
jest BZ  Deut~33, 20 \ 3. pl. m. pochwycili XV 
ex. MacDod 137; fut. pass. 3. sg. m. po- 
chwycon będzie BZ  Num 24,r7; ^  condit. pass.
3. sg. f .  -by pochwycona” była BZ  Lev 21, 9.

Znaczenia: 1. 'złapać, porwać, arripere, 
apprehendere9: Pochwiczon bodze przeto Agag 
kroi iego (tolletur propter Agag rex eius) 
y odyoto bodze krolewstwo iego BZ  Num 24, 7; 
lako lew odpoczinool, pochficil gest (cepit) 
ramyo y czemyo BZ  Deut 33, 20; Tham gy
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dyably pochwiczyly, ną powyethrzu podnoszyly 
XV ex. MacDod 137; ^  przenośnie: Y przyd0 
tobye wszitka pozegnanya ta to, y pochwyczo 
CZ0 (et apprehendent te) BZ  Deut 28, 2.

2. 'zastać kogoś przy popełnianiu złego 
uczynku, aliąuem in scelere deprehendere*: Ka- 
planyska dzewka gdiszbi pochwiczona bila 
w nyecistocze (sideprehensafuerit in stupro)..., 
plomyenim vszona b0dze BZ  Lev 21, 9.

Pochy cf. 2. Pochwy
Pochybienie 'rzecz godna nagany, res vitupe- 

randa: Wszitka słowa, iazesz mowyla, prawa 
S0. A nye w twich rzeczach nygenego pochibye- 
nya (non est in sermonibus tuis ulla reprehensio) 
BZ  Judith 8, 28.

Pochybować 'wahać się, nie być pewnym, du- 
bitare, incertum esse : Ambigebant pochibowaly 
aut wąnthpyly (ut autem audierunt hos sermo- 
nes magistratus templi et principes sacerdotum, 
ambigebant de illis, ąuidnam fieret Act 5, 24) 
1471 MPKJ V 133. Cf. Pochybujący.

Pochybujący (?) 'chwiejny, wątpiący, vacillans9 
dubitans: *Pochobnyącze yacillantes (yacillan- 
tes confirmaverunt sermones tui Job 4, 4) 
MPKJ V 59. ^  Zapewne błędnie skopiowany 
czes. wyraz pochybujuce.

Pochy cić, Pochycić się fo rm y: praes. ind.
2. sg. pochy cisz 1471 MPKJ V 114; ^  praet.
3. sg. m. pochycił BZ  Gen 19, 1; 3. pi. m. po- 
chycili BZ  III Reg 20, 33, 1471 MPKJ V 99; 
^  part. praet. act. pochyciw BZ  I Par 10, 4.

Z n a czen ia : 1. 'złapać, wziąć gwałtownie 
w ręce, arripere, comprehendere : Pochicyw Saul 
myecz (arripuit ergo Saul ensem), nastawyw 
przecyw sobye, rzucyl syo nan BZ  I Par 10, 4; 
Pochiczili apprehenderunt (apprehenderunt eum 
sacerdotes et prophetae et omnis populus dicens: 
Morte moriatur Jer 26, 8) 1471 MPKJ V 99; 
Pochiczisch apprehendes (apprehendes et non 
salyabis, et quos salvaveris in gladium dabo 
Mich 6, 14) ib. 114; ^  Moszowye... rocze po- 
chicyly słowo vst gego (festinantes rapuerunt 
verbum ex ore eius) BZ  III Reg 20, 33.

2. pochycić się 'poderwać się, szybko wstać, 
raptim surgere5: Przyszli so dwa anyoli... A Lot 
syedzal w myeszczskyey bronye, genze gdisz 
bil vsrzal,*pochiczyl szo a padł na swe oblicze 
na zemyo (surrexit et ivit obviam eis, adora- 
vitque pronus in terram) BZ  Gen 19, 1.

Pochylać się przenośnie 'odstępować od pew
nych zasad, declinare, d isc e d e re Poydzesz po 
gych (,sc. kapłanów i sędziego) radze, nye po- 
chilayocz syo ani na prawo, ani na lewo (nec 
declinabis ad dexteram neque ad sinistram) BZ  
Deut 17, 11; Pełni wszisczek zakon... Nye po-

POCHWYCIĆ

chylay syo przeto od nyego na praviczo ani na 
levicZ0 (ne declines ab ea ad dexteram vel ad 
sinistram) BZ  Jos 1, 7.

Pochylić, Pochylić się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
pochyli BZ  Lev 20, 6; 3. pł. pochylą BZ  Num 
34, 10. 11; ^  imper. 2. sg. pochyl XV ex. 
AKLit III 106; ^  praet. 3. sg. m. pochylił BZ 
Gen 13, 11; / .  pochyliła jest BZ  Gen 8, 21; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. pochylony 1471 
MPKJ V 70, Rozm 21.

Znaczenia: 1. 'zgiąć, zakrzywić w dół, in- 
clinare, inflectere5: Noss myala (sc. dziewica 
Maryja) prosty, mało pochylony (nasus eius 
rectus erat, parum aquilinus) Rozm 21; ^  prze
nośnie 'ukorzyć, poskromić, deprimere, domare’: 
Przydzy dusze swyathi k nam ... Pochil, czocz 
pysnye (flecte, quod est rigidum)! XV ex. 
AKLit III 106.

2. pochylić się 'skłonić się ku czemuś, ulec, 
inclinari, se conferre ad a l ią u id <Nie> poklno 
zemyo prze lyudzy, yze smisl y smislyenye 
czyelestnich sercz pochilila szo gest ku złemu 
z gich mlodoszczy (sensus enim et cogitatio 
humani cordis in malum prona sunt ab adules- 
centia sua) BZ  Gen 8, 21; Dysza, któraś syo 
pochili kv czarownikom (quae declinaverit ad 
magos)..., ystawyo oblicze przecziw gey a za- 
byo yo BZ  Lev 20, 6; Procliuior pochilony, nyssy 
(vir iracundus provocat rixas, et qui ad indi- 
gnandum facilis est, erit ad peccandum proclivior 
Prov 29, 22) 1471 MPKJ V 70.

3. pochylić się 'zwrócić się, skierować się,
declinare, tendere aliąud: ku czemuś: A odtod 
syo pochilo (metabuntur) myedze konyecznye 
kv stronye wschody slvnecznego ode wsy Henan 
asz do Sefana. Pochilo syo myedze asz do 
Reblata (et de Sephama descendent termini in 
Rebla) BZ  Num 34, 10—11; ^  od czegoś:
Wiswolyl sobye Loth kray podle Yordana a po- 
chilyl szo od wschoda sluncza (et recessit ab 
oriente) BZ  Gen 13, 11.

Pochyły 'odgięty od pionu, decłms, inclinatus*: 
Incipiendo a meta hereditatis Szyromino usque 
ad tiliam decliuem vlg. do pochyley lypy 1429 
Monlur VI 12; Arbor advnca, gl. curwa po
chyla XV p. post. PF III 287; ^  'skłonny do 
upadku moralnego, ad morum corruptionem pro- 
pensus5: Nos proclivos, pochyle, et frigidos lye- 
nyve XV med. R XXV 157.

Pochynąć 'popchnąć, pellere, im p e lle re Po- 
chynon (Pul: popchnyon) wezwroczon gesm 
(impulsus eversus sum) FI 117, 13.

Pochytawać 'opanowywać, ogarniać, imadere, 
a r r ip e r e A gdiszkoly duch boszi zli pochi- 
tawal Saula (quandocumque spiritus domini
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20 6 POCHYTAW AĆ POCIĆ

malus arripiebat Saul), tedi Dauid, wszow 
*goslki, g0dl sw0 roko BZ  I Reg 16, 23.

(Pociasek) Pociask 'narzędzie do wygarniania 
żaru z pieca, instrumentum, quo carbones e for- 
nace egeruntur9: Pocask tractura ca 1420 Wok- 
Tryd nr 494; Poczask tractula 1463 PF V 13.

Pociask c f  Pociasek
Pociąć 'skosić, posiec, demetere, secare: Yako 

mnye Troyan poczol l0k0, czso mi y0 zastawił 
1412 KsMaz I nr 1890; O kthore *lamky Woy- 
czech na m0 zalowal, tym ya sz yego wol0 
pocZ0l 1418 Czrs 117, sim. ib.; Jakom ja nye 
pocyąl ląnky Pyotrowy 1450 ZapWarsz nr 948.

Pociądzać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pociądza 
Sul 9. 59. 80; ^  inf pociądzać Sul 59; ^  praet.
1. sg. m. -m pociądzałem 1471 ZapMaz 82; -m po- 
ciądzał 1422 TPaw YII nr 2519; 3. sg. m. po- 
ciądzał Sul 59; ^  part. praet. pass. g. sg .f. po- 
ciądzanej Sul 10; ^  inf. pass. sg. m. być po- 
ciądzan Sul 70; ^  imper. pass. 3. sg. m. bądź 
pociądzan Sul 30.

Znaczenie: 'wziąć komuś zastaw, pignus ca- 
pere alicui : Czsom pocyandzal Androwskego, 
tom pocyandzal gy o czinsch 1422 TPaw YII 
nr 2519; Ho nyestanya panskego skaranye 
woźni dwyema woloma pana począndza (in 
duobus bobus eundem impignoret) Sul 9, sim. 
ib. 80; Oczisczi (sc. pan wsi) swą nyewynnoscz, 
thedi sandza cząndzacz kazaączi oth kasdey 
persony wyną pyancznadzescza panv wszy po- 
czandzaney przepascz ymyecz (ma się poznać) 
Sul 10; Paknyąly kmyecze bandą krzywy a po- 
zzwany nye staną, kaszdi sz nych thilko yanym 
woleem bąącz począądzaan (ąuilibet eorum tan- 
tummodo in uno bove impignoretur) Sul 30; 
Ten, gego łasz bądze, rąbyączego... trzecze 
volmy abo *konnymy lubo genym konyem po- 
cządzacz może (impignorare poterit, Dział 58: 
ma wzącz)... Alye począdza-ly kogo (si im- 
pignoraverit aliąuem) we dw volv..., snamyą 
abo czosn na drzewye, gdzye począdzal (ubi 
impignoravit, Dział 58: gdze wząl zakład), 
wyczącz yma Sul 59; Za rąkogemsthwo swego 
pana kmyecz nye ma bycz począdzan (non 
debeat impignorari) Sul 70; Yakom ya kme- 
czyewy Jacubowy po *rankoyesthwy My- 
kolaya woytha... w mnye wyranczonego nye 
poczaczalem (leg. pociądzałem) 1471 ZapMaz 82.

Pociądzanie 'wzięcie zastawu, pigneratio 
Kędy który kmyecza albo kogole w szwoyem 
lesze zastanye, tedy gy za pyrwe począdzanye 
(pro prima pignoratione) tilko w szekyrze po- 
cządza Sul 80; Bo nye gest sgodno any szą 
wydzy dostateczno za thako sznamyenythą 
szkodą lekky zakład wszącz albo yszby tilko

w począdzanyv byl skaran (quod solummodo in 
pignore punietur) Sul 81.

Pociągać 'przywodzić do czegoś, adducere, im- 
p e l l e r e Owa nyektorzy kv smrodnosczy czala 
swoge cząstokrocz począgayącz (ad foeditatem 
corpus suum... protrahentes)... dzewycze dzew- 
sthwa sbawyayą Sul 43; Nyedbaly, smudny..., 
gymyenya dzedzynnego oprawyacz nye dbayą- 
czy, domy oprawyone... chczą odzyrzecz, bra- 
czą... *ka sządom począgayącz (fratres... ad 
iudicia protrahentes) Sul 53; ^  Quem alter
sapiencior superveniens corripuit, dicens: 
O stulte, petis deum począgayą 1466 R  XXV 
137.

Pociągnąć fo rm y: praes. ind. 1. sg. pociągnę 
Rozm 467; 1. pl. pociągniem BZ  Judith 5, 28; 
^  praet. 3. sg. pociągnął Rozm 112; / .  po
ciągnęła XV p. post. R  XXV 178; 3. pl. m. po
ciągnęli Rozm 352; pociągli BZ  I Par 19, 7; 
^  condit. 3. sg. m. -by pociągnął Dział 10.

Znaczenia: 1. 'przyciągnąć ku sobie, ciągnąc 
przybliżyć do siebie, attrahere, ad se trahere : 
Ynde legitur de ąuodam sancto patre, quia ipse 
vidit dyabolum quendam ridentem et quesiuit 
ab eo, quare rideret, ille respondit: Vidi socium 
meum equitantem super caudam cuiusdam mu- 
lieris, que cum traheret caudam, począgnala, 
socius meus cecidit in lutum, et ideo risi XV 
p. post. R XXV 178; A ya kyedy bądą po- 
vyschon od zyemye, tedy vschytko poczyagna 
k sobye (omnia traham ad meipsum Jo 12, 32) 
Rozm 467.

2. 'pójść, wyruszyć, iść, udać się gdzieś, ire, 
proficisci: Sinowye Amonowy sebrawszi sy0 
s swich myast, pocyogly ku boyv (venerunt ad 
bellum) BZ  I Par 19, 7; Pocyognyem na gori 
(ascendamus in montana) BZ  Judith 5, 28; 
<U)stawyamy, aby kaszdi szoltys... s namy 
na woyną począgnąl (nobiscum transire tenean- 
tur) Dział 10; A on s Mykolayem, Ascalomeem, 
s tayemnyky svego oycza, poczyągnal do Rzyma 
(Romam profectus est) Rozm 112, sim. ib.; Myły 
Iesus nye schedl z yego zvolyenyky v lodzyą, 
aly ssamy odtąd poczyagnaly (sed soli disci- 
puli eius abissent Jo 6, 22) ib. 352.

Pociążony 'wychowany, educatus, eductus5 (?): 
Poczozonemu educato ca 1428 PF I 491.

Pocić się 'wydalać pot, pokrywać się potem, 
sudere, sudorem emittere : Libenter... cum videt 
filius dei, quia sibi dicit bonos rumores de sponsa 
sua, id est de anima, pro qua sudavit, id est po- 
czyl sza, in guttis sanguineis XV p. post. R  XXV 
173, sim. ca 1500 PF IV 748; A s takyego boyv 
począł szye (.sc. Krystus) poczycz barzo moczno 
Rozm 605; ^  przenośnie: 'wydzielać się w płyn
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nej postaci, emanere' : Et usque hodie ex membris 
eius sacrum resudet, poczy sze, oleum valens 
ad salutem multorum XV med. GIWroc 105r. 
^  Cf. Napocić się, Upocić, Wypocić się.

Pociec fo r m y : praes. ind. 3. sg. pociecze BZ  
Num 24, 7; 3. pl. pocieką Rozm 459; ^  praet.
3. sg. m. pociekł 1428 ZapWarsz nr 2858, 1451 
MacDod 105, Naw 95, Rozm 598; / .  pociekła 
Rozm 683.

Z n a czen ia : 1. (o cieczach) *popłynąć, wy
płynąć, wylać się, fluere, effluere, emanere*: Po- 
czol szye przemagacz (sc. Jesus), aze *krawavy 
poth sz nego poczekl 1451 MacDod 105, sim. 
Rozm 598; Poczecze woda (fluet aqua) z wyadra 
iego BZ  Num 24, 7; Gdy twoy szwyanthy bok 
byl przekloth, tedy strumyen krwawy poczyekl 
Naw 95; Kto v mye vyerzy..., rzeky zyvey 
vody poczyeką z yego zyvota (flumina de ventre 
eius fluent aquae vivae Jo 7, 38) Rozm 459; 
Nye mogl odpovyedzyecz rychło przede krvya, 
ależ pyrvey krev poczyekla z yego syyathych 
vst, thoz dopyro przemovyl ib. 683.

2. epobiec, ruszyć w kierunku czegoś, currere, 
cursum capessere ad aliąuem : Czsom yczinil 
Andrzeowi, tho za gego poczanthkem, kedi na 
myo pocyekl pilathika dobiw 1428 ZapWarsz 
nr 2858, sim. ib.

Pociecha fo r m y : g. sg. pociechy XV med. 
R XXV 159, M W  79a; ^  d. sg. pociesze 
M W  69a; ac. sg. pociechę M W  75a. 96b; 
^  /. sg. (na) pociesze M W  59a.

Z n a czen ie : 'usunięcieprzygnębienia, smutku, 
przywrócenie radości, consolatio, solatium : Ex 
magna prerogativa poczechy XV racJ. jR XXV 
159; Wolały oyczowye swyaczi na ziemy, wo
lały w pyekyelney othchlanye ządayącz, aby 
z nyeba stąpił, kthori bi gym na poczyesze byl 
MIT 59a; Myły panye,... zbawyenye thwoie 
szpusczy ku nasze poczyesze! M W  69a; Nye- 
chay lsczywosczya y szrada nye krw[y]awya 
szercza mego, kthore poczechą w thobye po
kłada M W  75a; Ku miłemu bogu wolaymy, 
od nyego wszpomozyenya y poczyechy *zą- 
damy M W  79a; Anno szwyątha, przesz po- 
czyecha, kthorąsz oyczom dala, vczyn nam 
przeszpyecznoszcz naszego zbawyenya M W  96b.

Pociecz bot. 'jakiś trujący grzyb, boletus qui- 
dem, vim v en en o sam habens3: Poczecz deleteon 
1472 Rost nr 1099; Johannes proposuit... 
contra... Annam, quod ipsa... venena... prepa- 
rando ad intoxicandum eundem... dedit sibi... 
boletos mortiferos, nuncupatos vlg. muchomory 
et poczecze[cze] 1497 MMAe XVIII nr 600.

(Pocierpieć) Pocirpieć 'znieść ból, odczuć ból, 
dolorem ferre, pati : A przes to my greszny
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ludze... ch<c)emlicz s milim Xpem na ueky kro- 
leuacz, tedy vocz mamy tesze my nektoro moko 
na naszem czele prze miłego Xpa na tern tho 
suecze pocirpecz Gn 178 b.

(Pocierpka) Pocirpka bot. 'czeremcha, Prunus 
padus L Crepanus trzemcha, koczirpka, po- 
czirpka 1472 Rost nr 1793.

Pocieszać 'usuwać smutek, przywracać radość, 
consolari, solacium ferre*: Quis miserabilior erat, 
tanto amplioribus beneficiis eum consolabatur 
thym wyaszczymy d[r]obrodzeystwy gy pocze- 
szala XV p. post. R  XXV 177; Napyerwey boga 
mylovacz..., pothem... szmutnego poczyeschacz 
(consolari) XV SKJ I 143.

Pocieszenie fo r m y : n. sg. pocieszenie Naw 
174, XV p. post. R XIII s. XXIV, XV p. post. 
R XXV 275, XV ex. GIWp 68; — g. sg. pocie
szenia EwZam 294; d. sg. pocieszeniu M W  
89a; ^  ac. sg. pocieszenie M W  92a. 97a, XV 
ex. GIWp 69. 70, XV ex. R  XIX 82.

Z n a czen ie : 'usunięcie smutku, przywrócenie 
radości, consolatio, solatium : Yz szwyathą Anna 
od wyekow obrał (sc. bog) za sthara mathką 
szynowy szwemv, naszem duszam ku wyelkyemy 
poczeszenyu M W  89a; Nyechay zly duch w po- 
kuszach szwych bandzye poganybyon ode mnye, 
a dusza moia weźmie w thobye poczeszenye 
M W  92a; Przesz mąky thwey vczyrpyenye day 
duszam naszem poczeszenye! M W  97a; Smant- 
nych poczeszyenye, głupich navczenye XV 
p. post. R XXV 275; Czlovyek then byl 
spravyedlyvy..., oczekavayancz poczyeszena 
israelskyego (exspectans consolationem Israel 
Luc 2, 25) EwZam 294; Tho pysmo o thobye 
mamy, ze zasmwcyffsy dawas wgerne pocesenge 
XV ex. GIWp 69, sim. ib. 70, XV ex. R  XIX 
82; ^  Pozdrowyona bandz Maria, zbawyenye 
y poczyeschenye żywych y vmarlych Naw 174; 
Dusche swyąthy..., racz bycz plączących po- 
czyeshenye XV p. post. R XIII s. XXIV; Iesw 
Criste..., któryś fsyckyh zasmwconych gesthes 
pocesenye XV ex. GIWp 68.

Pocieszny *pocieszający, rozweselający, ąui 
consolatuP: O lekarzy nyebieski, o Iezv na- 
slotsi, iakos dvsi mey pocziesni! ca 1500 SIO cc 
XII 163.

Pocieszyciel 'ten który pociesza, rozwesela, 
consolator: Z śmierci wstał ninie Chrystus pan, 
on pocieszyciel sam XV p. pr. R XIX 92; Bogu 
oczczu bącz chwała y iego gedinemu synoui 
z duchem swiątim poczesiczelem M W  2 a.

Pocieszycielka 'ta która pociesza, rozwesela, 
consolatrix\ Pozdrowyona bandz M aria..., 
angyelska ceszarkyny, grzeschnych poczyeschy- 
czyelko! Naw 176.
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208 POCIESZYĆ POCZĄĆ

Pocieszyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. pocieszy 
1466 R  XXII 17; ^  imper. 2. sg. pocieszy 
Naw 176, XV ex. GIWp 68; pociesz ca 1500 
JA XV 540; ^  inf. pocieszyć 1447—62 Zab 544, 
M W  71 a; ^  praet. 1. sg. m. pocieszyłem 
M W  26a; 2. sg. m. -ś pocieszył AfIF 68a;
3. sg. m. pocieszył XV ex. PF V 103, XV ex. 
R XIX 89, XV ex. SKJ I 145; — condit. pass.
3. sg. f .  -by była pocieszona M W  50b; 3. pl. m. 
-by byli pocieszeni Sul 44.

Z n a czen ia : 1. 'usunąć smutek, przywrócić 
radość, consolari, solacium f e r r e Moy namy- 
leyszchy..., racz vweszelycz w theszknoszczy 
badącza, poczyeszycz na szreczv (pro szerczv) 
po thobye [...] 1447—62 Zab 544; Leta nouat, 
gl. reuocat poczyeschy, fortuna senem 1466 
R XXII 17; Pamiotalem na sodi twoie od wie
ków, panie, y poczeszilem sie (et consolatus 
sum Psal 118, 52) M W  26a; Zasługami swian- 
tich twogich... proszimi, abi nassza krewkoscz 
bila potwe<r)dzona y pocziesszona M W  50b; 
Panye..., thysz myą w szmuthku mem wysłu
chał y poczyeszil (Psal 53, 9) M W  68a; Panye 
boże..., kthorysz Anna szwyątha... na- 
szwy<a>thszem płodem raczil [pocz] poczye
szycz M W  71 a; Poczyeschy mye, mnye placza- 
cza, w grzechach yvz szmyerdzacza, poczyeschy 
mye, mnye grzeschna! Naw 176; Iesw Criste..., 
ff thym karangw pocesy! XV ex. GIWp 68; Bog 
Anną schwąthą poczyeschyl a smutek od nyey 
oddalyl XV ex. PF V 103, sim. XV e*. R  XIX 
89, XV ex. SKJ I 145; Pogrzeby vmarlego, po- 
czesz czlowyeka szmathnego ca 1500 JA XV 
540; ^  Aby mązewye szlawąthny... oszobną
czczą v nasz... bili poczeszeny (pro poczczeny?, 
u t... apud nos... consolentur, Dział 34: 
<a)by... myely nyektore zachowanye czczy), 
vstawyamy Sul 44.

2. corruptum pro polecić: O tern yako myły 
Iesus s Bethanyey poczyeszyl sva matką po- 
szlyednye svyątey Magdalyenye, Marczye y ynem 
panyam Rozm 507.

Pocinać rścinać, wyrąbywać, caedere, succi- 
dereni Nye poczinay sczepow (non succides ar- 
bores), ktorichze owocze godzo syo gescz BZ  
Deut 20, 19.

Pociosać (o drzewie) 'wyrównać, obrobić sie
kierą, (lignum) securi scindere9: Yakom ya then 
sandzyl *lythkuph myedzy Jadamem... a mie
dzy Pyotrem..., jsze jemv miał sbudowacz 
jszthbą... j drzewo... w ysthbye poczyoszacz 
1474 ZapWarsz nr 1405.

Pocirpieć cf. Pocierpieć
Pocirpka cf. Pocierpka
Pociskać 'ściskać, uciskać, comprimere, oppri-

m e r e Poczyska stringit XW p.pr.RXN1 343; 
A drugyego pocziskayą XV med. Zab 523.

Pocisnąć, Pocisnąć się 1. pocisnąć się 'tłoczyć 
się, se comprimere, premere" : Cum turbe ir- 
ruerent, poczysnaly sza, in Jesum (Luc 5, 1) 
XV med. R  XXIV 367, sim. XV in. R  XXV 271, 
1423 Zab 209.

2. 'ugniatać, premere, condensare3: Mensuram 
*coagitatem *pocisznon0 (mensuram bonam et 
confertam, et coagitatam, et supereffłuentem 
dabunt in sinum vestrum Luc 6, 38) XV in. 
R  XXV 271; ^  'deptać, calcare, conculcare 
Mors, quam mors morte, gl. sc. sua, premet, 
gl. sc. Cristus, conculcabit *poczysmye 1466 
R  XXII 26.

Pocka cf. Pecka
Pocki cf. Pecka
IPoculanye *?* Ex hoc clangore mała stirps 

est ąuassa stupore, ąuomodo populeas, pocula- 
nye, ventilat aura comas lyscze 1446 R XXII 
26. ~  Zapis należy jakoś rektyfikować; łaciński 
odpowiednik sugeruje związek z topolą.

1. Począć fo rm y: praes. ind. 1. sg. pocznę 
BZ  Jos 3, 7; 2. sg. poczniesz EwZam 288, 
Rozm 6.41. 557; 3. sg. pocznie Sul 12, BZ  Gen 
12, 8, OrtMac 124, De morte w. 444, etc. eter,
1. pl. poczniem BZ  I Reg 29, 4; 2. pl. pocz
niecie Rozm 378; 3. pl. poczną BZ  Jer 29, 10, 
OrtMac 11, OrtOssol 60, 2, Rozm 91. 98; 
^  imper. 2. sg. poczni XV in. CyzPłoc, BZ  Deut
2. 24; part. praes. act. adv. poczę ca 1425 
EwKReg 42; ^  aor. 3. pl. poczęchą Kśw ar 6; 
^  inf. począć ca 1400 CyzWroc, 1424 TymProc 
244, Sul 12. 94, XV med. SKJ V 261, etc.; 
ry praet. 1. sg. m. począł jeśm FI 50, 6, Kart- 
Świdz; jem począł 1437 Pozn nr 1481; -śm po
czął 1397 Pozn nr 322; -em począł ca 1428 
PF I 480; / .  jestem poczęła Rozm 167; ja po
częła De morte w. 137; 2. sg. m. począłeś BZ  I 
Par 17, 27; -ś począł XV in. R XIX 96, Blaż 
322, Rozm 619; / .  jeś poczęła XV in. R XXV 
218, XV med. R XXV 221; -ś poczęła XV ex. 
Zab 215; 3. sg. m. począł jest FI 1, 15, Wierzę 1, 
1471 MPKJW  111; jest począł Wierzę 14, 1420 
TPaw VII nr 1495; począł 1398 StPPP VIII 
nr 6581, Wierzę 5—9. 12. 17. 18. 20, ca 1420 
R  XXIV 82, etc. etc.; f .  jest poczęła Rozm 57; 
poczęła 1405 HubeZb 119, 1420 Pyzdr nr 618, 
OrtMac 56, OrtOssol 46, 3, etc. etc.; neutr. po
częło EwZam 293, Rozm 9, etc.; 3. du. poczęła- 
sta Rozm 8; m. poczęła 1444 ZapWarsz nr 738; 
/ .  poczęlesta BZ  Tob 7, 8; poczęłasta BZ  Gen 
19, 36; 1. pl. m. -(e)śmy poczęli OrtMac 43, 
OrtOssol 39, 1; 2. pl. m. -ście poczęli Błaż 322;
3. pl. m. poczęli są FI i Pul 105, 28; są poczęli
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Rozm 326. 572. 750; poczęli 1402 Maik 117, 
BZ  Jud 21, 6. I Esdr 7, 9, XV p. post.^Rozm- 
Pam 474, etc.; f .  poczęły ca 1428 PF 1^480, 
Rozm 735. 746—8; ^  pląperf. 3. sg. m. był 
począł Rozm 253; / .  jest była poczęła Gn 4b, 
BZ  Gen 16, 5; ^  condit. L sg. m. -bychem 
począł 1437 Pozn nr 1481; 3. sg. m. począłby 
Rozm 486; / .  -by poczęła Rozm 61; 2. pl. m. 
-byście poczęli Rozm 178; ^  part. praet. act. 
począw 1399 TPaw IV nr 2140, 1408 HubeZb 
122, ca 1420 R  XXIV 83; począwszy 1423 
Kościan nr 1006, Sul 6, BZ  Gen 29, 32, etc.; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. poczęt Rozm 818; 
neutr. poczęto 1403 BiblWarsz 1857 II 800, XV 
med. SKJ V 254; poczęte ca 1500 JA IV 94, 
Rozm 155; g. sg. m. poczętego Rozm 97; ac. 
sg .f. poczętą Dział 38; neutr. poczęte Rozm 75;
n. pl. m. poczęty 1398 BiblWarsz 1861 III 34; 
/ .  poczęty BZ  II Par 31, 10; ^  praes. pass.
1. sg. m. poczęt jeśm Pul 50, 6.

Znaczenia: 1. 'wykonać pierwszą część ja
kiejś czynności, incipere, inchoare, coepisse : 
z inf.: Pocoho S0 modlich Kśw ar 6 ;  Jacosm 
ne slubil Boguchwałom kmecza zaplaczicz anism 
poczol placicz 1397 Pozn nr 322; Ius copczi po- 
cząti snamonowacz za nimi 1398 BiblWarsz 
1861 III 34; Sicut Stanislaus poczaw sza sedlicz 
y pugaw (pro prigaw) rola ad Laurencium 1399 
TPaw IV nr 2140; Nis copcze poczoli snamono
wacz 1402 Maik 117; Wtenczas, kędy nan ot 
nen (pro ney) poczanto zalowacz 1403 Bibl
Warsz 1857 II 800; Vichna... poczola *czelicz 
(sc. dziedzinę) i ne *doczelila do concza 1405 
HubeZb 119, sim. 1420 Pyzdr nr 618; *To (sc. 
puścinę) yest Symun poczow dzelicz y ne do- 
dzelil 1408 HubeZb 122; Kedi gest Micolay po- 
czanl zaymacz bidlo w gumnye 1420 TPaw VII 
nr 1495; Et cum cepisset rationem ponere, 
a gdysz poczol liczbo claszcz, oblatus est ei 
vnus (Mat 18, 24) ca 1420 R XXIV 82; Barzo- 
czem thwey mylosczy poczonl prossycz ca 1428 
PF I 480; Jze czo mya ozalowala szostra moya 
o pozag, abichem począł placzicz po trzech le- 
czech, tych yem yey nye począł placzicz 1437 
Pozn nr 1481; Convivio autem instaurato gedy 
*poczyli obadwacz XV med. GlWroc 72v; Ye- 
sus... poczol sze modlycz (orabat dicens Luc 
22, 41) 1451 MacDod 105; Vdzalal tu ołtarz 
panu bogu a gymyo pocznye wzywacz (et in- 
vocavit nomen eius) BZ  Gen 12, 8; Owa dałem 
w roko tw o... zemyo gego, poczny yo myecz 
(et terram eius incipe possidere) BZ  Deut 2, 24; 
Dzysz poczno czo wysycz (incipiam exaltare te) 
przede wszim Israhelem BZ  Jos 3, 7; Sinowye 
israhelsci... poczoly mowycz (coeperunt dicere)
Słow nik staropolski VI

BZ  Jud 21, 6, sim. ib. I Esdr 7, 9; Abi nye bil 
przecyw nam, gdi pocznyem boiowacz (cum 
proeliari coeperimus) BZ  I Reg 29, 4; Gdi po- 
czoti oferowani bicz (ex quo coeperunt offerri) 
pyrwe vrodi domv bożego, tysmi gedly BZ  II 
Par 31, 10; W to godzino Anna... a Sara... 
poczolesta slzicz (lacrimatae sunt) BZ  Tob 7, 8; 
Gdisz syo poczno pelnycz (coeperint impleri) 
w Bab<i>lonye szedmdzesyod lyat BZ  Jer 29, 10; 
Kyedy woyth pocznye ktorakolwyek beszprawna 
rzecz szyrothna foldrowacz prawem którym 
Ort Mac 124; Ma począcz kopacz szachthą... 
trzy stopy odmyerzyvwszy od szwego szaszadą 
mvrv OrtOssol 74, 3, sim. OrtMac 100, 1424 
TymProc 244; Gdy mnych pocznye dzyvy 
stroycz, nykth go nye mosze vkoycz De morte 
w. 444; Jakom go nye sbyl w domv..., alem go 
zbył na vagrodzye..., kyedy na mya począł 
slovy y myeczem dobythem bycz 1494 Zap- 
Warsz nr 1755; Zydowe poczęły wolacz 
(clamabant Jo 19, 6) XV p. post. RozmPam 474; 
I począł movycz do nych (coepit autem dicere 
ad illos Luc 4, 21) EwZam 307; Czy trze... 
mądrczi... począly szobye gadacz o onem tho 
krolv XV ex. M PKJII 317; Począlasta oba boga 
wschechmogaczego chvalycz (collaudabant) 
Rozm 8; Takosch ta oba (sc. Joachim i Anna)... 
poczęły pyacz vesolepyenye (et decantabant can- 
ticum) ib. 10; Y począly szyą (sc. księża) 
zvmyecz (admirantur) ib. 26, sim. ib. 147. 557. 
729. 733; Tako myesczyczy... poczną movycz 
(dixerunt) ib. 91; Nye podług obyczaya pospol- 
nych dzyeczy, ysch pyrvey poczną lazycz, potem 
staw na nogy drza nogama ib. 98; Czynczye 
dostoyne ovoce pokvty, abysczye [szye] nye po
cząly movycz (ne coeperitis dicere Luc 3, 8) 
ib. 178; Then... prószył yego, yze yvsch byl 
począł vmyracz (sc. syn, incipiebat enim mori 
Jo 4, 47) ib. 253; Pocznyeczye stacz na dvorze 
(incipietis foris stare Luc 13, 25) kolaczącz 
v *dzrzvy ib. 378, sim. ib.; Alye... począłby 
bycz slugy pana svego (si... coeperit percutere 
conservos suos Mat 24, 49) ib. 486; Tedy ssą 
nyektorzy zvolyenyczy yego myedzy ssobą mo- 
vycz począly (dixerunt Jo 16, 17) ib. 572, sim. 
ib. 326. 750; Kyedy Cayphasch szedł v dom 
krolevsky, yako począlo svytacz ib. 706, sim. 
ib. 741; Marya Magdalena a M arta... począly 
pytacz ib. 735; Począly (sc. panie) s nyą pla- 
kacz barzo zalobnye ib. 746, sim. ib. 747; A tesz 
kyedy yvsz tako począth yyązacz a podań v rą
cze... katom ib. 818; ro z acc.: Marzy poczny 
dzen XV in. CyzPłoc; Wdowa thakeesz w szesczi 
lyath rzecz pocznye (ąuaestionem inchoabit) 
Sul 12; Nyewyasta... w dzeszancz lyath rzecz
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począcz o thą tho dzedzyną omyąszkaly (infra 
decem annos ąuaestionem inchoare tenetur pro 
eadem) ib.; Kthokoly bi myal vmysl zalowacz 
o dzyedzynąn, ten ma począncz rzecz swoyąn 
we trzi lyatha Sul 94; Dokonay, czsos poczol 
Blat 322, sim. Rozm 619; Ideo ibi primo in- 
cepta est hec descripcio początho tho wypy- 
sanye XV med. SK JV  254; Poczolesz blogosla- 
wyenstwo (coepisti benedicere) domu słudze 
twemu BZ I Par 17, 27; Gdysz woyth począw
szy rzecz w sządzye y nye dokonał Ort Mac 124; 
Daley telko mzdą a znów lychwą początą ma 
myecz Dział 38; Advertitis statim, admonete, 
ne cepta pergrediatur, poczate nye poslo, sed 
de proximo corrigatur ca 1500 JA IV 94; Ta 
dzyevycza pocznye novy zakon y novy zyvot 
(novam legem atąue vitam haec proles inchoabit) 
Rozm 7, sim. ib. 8; Pocznyesch novy zyvot 
ib. 41; Troye zaprze [s]czenye pocznyesch (tri- 
nam negationem inchoabis) boyasznyą smyer- 
czy ib. 557; ^  Y poczoly so Beelphegor (et
initiati sunt Beelphegor) albo poswyoczyly so 
bałwana FI 105, 28, sim. Pul; ^  Dzywne rzeczy 
w mylosczy *bendocz poczyoly sszą medzy 
nąmą ca 1428 PF I 480; Począł schą gyest cepit 
(coepit gladius in civitatibus eius et consumet 
electos eius Os 11, 6) 1471 MPKJ V 111; 
Czoszmy wam pyrwey pyszaly, ysz goracze 
rzeczy, czo szye poczną w szadzacze dny, nye 
maya szadzony bycz w szawyeszone dny Ort- 
Mac 77, sim. OrtOssol 60, 2; Kaszdy czlowyek 
może w gayonem sąndze swa żałobą odpusczycz, 
czo szye poczalą w gayonem sząndze OrtOssol 
46, 3, sim. ib. 15, 1, Ort Mac 56; Dopyrko szyą 
ym *obyemya yyelykye *vyeszyely począlo (lae- 
titia maxima surrexit) Rozm 9, sim. ib. 49. 707; 
Yako tego lyata dokonało szye obrzezanye zy- 
dowskye, a począł szye krest, takyesch sosty 
vyek szye począł a pyątego dokonał (ita sexta 
aetas incipit et ąuinta terminata est) ib. 176, 
sim. ib.; Ta sobota, ktoreyze zvolyenyczy nye 
czczyly, przeto tako vezval svyąthy Llucasz, 
aby snamyonal, yze szye myala począcz dv- 
chem sobotha (ut significaret spirituale sabba- 
tum iam inchoari) ib. 324; Thu szye nathych- 
myast począly rozmaythe żałoby przeczyy my- 
lemv Iesucristovy (coeperunt autem illum accu- 
sare Luc 23, 2) ib. 748; ^  absolute: Dobrzescye 
poczoly, dobrze doskonaycye Blat 322; ^  po
cząć od: Redde illis mercedem, incipiens a nouis- 
simis, poczaw (Rozm 393. 465: poczavschy) oth 
poszlednich, vsque ad primos (Mat 20, 8) ca 1420 
R  XXIV 83; Yaco ty kmecze..., które lezą ot 
wolwarku poczawssy w Golinę, ty sszedzą na 
sszesczy sledzech 1423 Kościan nr 1006; Thedy

poczo (et incipiens Luc 24, 27) od Moyzesa... 
wykladase gym wseczko pysmo ca 1425 EwKReg 
42; Zgromadne wyprąwyenye praw... thv stogy 
popysane, począwszy oththąnth Sul 6; Tho my 
dzerzemy za prawo na gego pamyacz, jako- 
szeszmy poczaly rok od roku OrtOssol 39, 2, 
sim. OrtMac 43; Vstawyamy, aby odtychmyast 
sądzę... roky *sądzlli począwszy ode *zzaranya 
asz do dzewyatey godzyny Dział 12; Scopuli 
sipati sunt incipiendo a scopulo aciali al. *po- 
czowszy od narożnego kopca 1475 KodTyn 
506; Alye posth począwszy od syyąthego Mar- 
czyna az do Bożego Narodzenya... na kolzdy 
dzyeny... mayą sye posczyczi 1484 Reg 712; 
^  bez kontekstu: Poczanl iniciauit (initiavit 
nobis viam novam Hebr 10, 20) 1471 MPKJ V 
132; ^  w błędnym rozumieniu łac. cepisset
'wziął, zdobył" jako coepisset 'zaczął": Poczanl 
cepisset (quae cum audisset Adonisedec..., quod 
scilicet cepisset Iosue Hai et subvertisset eam 
Jos 10, 1) 1471 MPKJ V 32.

2. 'dać życie płodowi, (o kobiecie) zajść 
w ciążę, concipere, gravidam fieri (de femina)": 
Gest gy (sc. syna) ona f chuarthemnacze lecze 
bila poczola Gn 4b; Anioł Mariey *wedczecz 
dal sina *poczocz ca 1400 CyzWroc; M aria,... 
cista Crista gesz poczola XV in. R  XXV 218; 
Szdrowasz, panno myloszcy, szlowem yesz po- 
czala XV med. R XXV 221; Angelus... yirgini 
anunciauerat ipsam filium dei concepturam ysz 
ona począcz myala XV p.post. S K J \ 261; Yacz 
yesm swo dzewko dala w twoge łono, yze gest 
bila poczyola (quae videns, quod conceperit, 
despectui me habet) BZ  Gen 16, 5; Tedi po- 
czyolasta (conceperunt) dwye dzewce Lothowye 
s swim oczczem ib. 19, 36; Któraś to poczowszy 
y porodzyla syna (quae conceptum genuit 
filium) ib. 29, 32; Bo aczbich mogła tey to noci 
poczocz sini y porodzicz (concipere et parere 
filios)..., drzewyey bodzeta babye, nyszly 
swadzbi s nymy doczekacye BZ Ruth 1, 12; 
Sara... szyna Isaaca w starosczy swey nad 
przyrodzenye poczala M W  60b, sim. EwZam 
288; Pocznyesz w szyyoczye (concipies in utero 
Luc 1, 31) a porodzysz syna EwZam 288, sim. 
Rozm 6; M aria,... thysz poczala Jesusza besz 
grzechy XV ex. Zab 215; Masch począcz dzywką 
Rozm 8, sim. ib.; Dzyeyycza... pocznye plod 
yyelyebny ib., sim. ib. 4.67; Dzyeyycza Maria, 
kyedy yest począla naschego zbayyczyela (post- 
quam virgo Maria concepit salvatorem) ib. 57; 
A drudzy pomayyaly yą, yschby złym poszya- 
danym począla ib. 61; Vydzyelysmy dzyeyyczye 
począwschy bez roboty y wschey czyąskosczy 
(concepit yirgo nescia libidinis ardoris et gesta-
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vit inscia gravaminis laboris) ib. 65; Dzyevycza 
począla stvorzyczyela (virgo creatorem... con- 
cepit) ib. 155, sim. ib. 9; Zaprawda, synkv myły, 
przez mąskyego dotknyenya y zlączenyą... 
yestem czyą począla (te concepi) ib. 167; ^  Owa 
porodził neprawdo y poczol iest {Pul: począł) 
bolescz (concepit dolorem), y porodził lichoto 
FI 7, 15; ^  być poczętym 'otrzymać życie,
concipi, vitam accipere3: Bo owa we zloszczyach 
poczęt yesm (in iniąuitatibus conceptus sum, 
FI: poczol iesm se) Pul 50, 6; Ktoresch (sc. 
dzieciątko) yydzyala dvchem svyąthym począte 
Rozm 75; Navczyl (sc. Jozef) ye tesch o naro- 
dzenyv syna bożego, dvchem svyąthem począ- 
tego ib. 97; To czyalo... v dzyevyczym czyelye 
począte (corpus... de virginea carne propaga- 
tum)..., yest było czyalo vyelyebne ib. 155; 
^  począć się 'zacząć się rozwijać (zwłaszcza 
w łonie matki), concipi, in utero matris oriri: 
Bo owa w lichocze poczol iesm se (conceptus 
sum, Pul: poczęt yesm) FI 50, 6, sim. Kart- 
Świdz; Werzo... w Yesv Crysta, szyna gego 
gedinego..., ien sze poczol sz ducha szwantego 
(Wierzę 1: poczol szo yeszth sz ducha, 14: scha 
yest począł z ducha, 5. 7. 9. 12. 18: sya począł 
duchem, 8: sze poczol od ducha) Wierzę 6. 17. 
20; Vydzo czo w swanthem oplathcze, yakosz 
szo poczol w swoye matcze XV in. R  XIX 96; 
Wtenczasz szya ya poczala, gdy Eva yaplko ru
szyła De mor te w. 137; Albertus... począł szya 
p<o> dany<u> j po branyu *sluby j urodzyl 
szya nye v poi roka vczasz 1490 Mieś Her XIV 
161; A gdy popelnyly szya są dny oszm, yszeby 
obrzazano dzyeczya..., chtore vesvano yest od 
angyolą pyrvey, nyszly w szyvoczye szyą po- 
cząlo (priusąuam in utero conciperetur Luc 
2, 21) EwZam 293; To, czo v nyey vydzysch, 
yvschczy szye duchem svyątym począlo (quod 
enim in ea natum est, de spiritu sancto est 
Mat 1, 20) Rozm 56; Vyerze, yze dvchem svyą- 
thym począł szye y przyal oplczyenye ib. 66.

3. 'zaczepić kogoś, wywołać zwadę, rixam cum 
aliąuo ciere : Esz Włodek poczanl na Warczi- 
slawa y rany dal naprzód 1398 StPPP VIII 
nr 6581; Jaco mnye dwa czloweky począla 
Pawiowym szeszlanym 1444 ZapWarsz nr 738.

Cf. Nacząć, Wszcząć, Zacząć, Poczynać, 
Wszczynać się, Zaczynać

2. Począć cf. Odpoczynąć, Spoczynąć, Od
poczywać, Poczywać, Spoczywać

Początek fo rm y: n. sg. początek Gn 179a, 
FI i Pul 110, 9. 118, 160, 1403 Pozn nr 741, 
1437 Wisi nr 228 s. 85, etc. etc.; ~  g. sg. po- 
czątka Gn gl. 169 a, FI i Pul 11, 2, ca 1420 
R  XXIV 81, ca 1428 PF I 494, etc. etc.; po

czątku XV p. pr. R XIX 42, Sul 20. 93, M W 40 b, 
1498 MacPraw VI 274; ^  d. sg. początku 1471 
MPKJ V 27, M W  12b; ~  ac. sg. początek 
1402 Pyzdr nr 179, 1423 MPKJ II 302, 1437 
RafPocz 12, XV med. R  XXII 242, etc.; ~  i. sg. 
początkiem 1388 Pozn nr 40, 1393 TPaw III 
2864, 1394 Kościan nr 5, 1396 ib. nr 83, 1396 
Pozn nr 305, etc. etc.; ^  /. sg. (na) początku 
FI 101, 26, XV med. R  XXII 233, Sul 19,1450 
MacDod 120, BZ  Num 28, 11, etc. etc.; po- 
czątce BZ  Gen 1, 1. Nah 3, 10, MPKJ V 113; 
począce Pul 101, 26; ^  n. pl. początki BZ Num 
18, 13, Rozm 480; ^  ac. pl. początki FI 11, 56; 
^  i. pl. początki ca 1428 PF I 488, XV med. 
R  XXIV 360.

Znaczenia: 1. 'pierwsze chwile dziania się 
czegoś, pierwszy element zbioru, ciągu w prze
strzeni, initium, principium, exordium: Pouecz 
my [o] oth poczotka pokolene tvoge Gn gl. 169a; 
Mowicz bodo gadky od poczotka (loąuar pro- 
positiones ab initio) FI 11, 2, sim. Pul; Y pobił 
(sc. bog)... poczotky (Pul: pyrzwyanky) wszech 
robot gich (primitias omnis laboris eorum) 
FI 11, 56; Na poczhotkv (Pul: na poczocze) ty, 
gospodne, zemyo zaloszyl (initio tu, domine, 
terram fundasti) FI 101, 26; Doszluchawszi bo- 
zey szluszbi oth poczothka do pożegnana 
ca 1420 R  XXIV 81; Abychmi biły poczwthek 
a głowa sthwodzienya (pro sthworzienya) yego 
principatum habentes in omnibus scilicet caput 
creaturis eius (ut simus initium aliąuod crea- 
turae eius Jac 1, 18) 1438 R  XXII 353; Corde 
natus ex parentis antę mundi exordium, przed 
poczantkem stworzenia, alpha et o, początek 
y skonanie (sc. cognominatus) 1444 R XXIII301; 
Wyklaad gych (,sc. praw) polsky naslyadwye, 
iako szą w szobye słowo od słowa, od po- 
cząnthkv asz do kończą... popysana Sul 20; 
Zemsczy pyszarze... bracz mayą... za kaszde 
wpyszanye... na począthkv (in principio) rze
czy poi grosza, a na konczv drvge poi grosza 
Sul 19; Tys od początku *pozehnana XV p. pr. 
R  XIX 42; Na poczathku slova mego proszą 
szobye na pomocz boga uszyechmocznyego 1450 
MacDod 120, sim. XV med. R XXII 233, XV 
ex. Zab 536; Nagotowane wam od poczotka 
swyata (possidete paratum vobis regnum 
a constitutione mundi Mat 25, 34) XV med. 
R XXXIII 122; Poczantek zlosczy ca 1450 
PF IV 576; Dixit, quod vidit librum, sic in Po- 
lonico incipientem: Poczantek tho mą 1455 
MMAe XVI nr 524; Na poczotcze (in princi
pio) bog stworzył nyebo y szemyo BZ  Gen 1,1; 
Bil gest poczyotek gego krolewstwa w Babylony 
(fuit autem principium regni eius Babylon)
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ib. 10, 10; Zona... Nachora porodzyla... Cha- 
muela, genze bil poczyotek syrskyego ludu (Ca- 
muel patrem Syrorum) ib. 22, 21; Wszech vzit- 
kow *poczotki (universa frugum initia)... do
stano syo kv vzitkv twemv BZ Num 18, 13; 
Ale na poczotkv myesyocza (in Calendis) offye- 
rvicze obyato zapalno panv ib. 28, 11; Ot pichi 
wszelke zatracenye wzolo poczotek (initium) 
BZ  Tob 4, 14; Dzatki gego zbyti so na po- 
czotce wszech dróg (in capite omnium viarum) 
BZ  Nah 3, 10; <N>a początkv sądów sądzącz 
strony (in concipiendis et ferendis sententiis), 
tylko mayącz boga przed oczyma Dział 2; In 
procinctu, id est in principio, antę consumma- 
cionem na *poczanthką (itaąue ąuoniam in pro
cinctu nostri operis subita morte subtracta est 
Eccles prol.) 1471 MPKJN  70; Otpoczan<t>ka 
swyatha (war. lub.: swytanya) ascensu diluculo 
(paravit deus vermem ascensu diluculi in cras- 
tinum Jon 4, 7) ib. 113; Na począnthkv (war. 
lub. : na poczatcze) in capite (transibunt portam 
et ingredientur per eam..., et dominus in capite 
eorum Mich 2, 13) ib. ; Pochop poczantka ini- 
cium principii (nam initium principii in voce 
propheticae exclamationis instituens, ordinem 
Leviticae electionis ostendit Marc prol.) ib. 120; 
Na począntkv in principio (Jo 1 ,1 ) 1471 
MPKJRp V 55 v; Na początkv boyą (war. kal. : 
na poczanthky bandzie) ingruente bello (Eccles 
8, 8) MPKJ V 71; Boże, ienzes nas grzeszne ku 
poczantku tego dnya... przygydz yczinil M W  
12b; Ulyczka ta zamknyona bądze grzechowi... 
od poczantku swego stworzenya M W  40b; Blo- 
goslawyona zyemya, Anna swyatha, kthora zba- 
wyenyy uasszemy początek dala M W  57a; 
Wisłą, Bugiem y Narwią kazdemy mayą bicz 
dobrowolne plinączemy... od poczathkv wiosny 
alis do Swiąthek (ab initio... veris usque ad 
festa Pentecosten inclusive) 1498 MacPraw VI 
274; Acz nye położę cze, Ieruzalem, na po- 
czotku (in principio, FI: na *poczokv) wyesszye- 
lya mego Pul 136, 8; Jesu..., yenze yesz ko- 
nyecz y poczathek wschego sthworzenya Naw 
149; *Wsschączkych rzeczy siwyeczskych po- 
cząnthek y dokonanye (omnium rerum munda- 
narum status et exitus negotiorum) we scząn- 
sczyw gest XV p. post. R I s. XXXIX; Bo 
wyąthsza yest szromotha ypascz, nyzli szye 
wdzyerzecz od począnthka ib.; Filii karissimi, 
hodie est exordium nostre redempcionis po
czathek XV p. post. R  XXV 183; Thąn (Ten ) 
ydzyalal począthek znamyon (hoc fecit initium 
signorum Jo 2, 11) Ihus w Chanye Galylyey- 
skyey EwZam 303; To, czom ya rzeki s po- 
czątka, nye yest poczynayączy szye any ktorego

początka ma, alye prze szyego fwszego5) po- 
czątka (hoc autem principium non est incepti- 
vum ullius initii vel inchoativum, sed nullo sub 
initio) Rozm 164; Nyektorzy od bożego naro- 
dzenya początek tego vyeku klądą (initium 
eius ponunt) ib. 176; Vy tez daczye svyadecztwo, 
yzeszczyą (leg. iżeście) se mną s począthka (ab 
initio Jo 15, 27) ib. 570.

2. *przyczyna, powód, pobudka, causa, ratio, 
principium : A napirsuecz tho vy macze rosu- 
mecz, yse ktoricz gest poczotek gego sv0tego 
miloserdza bil, choscy gest gy nasz Xc...sv0- 
themu Ganu ykaszal byl Gn 179a; Początek 
causa 1437 Wisi nr 228 s. 86; Żądzą swą boga 
myluge (sc. człowiek) yako swoy początek 
a swego pana XV med. R XXII 242; Sz po- 
czathka ex fomite ca 1455 JA XIV 490; Non 
teneas vane de sompno surgere manę, longa 
quies sompni vicio fit fomes, poczathek, in 
omni 1466 R XXII 10; Notetis, baczycze, dilecti 
pueri, secundum Augustinum tria sunt, que 
sunt causa et origo, począntek, totius sancti- 
tatis XV p. post. PF I 202; Tertium est causa, 
począntek, totius sanctitatis, scilicet yeritas 
doctrine et yerborum ib. ; Sva volya boga 
gnyeva,... a vschemv grzechovy yest poczathek 
Rozm 611; ̂ Kvpoczanthką(/eg.począthku, war. 
lub. : kv *podnyedze) in fomitem (ita facietis per 
singulos dies septem dierum in fomitem ignis 
Num 28, 24) 1471 MPKJ V 27.

3. 'wszczęcie zwady, zaczepka słowna lub 
czynna, rixae provocatio, actus verbis vel re con- 
tentionem excitandP: Czso ranił Grzimek Smi- 
slaua, to yczi<nił> s gego poczantkem 1388 
Pozn nr 40; Hoc fecit per inicium, poczantkem, 
Johannis 1393 TPaw III nr 2864; Czo yczynil 
Paszeg łanowi, to vczy(n)il *Ianowin *pocz0tken, 
1394 Kościan nr 5; Czo ranił Marcin Iacuba, 
to go ranił na swem dobrze ani iego poczantkem, 
ani na krolewe drodze 1397 Pozn nr 342, sim. 
1396 ib. nr 305, 1400 Kościan nr 160. 212; Mi- 
colay przibyezaw na gozpoda dal parobku Ja- 
schowu rana y druga Jaschowi, a potem czo 
sya dzalo, to było za yego poczanthkem 1399 
StPPP VIII nr 8758, sim. 1396 Kościan nr 83, 
1400 SKJ III 189; Iaco Marczinek zabił Woytka 
Woytkowim *poczantekem 1401 Pozn nr 526, 
sim. ib. nr 709, 1403 ib. nr 716, 1404 ib. nr 568; 
Cszom yczinil Micolayewi, tom yczinil za yego 
poczotkem, kedi mo pirwey szekl 1402 KsMaz I 
nr 215; Czso ranił *Benal <Skar>dmira, to gi 
ranił za gego poczotkem y o ten poczotek go 
nikdi prawem ne odbił 1402 Pyzdr nr 179; Mar
cin sedl gwałtem... na Micolagewa dzedzino... 
gy yego począntek bil 1403 Pozn nr 741; Czso
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Głowacz vczinil Gruszcze, to mu vczinil za iego 
poczantkem, isz gi vranil y nan bucal 1404 
Kościan nr 237, sim. 1405 ib. nr 269, etc. etc.; 
Yze kmecze vczynili poczanthek na synu gego 
1423 MPKJ II 302; Czszom uczinil Pawiowi, 
tho za yego poczanthek, kedi my zadawał... 
maczerze [c]sziny 1437 RafPocz 12; Thom 
yczinyl s yego począntku (pro suo initio) Sul 93; 
Jakom ya Mikolaya sbyl za yego poczanthkyem, 
gdym gyechal przesh yego gymyenye a on po- 
czathek na mya yczynyl 1487 ZapWarsz nr 1583; 
Jakom ya Sthanislawa sbyl, gdy na mya słowy 
poczanthek yczynyl y myecza dobył 1488 ib. 
nr 1624.

4. *pochodzenie, źródło, origo, fons5: Poczotek 
modroszczy (initium sapientiae) boyazn *bozo 
FI 110, 9, sim. Pul; Poczotek (principium) slow 
twoych prawda FI 118, 160, sim. Pul; Początek 
exordium 1437 Wisi nr 228 s. 86; Slyacheth- 
nosczy pokolenya s porodziczelow gych począ
tek zawsdy wy<o)dą (ex progenitoribus earum 
originem semper ducunt) Sul 33; Istud festum 
est exordium, poczathek, nostre redempcionis 
1456 ZabUPozn 85; Poczanthek origo 1461—7 
Serm 248 r; Poczantek nyem<ocy> origo culpe 
ib.; Poczanthek vini to gest duchowney nye- 
mocz<y> ib.; Który yest to początek (princi
pium), ys to movysch, aby byl v oycza? Rozm 
164; To yyerny początek (principium) svego 
fwszego3) stvorzenya, v nyemze szą stvorzony 
wschytky rzeczy y wschytky stvorzenya ib.; Kto 
yez ty?... Początek, który vam moyyą (princi
pium, qui et loąuor vobis Jo 8, 25) ib. 472, 
sim. ib. 621; Alye thy yschytky rzeczy ssą po- 
czątky (initia Mat 24, 8) bolyesczy ib. 480; Kro- 
levstvo moye nye yesth s tego syyatha..., 
czvsch nye ma początka od zyemskych rzeczy, 
ale od boga oycza ib. 782; ^  Cum <e>mergenciis 
s poczontky ca 1428 PF I 488; Początky emer- 
genciis XV med. R XXIV 360.

5. 'wstęp, nagłówek, pierwsze słowa, prooe- 
mium, praefatw : Preambuło, id est principio 
poczotka ca 1428 PF I 494; Prze *lacznyesze 
praw thich to myanowani(e)... popyszan poczan
thek gych Sul 5; Poczanthka exordii (indigetis, 
ut vos doceamini, quae sint elementa exordii 
sermonum dei Hebr 5, 12) 1471 MPKJ V 132; 
Poczathek prohemium ca 1500 Er z  69; ^  Pre
ludium est paruus ludus antę maiorem factus 
poczathek, povąbą ca 1500 Erz 69.

Poczcie, Poćcić, Potcić fo r m y : praes. ind.
2. sg. poczcisz FI 49, 16; potcisz Pul 49, 16;
3. sg. poczci FI i Pul 49, 24, BZ  Tob 7, 9; 
^  imper. 2. sg. poczci BZ  Lev 19, 32. I Reg 
15, 30; ^  inf. poczcie Slota w. 53, BZ  Num

22, 17. 24, 11, ca 1500 Erz 69; ^  praet. 3. sg. m. 
poczcił BZ  II Esdr 8, 29; ^  praes. pass. 3. sg. m. 
poczczon jest BZ Ex 15, 21; 3. pl. m. poczczeni 
są FI i Pul 138, 16; ^  imper. pass. 3. pl. m. 
poczczeni bądźcie Pul 34, 4; ^  fut. pass. 3. sg. m. 
będzie poczczon BZ  Ex 12, 16; 3. pl. m. będą 
poczczeni FI i Pul 36, 21; -—> praet. pass. 3. sg. n. 
było poczczono Rozm 90.

Znaczenie: 'uczcić, okazać cześć, honor ar e, 
colere, yeneran: Neprzyaczele zaprawdo boszi 
nagle, gdi bodo poczceni y powiszeni (mox ut 
honorificati fuerint et exaltati), schodzocz, iaco 
dim schodzy FI 36, 21, sim. Pul; Poczcisz mne 
(honorificabis me, Pul: potczisz mye) FI 49, 16; 
Ofera chwali poczczy me (honorificabit me) 
FI 49, 24, sim. Pul; Mne barzo poczczeny so 
(honorificati sunt) przyyaczele twogy, bosze! 
FI 138, 16, sim. Pul; Muszy gy w tern poczczycz 
wszaky Słota w. 53; Dzen szodmi tymysz godi 
bodzye poczczyon (erit... yenerabilis) BZ  Ex 
12, 16; Spyewaymi panu, bocz slawnye pocz
czyon gest (magnificatus est) ib. 15, 21; Poczczi 
(honora) twarz starego BZ  Lev 19, 32, sim. 
ib. I Reg 15, 30; Nye myeskay przydz kv mnye, 
kv gotowemv poczczicz (honorare) czebye BZ  
Num 22, 17, sim. ib. 24, 11; Y mnye poczcyl 
(sc. bog, honorificavit) przed oblyczim krolyo- 
wim BZ  II Esdr 8, 29; Zasromany a nye pocz- 
czyeny (FI: osromoczeni y zasromani) bądzczye 
(confundantur et revereantur) Pul 34, 4; Pocz
czycz honorare ca 1500 Erz 69; ^  A gdiz gych 
poczcy, abi k stołu syadla (cumąue hortaretur 
eos discumbere ad prandium), poszedw Thobyas 
rzecze BZ  Tob 7, 9; ^  w błędnym przekładzie 
łac. dedicare: To yste drzevo było *poczyono 
ziem dvchem (pro dychom, fuerat... dedicata 
daemonibus) Rozm 90.

Poczciwie, Poćciwie 'chwalebnie, zaszczytnie, 
laudabiliter, honorifice*: Wszakoz yczinki boże 
wziauicz a viznavacz poczcywye gest (honori- 
ficum est) BZ  Tob 12, 7; Proscha... przez tha 
radoscz, yazesz tedy myala, gdy yesz na pra- 
wycza szwyathey troycze pomyesczona w ko
rona szlawy y poczczyyye koronowana Naw 66.

Poczciwość, Poćciwość fo rm y: g. sg. poczci
wości Sul 47; ^  d. sg. poczciwości 1461—7 
Serm 323 r; ^  ac. sg. poczciwość BZ  Tob 4, 3; 
^  i. sg. poczciwością Naw 132; ro /. sg. (w) pocz
ciwości 1461—7 Serm 345 r.

Znaczenia: 1. 'cześć, szacunek, honor, ob- 
ser\antia : Poczcywoscz (honorem) boodzesz 
myecz ku macyerzi twey BZ  Tob 4, 3; Ku pocz- 
czivosczi 1461—7 Serm 323r; W poczcziyosczi 
ib. 345r; Abych czyebye... thaka poczczy- 
wosczya y thaka czczya (tanta reverentia ęt
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honore), raczyz my dacz, abych przyyala Naw 
132.

2. 'dobre imię, sława, fama, existimatio : Nysz- 
lyby... yako swey poczcziwosczy rosproscza 
(velut famae suae prodigus) gymyenye... szle 
rospraszal Sul 47.

Poczciwy, Poćciwy 'godny czci, poważny, sza
nowany, honorabilis, venerabilis5: Ksy0sZ0ta
y wszitci poczcziui (principes et honorati) po
społu s pospolytim lyvdem wichodzily przecyw 
gemu BZ Judith 3, 9.

Poczekać fo r m y : praes. ind. 3. sg. poczeka 
1471 M PK JY 55; ~  imper. 2. sg. poczekaj BZ 
Tob 5, 9; 1. pl. poczekajmy BZ Judith 7, 23; 
2. pl. poczekajcie Rozm 595.

Z n a czen ia : 1. 'zaczekać, chwilę się za
trzymać, exspectare, manere9: Poczekay myo 
tu mało (sustine me, 1471 M PK JY  55: sustinet 
poczeka myą)! BZ  Tob 5, 9; Poczekayczye... 
a czuyczye se mną (sustinete hic et yigilate me- 
cum Mat 26, 38)! Rozm 595.

2. 'oczekiwać czegoś, wyglądać z utęsknieniem, 
desiderare9: Za tich to pyocz dny poczekaymi 
smylowanya od boga (exspectemus a domino 
misericordiam) BZ  Judith 7, 23.

Poczeladnik 'członek rodziny lub służby do
mowej, domownik, familiaris9: Czlowyek sze- 
myena twego, poczeladnik twoy (homo de se- 
mine tuo per familias), ienze bi myal pokalanye, 
nye bodze offyerowacz chlebów bogv BZ  Lev 
21, 17.

(Poczerpnąć) Poczyrpnąć 'nabrać płynu, hau- 
rire3: *Paczyrpnycze haurite (Jo 2, 8) XV in. 
R XXV 272; Poczyrpw krwye (hauriens san- 
guinem) a omoczyw palyecz, dotknę rogow oł
ta rz o w y c h  BZ  Lev 8, 15; Poczyrpnyczye (sc. 
wina, haurite nunc Jo 2, 8) y nyesczye starosczye 
svadzebnemv Rozm 209.

(Poczerwieniać) Poczyrwieniać (?) 'barwić na 
czerwono, rubro colore tingere9: Cruor perunxit 
fusus, gl. rubricauit poczirwienala, oblała (quem, 
sc. arborem crucis, sacer cruor perunxit fusus 
agni corpore) 1444 R XXIII 305.

(Poczesać) Poczosać 'nazrywać, naszarpać, car- 
pere, decerpere9: Yakom ya ne poczosal chmelu 
Wszeborowa 1411 KsMaz I nr 1672.

Poczesnoć 'zacność, prawość, honestas, probi- 
tas9: O mili panye, nyechay nam otrzimaią... 
lasko obdarzenye... Jan Krczicziel y Seruaci 
biskup, które społem okraszila wiborna ziwota 
poczesnocz y krewnosczi panni Mariey... sla- 
chetnoscz M W  56b.

Poczesność, Poczestność fo rm y: n. sg. po- 
czesność ca 1500 Er z 69; ~  g. sg. poczesności 
XV med. SKJ V 256, M W  45 b; ac. sg. po-

214 p o c z c iw o ś ć

czesność XV med. SKJ V 269; ^  /. sg. po- 
czesnością 1447 R XXII 41, XV med. SKJ V 
257, M W 49 b; ^  /. sg. (w) poczestności 1413—4 
JA XIV 503, BZ  Tob 10, 13.

Znaczenia: 1. 'cześć, poważanie, szacunek, 
honor, observantia, reverentia : Honestate
csznothnosczy albo poczesthnosczy 1413—4 
JA XIV 503; Omąsszkala poczesnosczą neg- 
lecta honestate 1447 R XXII 41; <Cum> re- 
yerencia s *poczesnosczio XV med. GIWroc 
231 v; Nam cum reverencia, bo s poczesnoszczą, 
loąuendo, ąuando mulier concipit, non statim 
vnitur anima corpori XV med. SKJ V 257; Con- 
sidera ipsorum (sc. magorum) reverenciam, po- 
czesnoszcz: ecce prociderunt coram eo (sc. 
Christo) ib. 269; Napomynaly io, abi w po- 
czestnoscy swyekri *sw0 myala (monentes eam 
honorare soceros) BZ  Tob 10, 13; O, z yaką 
poczesnosczią obraliscze w oblicznosczi takey 
swiatosczi! M W  49b; Honor poczlyyoscz vel 
poczesznoscz ca 1500 Erz 69.

2. 'dostojeństwo, powaga, moc, dignitas, aucto- 
ritas9: Przesz tą (pro to) tedi..., Joachimye, 
Anno, wassza (pro wasszey) poczesnosczi po- 
wisszenye naydczie m y... laszko M W  45b; Sed 
yideamus, quia in isto ewangelio describitur 
nobis primo congruitas, id est podobnoscz, loci 
istius Ierusalem, secundo describitur auctoritas, 
*poczescznoscz, regalis, hoc est celestis regis 
XV p.post. R XXV 175.

3. 'wstydliwość kobieca, skromność, pudicia, 
pudor9: Muliebres persone non astringebantur 
edicto Cesaris ad talem professionem, sed ipse 
a tali erant excepte et hoc propter ipsarum 
pudorem poczesnoszcy XV med. SKJ V 256.

Poczesny, Poczestny fo rm y: n. sg. m. po- 
czestny Rozm 38; poczesny OrtOssol 12, 2. 
32, 1, XV p. post. R I s. XXXIX; / .  poczestna 
Sul 22. 104; poczesna Rozm 22; neutr. poczestne 
FI 71, 14; poczesne Rozm 20. 154; ^  g. sg. m. 
poczestnego 1495 ZapWarsz nr 1688; / .  po
czesnej OrtMac 25; ~  ac. sg. m. poczestnego 
Gn gl. 105a, Sul 113, 1474 Zab 540, Rozm 114; 
poczesnego Rozm 664; poczesny 1456 Zab- 
UPozn 90 ;/. poczestną XV med. SKJ V 263; 
poczesną XV med. S K J Y  272, OrtOssol 28, 4; 
neutr. poczestne XV in. R XXIV 62; ^  i. sg. f  
poczesną OrtMac 30, OrtOssol 12, 1. 31, 2; 
^  /. sg. m. poczesnym XV med. GIWroc 105 v; 
^  n. pl. m. poczestni Gn gl. 156b; ^  g. pl. m. 
poczesnych Rozm 115; ^  ac. pl. m. poczesne 
ca 1428 PF I 475.

Znaczenia: 1. 'czcigodny, otaczany szacun
kiem, poważany, honorabilis, venerabilis9: Reue- 
rendum, poczestnego, senem in habitu episco-
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pali Gn gl. 105a; Aduenit ąuidam uestitus pilis 
camelorum et reuerendi, poczesthni, senes cum 
eo ib. 156b; Et radicayi (sc. ego, sapientia) in 
populo honorificato poczesnym (Ecclus 24, 16) 
XV med. GIWroc 105v; Quarto commendat 
(sc. evangelista) ipsam (sc. Annam) ab antiąua 
etate, prze yey poczesthną staroszcz XV med. 
SKJ V 263; Gyeden poczeszny czlowyek, nasz 
myesczanyn, vmarl OrtOssol 32, 1, sim. ib. 12, 2; 
Jacobus... za poczestnego, czsnego... yest... 
myan, dzirsan y chowan 1474 Zab 540; Nakład 
na riczerzskye rzeczy poczesszny (honorabilis) 
yest XV p. post. R I s. XXXIX; Pastuschy na 
granyczach zyemye israelskey yednego począst- 
nego (leg. poczestnego) pastucha (ąuemdam 
proceri corporis) vstavyly krolyem Rozm 114; 
Szło tez s nym pyedzyeszyąd poczesnych mazow 
(iverunt etiam cum eo quinquaginta de Iudaeis 
honorati) ib. 115; Podobnoly było tako po
czesnego proroka y tako szvyatego mąza yącz? 
ib. 664; ~  Poczestne (honorabile, Pul: czne) 
ymo gich przed nim FI 71, 14; ^  (zwrot
grzecznościowy): Kyelekrocz nyektora slyach- 
czyanka albo slawanthna i poczestna nyewya- 
stha (aliqua nobilis mulier)... bilabi yalowa..., 
tegdi... sluschecz bandze wdowye... trzeczyąn 
czanscz... vyana... dacz Sul 104; Dokonali sza 
syąn kszangi praw... vilozone s laczynskyego 
w polsky viklad przes poczestnego xandza Ma- 
czieya Sul 113.

2. 'skromny, budzący szacunek swą skrom
nością, verecundus, modestus5: Accepit (sc. dia- 
bolus) autem formam hominis..., iuit in de- 
sertum ad Xpm... ethabens... habitumhumi- 
lem, rvcho poczesthne, qui habitus pretendebat 
exterius magnam sanctitatem XV in. R XXIV 
62; Yey (sc. Maryjej) vezrzyenye było barzo 
czyche, dobrotlyve, szmyeme a barzo poczesne 
(honestus) Rozm 20; <W> posczyw dzyevycza 
Marya była szylno smyerna a barzo poczesna 
ib. 22; Tenczy... maz... yest... w slovye praw- 
dzyvy, smyerny a barzo poczestny (mansuetus 
et benignus) ib. 38; Stąpanye (sc. Jesukrysta)... 
było sylno poczesne (ipsius incessus... erat... 
honestus) ib. 154.

3. 'nieskazitelny, czysty, dziewiczy, castus, 
innocens, integeF: Currite, filie..., adite virgi- 
nalem thalamum, ingredimini, si potestis, pudi- 
cum, w poczesną, sororis vestre (sc. Mariae) 
cu[bu]biculum losznyczą (ZabUPozn 90: czysty 
a poczesny przebitek) XV med. SKJ V 272; 
^  wieniec poczestny 'cnota, dziewictwo, casti- 
tas, virginitas’ : Jakom ya nye wsyal skrzynky 
s rzeczamy yey... any vye<ó)cza poczesthnego 
yey sbavyl 1495 ZapWarsz nr 1688,

4. 'stosowny, należny, powinny, aptus, eon- 
\eniens9: Poczesne ydoneos ca 1428 PF I 475; 
Abi w drapyeszstwv alybo w dzączy (pro cząszy) 
naszegho vbozstwa nyekthora dzirzana po
czestna wmyernoscz Sul 22; A then szye gyey 
podyal opyekaldnykyem bycz, a nye vczynyl 
poczeszna lyczba (OrtMac 25: poczeszney 
lyczby) OrtOssol 28, 4.

5. 'prawowity, legalny, legitimuś*: Gdy masz 
bydlil szwoyą (leg. z swoją) zoną poczeszną 
w malzenstwe OrtOssol 31, 2, sim. ib. 12, 1, 
sim. OrtMac 30.

Poczestliwy cf. Pocześliwy
Poczestnie cf. Pocześnie
Poczestność cf. Poczesność
Poczestny cf. Poczesny
Pocześliwie 1. 'godnie, ze czcią, szacunkiem, 

uwielbieniem, honorifice, honorate*: Corpus enim 
Cristi nimis egregie, gl. valde honorifice po- 
czeslyvye, sepelivisti 1466 R  XXII 24.

2. 'zgodnie z uznanymi zasadami postępowa
nia, honeste, decenter: Yz Jacub... ne vczekal 
zayoczski s tego pobicza za Odro nepoczeszlywe, 
ale yoth poczesliwe yako na dobrego przislusza 
1414 Kościan nr 516; Sicut in die honeste, po- 
czeszlywe, ambulemus, non in comessacionibus 
et ebrietatibus (Rom 13, 13) XV med. SKJ I 49.

Pocześliwość 1. 'chwała, cześć, honos, laus : 
Decus poczesliuoscz (sit... summum Christo 
decus) 1444 R XXIII 302.

2. 'powaga, dostojeństwo, auctoritas, dignitaś*: 
Auctoritatem mocznoszcz, poczeszlywoscz XV 

PamLit XXVIII 307.
Pocześliwy, Poczestliwy 'czcigodny, szano

wany, honorabilis, yenerabiliś*: Poczeslywego 
incliti ca 1428 PF I 492; Mi, łan ..., xanząn 
massowskye..., s ... bronnimy, slyachathnimy 
i poczesth<li>wimy mąnszmy (cum... strenuis, 
nobilibus et honorabilibus viris)... vstawyami 
Sul 106.

Pocześnie, Poczestnie 1. 'ze czcią, szacunkiem, 
honorami, honorifice, honorate*: <Cum> reve- 
rencia s *poczesnosczio, idem poczesnye XV 
med. GIWroc 231 v;Przystąpyschk nyey^c. Ma
ryi) poczestnye, pokląknavschy przepovyedzze 
yey nyebyeskye rządzenye Rozm 47.

2. 'dostojnie, z powagą, graviter, cum digni- 
tatę3: Posla-ly albo chodzyla [a] sluschno, po
czestnye (decenter et honeste), podnyowschy 
szyą nadobnye..., jakosch yest podobno [a]po- 
sromnym (^c. dziewicam) Rozm 22.

3. 'zgodnie z prawem, normami moralnymi, le
galnie, prawowicie, honeste, decenter3: Gdyby 
byl *yegen czlowyek... przyszedł w nąszą szye- 
myą a nany by poszła rzecz, yszby byl wylye-
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ganyecz, albo szyą thamo nye yrodzyl poczesth- 
nye Ort Mac 27; Kazimirz,... kroi polsky,... 
chczącz, aby poddany królestwa naszego... 
geden z drvgym poczesnye byl (u t... honeste 
vivant, Sul 6: czestnye żyli)..., statuta vstawy- 
lismy Dział 1.

Poczęcie fo r m y : n. sg. poczęcie ca 1428 P F I  
491. 494, Rozm 58; ^  g. sg. poczęcia XV med. 
S K JY  257, XV S K J1 151, Rozm 543; ~  d. 
sg. poczęciu XV med. R XXV 158; ^  ac. sg. 
poczęcie Gn ap. la , 1471 CyzKłob 445, M W  
31 b, Rozm 46. 58, etc.; /. sg. (na) poczęciu 
Pul 39, 11, Rozm 9. 51, etc.; ac. pl. poczęcia 
BZ  Gen 3, 16.

Z n a czen ia : 1. 'daniepoczątku nowemu życiu, 
(o kobiecie) zajście w ciążę, conceptio, actus 
par tum concipiendi (de fem in a f: Posdrowmy 
tha... panna thą modljrthwa, kthorą yą po- 
sdrovyl archanyol..., gdy gy szwyastoval po- 
czancze syna bożego Gn ap. la ;  Ego iam con- 
cepta eram przevsznana yle ku poczaczv (non- 
dum erant abyssi et ego iam concepta eram 
Prov 8, 24) XV med. R  XXV 158; Impleti fuerunt 
dies Marie, hoc est nouem menses a die con- 
cepcionis począcza XV med. SK JY  257; A zenye 
lepak rzeki gest bog: Rozmnoszo twoyo byado 
y twa poczyoczya (multiplicabo aerumnas tuas 
et conceptus tuos) BZ  Gen 3, 16; Et impletum 
est in concepcione przy *poczaczą 1456 ZabU- 
Pozn 92; Boże, ktori iesz przesz Niepokala
na dzevicze poczancze sprawylesz dostoyny 
a swiątj przibitek twoiemu synowi miłemu 
M W 31 b; Panno M aria..., dla poczaczya vesso- 
lego vczyn mya dostoynego, yszbych mogl 
przyyącz szyna tvego XV ex. SKJ 1 151; Czczye- 
nye... o począczyy Marye dzyevycze (de con- 
ceptione virginis) Rozm 9, sim. ib. 51; Czczyenye 
o stadlye dzyevycze Marie <po> poczeczyy (post 
conceptionem) naschego zbavyenya ib. 57; 
Svyata Anna y Ioachym... proszyla^yego, by 
yey przepvsczyl tv bycz do czasv, aby yey młode 
począczye nye myalo podezrzyenya (ut possit... 
latere eius partus tam maturus) ib. 58; Czczye
nye o tern, kako dzyevycza Marya kłopotany 
y Yozeph o yey począcye ib., sim. ib. 46; Tako 
wschytek lyvd szye lyekl yydzyecz '"począczye 
yey svyąte ib. 60, sim. ib.; O Gabriele anyelye, 
pomnyschly thy, kyedysch my zvyastoval po
czączye mego szyna? ib. 494; Nye oddalay 
[aye] od nye szyedmy radosczy, ktoresz yey 
przy tvym począczyy posslal ib. 498; Ono vesele, 
które myala przy począczyy svego szyna ib. 526; 
Bo kakoly myły Iesus byl blogoslavyon od pyr- 
vey godzyny svego począczya ylkosch ku du- 
schy..., alye po svym smarthvymvstanyv byl

blogoslayyon na duschy y na czyelye ib. 543; 
^  'święto Niepokalanego Poczęcia Matki Bo
skiej, obchodzone 8 grudnia, festum Immaculatae 
Conceptionis B. Mariae Yirginis, quod die 8 De- 
cembris celebratur3: Grudzyen adventh dą, My- 
kosz Poczyączye 1471 CyzKłob 445.

2. 'początek, initium : Poczencze primordium 
ca 1428 PF I 491; Na poczęczyu kszyog (in 
capite libri, FI: w glowe ksog) pysano yest 
o mnye Puł 39, 11; ~  Poczencze materia
ca 1428 PF I 494.

Poczętność 'początek, czynnik sprawczy, causa, 
origof: Ad hoc aąuila sic arguens dixit: Quo- 
modo igitur tibi perdita est tante luciditatis 
gloriositas, tante preciositatis dignitas, tante 
yirtualitatis causalitas, gl. origo, principium, 
inicium, początnoscz 1436 R XXIII 276.

Poczliwie 'ze czcią, szacunkiem, honorifice, 
honorate5: Ffilius eius (sc. Mariae) instruit omnes 
filios, ąualiter se debeant habere ad suos paren- 
tes, ut se ad hos habeant sapienter, reverenter, 
poczlyyye, et obedienter XV med. SKJ V 270.

Poczliwoć 'cześć, chwała, honor, ł a u s Erat 
ąuidam bonus homo, qui multum dilexit deum, 
quod ob reuerenciam, dla poczlyyocy, quinque 
wlnerum Xpi semper dicebat quinque Pater 
noster ca 1500 JA X 385.

Poczliwość 1. 'cześć, szacunek, poważanie, 
honor, obseryantia : Navky o dobiych uczyn
kach :... myecz w poczlyvosczy wschystky lvdzye 
(honorare omnes homines) XV ex. SKJ I 143; 
Honor poczlyyoscz vel poczesznoscz ca 1500 
Erz 69.

2. 'czystość obyczajów, castitas, honestas*: 
Poczlyyoscz honestas ca 1500 Erz 69.

Poczliwy 1. 'zasługujący na szacunek, czci
godny, honorabiłis, venerabilis>: Poczlyyy hono- 
rabilis ca 1500 Erz 69; Poczlyyy honorandus 
ib.; ^  Braczya wszythczy y syostry... mayą
sye zchadzaczi... kv navyedzanyv pospolythemy 
na nyekthore myesczcze poczlyye albo, mozely 
byczi, do kossycziola (in aliquo loco religioso 
vel ecclesia) 1484 Reg 721.

2. 'wstydliwy, przyzwoity, decens, honestuś*: 
Poczlyyy honestus ca 1500 Erz 69.

Poczmurny 'ciemny, mroczny, obscurus, a te f:  
Capistra... Zodiaci... Puniceis nimbis lacerant 
pepla nubila poczmyrne obloky 1466 R  XXII
23. ^ C f .  Pochmurny.

Poczosać cf. Poczesać
Poczpuła 'uderzenie, ictus, plaga : Z opatha 

szeyma capyczą..., konyecznye mv szeyma 
ymphula y dam za szygya poczpylą De mor te 
w. 478.

Poczta fo rm y: n. sg. poczta 1353 KodPol III
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235, ca 1455 JA XIV 491. 495; ^  ac. sg. pocztę 
1408 Pozn nr 637, Naw .66; ~  n. pl. poczty 
1433 StPPP II nr 2486; ^  g. pi. poczt 1410 
Pozn nr 795; poczet 1422 Kościan nr 934; ^  ac. 
pi. poczty FI i Pul 65, 14, (1421) XV p. post. 
MMAe XVII 193, De morte w. 149. 153, etc.;

1. pl. pocztami ca 1428 P F 1481,1460 P FY  38, 
1496 AGZ XVI 269, ca 1500 Erz 69; — /. pl. 
(w) pocztach FI i Pul 65, 12, De morte w. 155.

Z n a c ze n ia : 1. 'dar dany celem pozyskania 
sobie kogoś, donum animi alicuius sibi conciliandi 
causa datum : <Co> Borislaw Drogosławowi za 
Zidi ranczil, to gim dawał roky przes Borisla- 
wowey voli y za to poczto *pral 1408 Pozn 
nr 637; <Jako> Derska ne dawała rokow pany 
Thomcowey... o thy pyena<ndze>, za yesz pe- 
nandze pan sandza... ranczil, y dla thich pe- 
nandzi poczth ne brała 1410 ib. nr 795; Jacom 
w Stanisławowe zastawę... ne wząl septem mar- 
cas minus decem grossis cinsewych any poczeth, 
any roboth 1422 Kościan nr 934; ^  Chczem 
do czyebye poczthy noszycz, aby szya dala prze- 
proszycz De morte w. 149; Chovay szobye 
poczthy szwoye, roszdrasznysz mya tyle dwoye 
ib. w. 153; W pocztach czy ya nye korzyscza, 
wszythky w szyvocze szanyscza ib. w. 155; 
^  Wnido w dom twoy, w pocztach (in holo- 
caustis) wroczocz obetnicze moie FI 65, 12, sim. 
Pul; Poczty (holocausta) oslodczone dam tobe 
FI 65, 14, sim. Pul; *Potcztha holocaustum 
ca 1455 JA XIV 491; Wezmycze poczty (tolli- 
te hostias, FI: otworzcze wrota) y wnydzcze 
w trzemy yego Pul 95, 8.

2. 'okolicznościowy podarek na rzecz pana 
feudalnego lub wójta składany przez ludność miej
ską lub chłopską,, donum, quod incolae oppidorum 
vel pagorum domino feodali vel sculteto dare 
solebanP: Adjecimus etiam, quod advocatus 
cum civibus civitatis praedictae ac cum incolis 
adjacentibus advocatiae memoratae in ąuibus- 
libet festivitatibus infrascriptis, yidelicet in Na- 
tiyitate Christi, in Pascha, in Pentecoste domini 
de mansis ipsorum... decem et octo scotos in 
solidum, in signum honorificentiae, ad quod 
poczta vlg. dieto, pro mensa nostra (sc. regali) 
dare et impendere"sint'adstricti(1353)AWP0/III 
235; Eciam damus... predicto nostro sculteto... 
in prefata villa nostra Okunyn a kmetonibus 
nostris duas obuenciones al. poczty singulis 
annis (1421) XV p. post. MMAe XVII 193; Za- 
stawyamy dzedzini nassze... ze wszytkimi 
yszytky, czinszmi, pocztamy cum omnibus ytili- 
tatibus, censibus, honoribus ca 1428 PF I 481; 
Inter... Marcissium... et Nicolaum... materia 
questionis fuit judicialiter exorta pro utilitatibus
Słow nik staropolski VI

articulorum inferius scriptorum, <in> Polonicum 
eos sic exprimendo: thargowe, ogrodne, wirz- 
cholec, poczthy myodowe 1433 StPPP II 
nr 2486; Omnes et singulos proventus, obven- 
ciones al. poczthy i danye XV med. LubPodk 124; 
Sed quia Ianusius voluit habere tributum al. 
prandium praszniczni al. pocztha, quam ab 
eodem popone aspectavit circa reclinacionem 
nobilis Ianusius 1453 AGZ XIV 359; Pocztha 
obuencio ca 1455 JA XIV 495; Honoribus 
poczthamy y dary 1460 PF V 38; Idem Fiaska 
in dictis hominibus (sc. kmethonibus possessio- 
natis in villa Dlugye) excepit pro se omnes la- 
bores, penas, donaciones al. poczthy 1470 AGZ 
XVI 80; In quibus florenis Petro addiderunt 
intromissionem in quinque laneos... et etiam 
molendinum pariter cum molendinatore et cum 
honoratione al. poczta 1479 AGZ XIX 37; 
Oppidani... tenentur... advocato exhibere hono- 
res al. poczty yidelicet portare (1479) 1634 
KodTyn 516; Intromissionem per... Andream... 
dant cum censibus, obventionibus al. pocztha
my, prandialibus al. obyednem 1496 AGZ 
XVI 269; Cum sex metretis avene et honora- 
cione pascali al. pocztha 1500 ib. 303; ^  Spo- 
czthąmy cum emergenciis ca 1500 Erz 69.

3. 'cześć, szacunek, honos9: Przez tha pocztha 
(sc. proszę), yaz masz ode wschey rzyschey nye- 
byeszkyey Naw 66.

Poczuć fo rm y: praes. ind. 3. sg. poczuje XV 
med. SKJ V 278, Pul 39, 23; ^  imper. 2. sg. 
poczuj FI 1 Pul 85, 5, Pul 142, 1; 2. a. 3. sg. 
poczuj XIV ex. Zab 520; 2. pl. poczujcie FI 
i Pul 48, 1; —̂> praet. 3. sg. m. poczuł Sul 98, 
XV p. pr. R XLVII 358, XV med. SKJ V 281;
3. pl. m. poczuli są XV p. post. RozmPam 415; 
~  pląperf 3. sg. m. poczuł był BZ  II Par 26, 
20; ^  condit. 1. sg. f  -bych poczuła Naw 151;
3. sg. f .  -by poczuła Naw 119.

Znaczenia: 1. 'poznać coś, doznać czegoś, 
sentire, sensibus percipere9: a. o doznaniach kon
kretnych: Yestly kto, yensche czyebye wszy- 
wayącz w swych potrzebach thwey pomoczy 
nye poczvl si quis est, qui te invocatam in suis 
necessitatibus meminerit deffuisse XV med. 
SKJ V 281; Ale y on lyoknow syo pospyeszil 
sy0 precz winydz prze to, isze na sobye poczuł 
bil tak nagle rano bożo (eo quod~sensisset ilico 
plagam domini) BZ  II Par 26, 20; ^  Day
my..., aby ma dvscha poczvla twego lycza 
yydzenye w bozey szlothkosczy Naw 119; ^  po
czuć uszyma 'usłyszeć, audire, auribus percipere5: 
Sluchaycze tego wszistcy ludze, vszima po- 
czuycze (auribus percipite) wszistcy,F gisz prze- 
biwacze na swecze FI 48, 1, sim. Pul; Wszima
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poczuy (auribus percipe), gospodne, modlitw0 
moi0 FI 85, 5, sim. Pul; Gospodne, wysluchay 
modlytwę moyę, vszyma poczuy (auribus per
cipe, FI: przymy) modlenye moye Pul 142, 1; 
^  b. o uczuciach i myślach: Posnay kasdy 
a poczwy stateczne do ssebe XIV ex. Zab 520; 
Caro et sangwis et hoc vas luteum, sząd blothny, 
qum talem et tantum experitur affectum thaką 
a telką poczvye schądza XV med. SKJ V 278; 
Thwoye myloszne nawyedzenye thako nakarmy 
szyercze moye, abych nad czya nye poczvla 
zadney szlothkosczy (ut praeter te nullam un- 
quam sentiat dulcedinem) Naw 151; Bo yako 
mowy mystrz..., yzye otczowe *szwyenty ben- 
dącz w mąkach czemnycz pyekelnych poczuły 
szą szwoye wybawenye XVp.post. RozmPam 475.

2. 'dowiedzieć się, cognoscere, intelligere : Gdi 
gynze gymyenye dlusznyka swego poczuł (si 
aliqua bona... senserit)..., na them gymyenyy 
długu swego poziskaacz bandzye mocz Sul 98.

3. 'starać się, curare, fovere5: la wyem żebrak 
yesm y vbogy, gospodzyn poczuye o mnye (do- 
minus sollicitus est mei, FI: czosti iest mne) 
Pul 39, 23.

4. bez kontekstu: Poczuł sensit XV p. pr. 
R XLVII 358.

Poczwa 'maszkara, persona, lama: poczwy 
stroić 'odgrywać jakieś sceny, fabulam agere 
Szwe poczvy nath luczmy stroya De morte 
w. 327.

Poczwara 'potwór, straszydło, monstrum, por- 
tentum: Faciunt ab horrendis vlg. *poczwyary 
XV med. Zab 516; Poczwara monstrum 1481 
P F IV 747; Poczfara chimera XV p. post. P F Y  9.

Poczynać fo rm y: praes. ind. 1. sg. poczynam 
De morte w. 239; 3. sg. poczyna XIV ex. Pocz 
233, Gn 2b, FI I Prol 15, Slota w. 56, etc. etc.;
3. pl. poczynają Sul 20, XV med. MPKJ V 428, 
BZ  Gen 1, 1, Dział 1, etc.; r+~ praes. ind. z par
tykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego:
3. sg. ać poczyna BZ  Num 18, 5; -—' imper. 1. pl. 
poczynajmy 1407 JA XV 475; ^  part. praes. 
act. adv. poczynając Sul 5, Rozm 185; adi. n. 
sg. m. poczynajęcy EwZam 300, Rozm 164;
d. pl. m. poczynającym ca 1450 PF IV 573;
1. pl. poczynających XV ex. ErzGlos 181; -—- inf. 
poczynać BZ  Gen 30, 42; ^  fut. 3. pl. f .  będą 
poczynać Rozm 483; ^  praet. 3. sg. m. poczynał 
XV ex. MPKJ II 319, Rozm 186; neutr. po
czynało Rozm 255; 3. pl. m. poczynali XV med. 
RJ XXV 276; neutr. poczynały Rozm 519; ^  
condit. 3. pl. f .  -by poczynały BZ  Gen 30,41.

Znaczenia: 1. 'wykonywać pierwszą część 
jakiejś czynności, inchoare, ordiri : Thv stoy po- 
pyszan poczanthek gych (sc. praw),... thak poczi-

nayąncz Sul 5; Poczynali, conali, dokonali XV 
med. R XXV 276; Forma ortulam ad incipien- 
tes, ku poczynayanczym, pertinet, qui debent 
eradicare mała ca 1450 PF IV 573; A Ihus byl 
poczynayączy yakoby lyath trzydzyeszczy (erat 
incipiens quasi annorum triginta Luc 3, 23) 
EwZam 300; In incipientibus poczinayaczich 
XV ex. ErzGlos 181; Hic... rogabat eum (sc. 
Iesum), vt... sanaret filium eius, incipiebat[ur] 
enim mori gysz yvsz poczynał vmyeracz (Jo 4,47) 
XV ex. MPKJ II 319; Czczyenye o krzczenyv 
Yesucrysta, które szye stało od svyątego Yana 
trzeczyegodzyesczya lata, pyrvey (pro pyrvego) 
poczynayacz od yego yrodzenya Rozm 185; 
A myły Yesus vtenczass byl trzechdzyeszyad 
lyat a pyrvego telko trzynasczye <dni> poczynał 
ib. 186; ^  Miloscz bosza poczyna se XIV ex. 
Pocz 233; Prestocz SZ0  dzisza msza na prothku 
tako poczyna Gn 2b, Tu se doconawa prolog... 
a poczina se drugi (hic finitur prologus... et 
incipitur alter) FI I Prol 15; V wody sz0 po
czina czescz Słota w. 56; Poczynayą szą wsta- 
wyenyaa praw krolya Kazymyra Sul 20, sim. 
Dział 1, XV med. MPKJ V 428, BZ  Gen 1, 1; 
Przecziwko nyektoremv vstawyenyv, gesz szą 
poczyna (quae incipit) thako: Statuimus Sul 74, 
sim. ib. 79; Mylossyerdze rządne poczina syą 
ot syebye XV med. R  XXII 240; Acz sy0 nye 
poczina rosgnyewanye na syny *israelskey (ne 
oriatur indignatio super filios Israel) BZ  Num 
18, 5; Lysth szye tak poczyna OrtOssol 37, 3, 
sim. Ort Mac 41, OrtOssol 38, 1, OrtMac 42; 
Tu sye poczynayą godzyny o wlosznym angele 
M W  106b; Krczycza tha szą poczyna myedzy 
copitem a stawem ca 1500 JA IV 91; Poczyna 
szye rozmyszlanye o zyuoczye pana Iesusza 
Rozm 1, sim. ib. 42. 43; To, czom ya rzeki 
s początka, nye yest poczynayączy szye (hoc 
autem principium non est inceptivum ullius 
initii vel inchoativum) ib. 164; O tern ruschanyv 
nye yest pevno, kyedy szye poczynało (de hac 
motione incertum est, quando coeperit) ib. 255; 
Kyedyszczy szye bąda ty rzeczy poczynacz (his 
autem fieri incipientibus Luc 21, 28),... pod- 
nyesczye glovy vasche ib. 483; Poczynąly szye 
svyąta yyelykonoczne ib. 519.

2. poczynać płód 'podlegać zapłodnieniu, eon- 
cipere, gravidam fieri : Jacob kladl proczye 
w zlobi przed oczy owczam, abi wzglodayocz 
na to proczye poczynali [rodzycz] plod (ut in 
earum contemplatione conciperent) BZ  Gen 
30, 41; Ale gdisz to posdne owce plod myali 
poczynacz (quando vero serotina admissura 
erat et conceptus extremus), tedi nye kladl 
pr0czya ib. 30, 42.
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3. *czynić, wykonywać, popełniać, agere, fa- 
cere, committere9: Ut nil faciamus in vanum ne 
poczynaymy 1407 XV 475; Omnis fornicator 
wszelky, czczo nyeczysti grzech poczyna (Eph 
5, 5) XV med. SKJ I 76; Nyektorzy z naszych 
ryczerzow... wsząli obiczay nye stacz pod szadną 
choragwą, a to przeto, aby grozy pvschek albo 
stroszey syą vchowali, ktorasz to stroszą gynszy 
panowie podług vrządv gym postawionego mye- 
dzi sobą poczynayą (quam ceteri fratres ipso- 
rum ... facere consueverunt) Dział 8; Wyda- 
wayą syą (sc. szlachcicy) na lotrowstwo, k temv 
na zlodzeystwo..., wiele złego w królestwie po
czynayą (plura mała committere non formidant) 
ib. 39; Yacz thesz dzyvy poczynam, gyedhny 
yyeszam, drugye sczynam De mor te w. 239.

Poczynadlny 'pierwszy, primus, principalis9: 
Cvm venerit paraclitus, quem ego mittam 
uobis... Principale, poczinadlne, verbum huius 
ewangelii tangit bonitatem ipsius spiritus sancti 
XV in. R  XXIV 65.

Poczynanie 'przednia część czegoś, ałicuius rei 
pars prior9: Sicut sagena est foraminosa et in 
principio constricta a na poczynanyy wosky, 
czyasnhy (sc. niewód) XV med. R  XXIV 363.

Poczynić 1. 'wykonać, zrobić, efficere, commit
tere9: Jakom ia Stanisławowy lanky ne *szayol 
any yemv snakow poczinil samo wtór 1430 Zap- 
Warsz nr 347 b; Cząstokrocz szą przygadza, ysz 
nyekthorzy... lotrowstwa poczynywszy (latro- 
cinia committentes) bywavą sbyegy krolewstwa 
naszego Sul 47.

2. 'upominać się, domagać się czegoś, postu- 
łare, vindicare9 (?): Poczinil attemptauit ca 1428 
PF I 488.

Poczyrpnąć cf. Poczerpnąć
Poczyrwieniać cf. Poczerwieniać
Poczytać 'policzyć, numerare, computare5: 

Poczytały (war. kał.: potczitaly) supputabunt 
(salvent te augures caeli, qui contemplabantur 
sidera et supputabant menses, ut ex eis adnun- 
tiarent yentura tibi Is 47, 13) M PKJRpY  54 r; 
~  *Gyey (sc. dokument) dan y pyszan w Zya- 
thorzye... lyetha tyszyacz sztyrystha osmdyesza- 
techo szyedmyecho *pocytan 1498 SKJ III 335.

Poczywać 'odpoczywać, reąuiescere9: Sine, ut 
ego etiam molam, hoc est in Polonico: Day, 
*ut ia pobrusa, a ti poziwai ca 1270 KsHenr 
24r. ^  Możliwa też lekcja pożywać.

Poć cf. Pójść
Poćbiega 'włóczęga, obieżyświat, homo vagus, 

erro9: Poczbyega vagus 1434 PF V 32.
Poćcić c f  Poczcie
Poćciwie cf. Poczciwie
Poćciwość c f  Poczciwość

Poćciwy c f Poczciwy
Poćmić 'zasłonić ciemnością, zamroczyć, ob- 

scurare, tenebris obducere9: Poczmeni (Pul: ocz- 
myeny) bodzcze (obscurentur) oczi gich, bicho 
ne widzeli FI 68, 28.

Poćwierdzać c f  Potwierdzać 
Poćwierdzenie cf. Potwierdzenie 
Poćwierdzicielka c f  Potwierdzicielka 
Poćwierdzić cf. Potwierdzić 
Poćwirdzać cf. Potwierdzać 
Poćwirdzanie cf. Potwirdzanie 
Poćwirdzenie c f  Potwierdzenie 
Poćwirdzić cf. Potwierdzić 
Pod, Pode I. z instr. rzeczownika lub zaimka

1. określa miejsce (przedmiot) a. poniżej którego 
coś się znajduje lub dzieje: Pod iozikem iego 
(sub lingua eius) robota y lescz FI 9, 28, sim. 
Pul, sim. FU Pul 65, 16; Czemnoscz pod nogamy 
iego (sub pedibus eius) FI 17, 11, sim. Pul; 
Roszirzil ies chodi moie pode mno (subtus me) 
FI 17, 40, sim. Pul; Poth wszchodem gy nay- 
dzecz<e> Aleksy w. 207; Rozdzelyl wodi, ges 
to bili pod *stworzenym (sub firmamento) ot 
tich, gesz bili nat *stworzenym BZ Gen 1, 7, 
sim. ib. 1, 9; W odi... przikrili bili wszitky nad 
zemyo gori pode wszym nyebem (sub universo 
caelo) ib. 7, 19; Rzeczi nyewyesczkye bandz na 
szemy, bandz pod zemyą OrtOssol 54, 4, sim. 
OrtMac 68; Quia alte volat sub nubibus, pod 
obloky, celi 1456 ZabUPozn 102; Ale celocu 
y calu pod c przypissy thak gemv Park 413; 
Wselky thowar y kupya, chtorem pod kromy 
przedayom XV p. post. WilkKrak 47; Item 
yitabunt flebotomiam presertim vena tali pod 
gloznem albo pod lokczyem ca 1500 PF IV 760; 
Gedno zyelye rosło pod tern obrazem (sub eadem 
imagine) Rozm 224; Bychmy yschytky rzeczy 
svyeczkye myely pod pyąthą nogy dusze na- 
schey, yakoby yschytky rzeczy syyeczkye po- 
deptayącz ib. 607; Cristus... by mogl kazacz 
zyemy, yschby pod yaschemy nogamy szye otvo- 
rzyla ib. 627; ^  Jaco łan ne fordroual Crziuo- 
san<da>, kędy wszanl pod Wencencem ko<nie) 
1388 Pozn nr 48, sim. 1427 MPKJ II 307; Iaco 
ten conn, czso wszant pot Yanowim pachol- 
kem, ten stal za dwadzeszcza krziwen 1400 
Pozn nr 447, sim. 1427 Kościan nr 1187; Tedy 
mi schą kon pode *mpną powalyl 1428 Pozn 
nr 1296, sim. 1429 ib. nr 1314; Ten czlowyek, 
pod kym yesczye zapowyedzely ten koyn, chcze 
sam szwyathczycz OrtOssol 96, 1, sim. ib., sim. 
OrtMac 132; Viginti quatuor equi: Vylczasthy 
kopynyczy... poth pacholacyem..., s rydza 
plesznywy... poth pacholacyem 1471 GórsJaz 
270, sim. ib., ib. 271. 283; Kon yrony... pod
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pacholkyem..., valach gnyady pod str[c]zel- 
czem..., valach vrony pod trubaczem..., Gałą
zek pod babny ('bębnami9) 1499 ib. 274—5, 
sim. 1471 ib. 270. 271. 272, 1499 ib. 21 A. 275; 
^  lad zmyowy pod wargami gich (sub labiis 
eorum) FI 13, 5, sim. Pul, sim. FI i Pul 139, 3; 
Vargy... były vyelmy czyste, bo yest była roz
lana myloscz pod nymy (sub illis) Rozm 151; 
~  przenośnie: położyć pod miarą 'zmierzyć, 
wyznaczyć koniec, me tir i, finem imponere : Otosz 
polozil yes pod myaro (FI: merne) dny moye 
(ecce mensurabiles posuisti dies meos) Pul 38, 7; 
~  b. w pobliżu (zwykle też poniżej) którego coś 
się znajduje lub dzieje: Duos campos [...] pod 
lanszcem 1397 StPPP II nr 35; Ony slycz (leg. 
szli-ć) szo do gednego domo (pro domv) pospol- 
nego biły..., poth gimszecz domem skoth 
y osiowe szocz ony biły pod nim thamo stagaly 
Gn 3b; Svoty Gan, stog0cz pod kryszen (pro 
krzyszem), gestcy on był bar szo yeliko moko 
cirpal Gn 178b; Secunda pecies tercii campi 
v Plezysk pod lankamy (1439) DokMp II 291; 
Pod dołem chłodnym sub umbrosa valle XV 
p. pr. R XVI334; Qui ait: Sub prino pod śliwą 
(Dan 13, 58) XV p. pr. SKJ I 306; Wyącz sząm 
poth kosczolem szedzal Aleksy w. 99, sim. 
Rozm 91; Otpoczynyeczye pot drzewym (sub 
arbore) BZ  Gen 18, 4; Bil Stani swe rozbyl pod 
goro boszoo (iuxta montem dei) BZ  Ex 18, 5; 
Integra piscina deserta sub orto humili (pro 
humuli ?) al. pod chmelnikem 1462 AGZ XI 
479; Pot thim drzewem (sc. krzyża) stoy na- 
boszno duscho 1461—7 Serm 113v; Archiepi- 
scopus libere habebit piscari sub demissione 
vlg. pod ypustem sue piscine 1469 AGZ XII 326, 
sim. ib,; Piscinam... sub silva al. pod *leszkem 
iacentem 1469 AGZ XIX 345; Czokoly mar- 
thvym nyosv, czy były poth mv koszv De morte 
w. 391; D o... ecclesiae... homines meos sub- 
ditos proprios, qui manent cum hominibus sub- 
ditis... domini Nicolai... pod Daniszowem 
(1491) KodWil I 434; Et ąuando dimittet pisci
nam, debet piscari inferius aggeris al. pod grobla 
1497 AGZ XV 338; Gdysz byl pod figą (sub 
ficu Jo 1, 48), vydzyąlem czyą EwZam 302, 
sim. ib., Rozm 215; Tho myasto... bilo pod górą 
na nyszkem myeszczy XV ex. MPKJ II 319; 
Jesuszowa mathuchna gdy pod kriszem (JA XV 
539: w krzysza) stała XV ex. SKJ I 145, sim. 
ib. 150; Iste stayek fuit pot góra Sion ca 1500 
JA X  378fD om v... ny myely..., alye na każdą 
nocz pod drzevem (sub divo) lyezely Rozm 82, 
sim. ib., ib. 83. 118; Kamyen slovye Kvrzentena, 
pod tą Kurzentena (sub Quarentana) czyeczye 
strumyenyem studnycza ib. 199; Mynyą, yze

tho yczynyl srod Ierusalem pod przyszyenkyem 
Salomonovem (sub regia Salomonis) ib. 298; 
Kako myły Iesus yschedl v ogrod pod Górą 
Olyyetną (sub monte 01iveti). lako myły Iesus 
przyschedl kv Górze Olyyethney, pod którą 
(sub quo) była yedna yyoska ib. 591; ^  Aspi- 
ciamus modernis temporibus ipsas yirgines, que 
cum antę matres ecclesias vadunt, in calopediis 
deauratis... in crinali fallireo al. pod puszem 
vel z zlotymy sztrząpkamy XV ex. R XXV 
145; ^  O thych, kthorzi nye pod yaną stoyą 
chorangwyą... Nyekthorzi z naszych slyach- 
czyczow... ny pod czyyą chorąngwyą (sub nul- 
lius vexillo) z naszey woyszk1' stanowycz szą 
obykli..., aby pvszek... szą ywyarowali y obroni, 
yansz gynszi braczya gych pod pewnymy cho- 
rangwamy (sub certis vexillis) postawyeny... 
czynycz szą obekli... Wstawyami, aby ryczerz 
kazdi... pod pewną podnyeszoną chorangwyą 
(sub certo vexillo erecto) na gey stanye staal 
Sul 21, sim. Dział 1—8; ^  Ivsz popysano stoy 
tho capytulum pyrwey poth rvbriką o vynye 
szethmynadzescza Sul 64, sim. ib. 65. 66. 61. 68; 
To tesz yvsz vyszszey popysano poth rubriką 
o swynyach przes czvdze gymyenye do łasza 
pądzonychS'w/69;To... gest... yiszszey oprawyo- 
no w capitule Preterea poth rvbriką o nyestanyy 
Sul 70, sim. ib. 71. 72; ^  c. pod którego osłoną, 
otoczeniem coś się znajduje lub dzieje: Pod cze- 
nem zkrzidl twogich (sub umbra alarum tuarum) 
zaszczicy me FI 16, 10, sim. Pul; I pod pocri- 
czim krzidl twogich (in velamento alarum tua
rum) weselicz se bodo FI 62, 8, sim. Pul; Pod 
pormy iego (sub pennis eius) pwacz bodzesz 
FI 90, 4, sim. Pul; Poth zakonnym odzenym 
sub regulari habitu ca 1428 PF I 489, sim. XV 
p. post. PF III 289; Pod *nam0tem sub diuo 
XV p. pr. R  XXII 344; Poth zaczymyenym sub 
tegmine (recubans sub tegmine fagi) 1458 Zab 
515; Nos arestavimus currum cum omnibus re
bus, que in curru fuerunt sub tectura al. pod 
schopą 1479 AGZ XIX 295; Swyanti angele 
boszi, twimy modlitwamy pode czmo skrzidl 
mylosierdza twego zascziczi mye! M W  144b; 
Szyedzyely pod przykryczyem, pod kosczyolem 
(in quadam porticu templi) vschytką nocz 
Rozm 91; Any tesch kto zazogschy svyczą y po
łoży pod przykryczym (sub modio Mat 5, 15), 
alye na svyeczydlnykv ib. 265; ^  Videmus eum 
nunc quasi per speculum et in enigmate, pod za
słona, pod zacriczym, tunc vero facie ad faciem 
(I Cor 13, 12) XV p. post. GIDom 78; ^  d. wska
zuje przedmiot, znak czemuś towarzyszący: Przy- 
nyeszly dokazanye pod [pod] opawszkyego mya- 
sta *pyaczączą (OrtMac 41: lysth sz pyecza-
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czya) OrtOssol 37, 3; Przysząsznykow szwya- 
deczthwo pod myeszczka pyeczaczą o myesczka 
rzecz nye może ostacz ib. 38, 1, sim. OrtMac 41; 
*Daczą zapyeczątowany szwoy lysth... pod 
szwą pyeczaczą OrtOssol 54, 3, sim. ib. 55, 4. 
56, 2. 62, 4. 100, 2, OrtMac 67. 69. 70. 82. 136, 
1491 ZapWarsz nr 1715; ^  Marczin... nye
vcrlath (pro vcrathl) Janowy... throgich pczol 
w gego boru poth gyego znamyenem 1448 Tym- 
Sąd 74; Maczey nye vcradl Mytkowy pyanczo- 
rych psczol nyelazew w gego borv pod gego 
znamyenyem 1456 ib. 81.

2. określa czas: a. czas, lata, kiedy się coś 
dzieje: M i..., xanząn mazowesskye..., pod lya- 
them bozim (anno domini) tissyancz cztirzistha 
schostego... vstawyamy Sul 98; Pod mlodymy 
lathy teneris sub annis XV med. Zab 513; Novo 
ale pod latym boszego narodzena M°CCCC°XXII 
osmego *dyna *ckxaszycza lutego w mescze plocz- 
skem rzeczony Jan chodzyl 1474 Zab 540; ^ p o d  
planetą 'kiedy o losie urodzonego decyduje pewna 
planeta : Czczyenye o Alexandrze, który szye 
myenyl syn Iupytrov, yze szye pod tern planeta 
vrodzyl Rozm 724; ^  b. wydarzenie (moment 
czasowy)poprzedzające 'po, post5 (?): Dany py- 
szan w Zyathorzye v *nyecyelą *dyczyen szwatey 
Gyaknyesky pod narodzyenym szyna bozyecho 
lyetha tyszyacz sztyrystha osmdyeszatecho szyed- 
myecho *pocytan 1498 SKJ III 335.

3. wskazuje na fakt związany z czynnością, jej
towarzyszący, przeważnie nawet warunkujący jej 
wykonanie lub niewykonanie: pod umową,
smową itp.: Yz pany Olbrachtowa proszila 
Micolaya, aby szukno yey mąza swimy pe- 
nandzmy yicupil, ana (ca ona3) by mu ty yego 
penandze zaplaczila pod ymowo 1412 Kościan 
nr 463, sim. 1454 R XLVII 352; Jakossmy dały 
Slyepochowo dzedzina naschą ny pod yedną 
smową za Kobylye Polye... prawą wyeczną 
zamyeną 1442 Pozn nr 1606, sim. 1443 ib. 
nr 1608; Wszelka wloscz gymyenya waszego 
pod smow[y]o vicvpyenya przedawana b0dze 
(sub redemptionis condicione yendetur) BZ Lev 
25, 24; Czlowyek, ienze bi slvb ycinil a slvbilby 
bogv *dvsza sw0, pod sgodzenim (sub aestima- 
tione) da viplat0 ib. 27, 2; Smowa pod thakym 
wyrzeczenym pactum sub tali condicione ca 1455 
JA XIV 495; Nicolaus... fecit talem condicta- 
cionem et inscripcionem condicionalem al. pod 
*umowy cum eodem Jacobo 1465 StPPP II 
nr 3836; Diuisio bonorum... inter eos facta et 
coram regia serenitate condicionaliter al. pod 
*umowy firmata ib. ; Q ui... fecit talem condicta- 
cionem et inscripcionem condicionalem al. pod 
umową cum... Jacobo 1466 ib. nr 3835, sim. ib.,

sim. ca 1500 Er z 69 pod brakiem, świa
d e c tw em , wagą: Swyerzepycze... pode szwya- 
deczstwem sząszyeczskim (sub testimonio vi- 
cinorum) w domy wlostnem skodą czirzpyączy 
przes nocz... chowacz może Sul 39, sim. Dział 
32; Hannus... tenetur prouido Laurencio... 
sexagenarium al. sachczyg drzewa, hoc debet 
sibi presentare in Gdańsko in prima aqua in 
prato sub eleccione al. pod brakem 1452 Mon- 
Iur III 223, sim. 1457 ZapRpWarsz 1, 187; 
Mozoboycza bod (pro pod) swyadecztwem (sub 
testibus) cirzpyecz bodze, na iednego swya- 
deczstwo nyzadni nye bodze potopyon BZ 
Num 35, 30; Prziyoly kaplany a nauczony pod 
vago srzebro y złoto (pondus argenti et auri) 
BZ I Esdr 8, 30; Consideratis impedimentorum 
periculis in statera poth vagą 1466 R XXII 11; 
^  pod przysięgą: Gdze szą ranny lekarze, thym 
to dayą pod przyszągą *szhaczowawszy, yakye... 
tho ramy (pro rany) były OrtOssol 27, 2, sim. 
OrtMac 22; Nyszlyby to nayn chczely wszyth- 
czy raczcze wyznacz pod szwa przyszągą, ysz 
ta szlowa... wyrzekł OrtOssol 53, 4, sim. OrtMac 
66; Naydą wyaczey po nyem prócz yego obrony 
gymyenyą, nyszly szoszowal pod szwą przy- 
szagą OrtOssol 66, 2, sim. ib. 66, 4, OrtMac 
88. 89; Pod przyszągą[yą] (war. kal.: pod przy- 
schąznym schandem) sub atestorejurandi (de- 
nuntiavit nobis yir ille sub attestatione iurisiu- 
randi Gen 43, 3) MPKJ V 13; ^  pod zapo
wiedzią 'mimo zakazu, contra \etitum : Micolay 
nye gonił zayancza pod zapowedzo w *Stani- 
slaowe czansci 1442ZapWarsznx4S3; ^  w zbyt 
dosłownym tłumaczeniu super hoc: Ova, tocz 
przed tobo gesmi w grzesze naszem, pod nymsze 
(super hoc) nye może nyszadni stacz przed 
tobo BZ  I Esdr 9, 15.

4. określa formę, postać, nazwę, jaką ktoś lub 
coś przybiera, w jakiej występuje: Y moui ewan
gelista suoti pod obrazem trsy crolew pogan- 
skih Kśw cv 21; Oua gi piruey uidal Habraham 
pod obrazem tri mozy po droce ydocego Kśw 
dv 15, sim. ib. dv 18; A pote gy uidal tec to 
ocec suoti Symeon pod oblcenim cloue- 
ch<ym> Kśw dv 19; Tha gista plączą... poth 
gynszim gymyenyem (sub alio nomine, Dział 27: 
pod gynszym myanowanym), gesz rzeczono pa- 
myąthne, vsnana gest bicz othnowyona Sul 38; 
Vstawyami czlonky nyzey popyssane pot thąn 
formąn (sub hac forma), yako sąn nyzey Sul 106; 
Ipsa sub methaphora, pod podobyenstwem, 
dicitur paradisus XV med. SKJ V 280; Pod 
podobyenstwem sub figura ca 1450 PF IV 578, 
sim. XV ex. MPKJ II 326; Cognita autem Ihus 
malicia eorum, ideo ipsos ipocritas appellauit,
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quia sub simulato sermone vlg. pod pochle- 
bvyacza rzeczą abscondere se volebant fingen- 
tes se amare celestia 1454 R XLVII 353; Poth 
przicladem sub figura 1461—7 Serm 344v; Qui 
sub regulari vita yse pod [rjzadnem zywothem 
XV p. post. PF III 289; Corpus suum et san- 
guinem suum nobis reliąuit in specie panis et 
vini pod oszobą chleba i vina XV p. post. 
R XXV 173; Eo quod sub specie, pod yyobra- 
zenym, paupertatis homines humiles decipiunt 
ib. 181; Poth thąkym yylozenym hujusmodi sub 
tenore ca 1500 Er z 69; Czeszarz... dal polo- 
yyczą królewstva Archaleovy: Iudea, Idvmea 
pod ymyenym markrabstwa (sub nomine tetrar- 
chae) Rozm 115; Pytały yego o Helyaszy a pod 
ymyenym proroka (sub nomine prophetae) 
[a] o Hely<ze)aszv ib. 185; Pyrve nys<eś ?> byl 
pod Adammovem plyemyenyem, pyrwschy yen 
(pro yem ?) czye namyenyl (cum eras in lum- 
bis Adae, latentis sub ficu, prius et etiam prae- 
destinavi te) ib. 215; Tocz yest czyalo moye, 
ktorez pod yyobrazenym chleba yydzyczye ib. 
542.

5. wskazuje na osobę, instytucję, prawo, 
siłę itp., którym ktoś a. coś podlega: Czeszarsz... 
chalcy gest on tho bil przeuedzecz, velecz gest 
on szem, masth, grodof, ffszy y tesze ludzy 
pod szobo mai byl Gn 3a; Ne bilo ye s czego 
poszwacz, bo ne mała niczsz w tern powecze 
any nigdze pod crolem 1415 Kościan nr 544; 
Olbracth... ma swe dzedzicztwo pod królem 
1420 ib. nr 1406; Jacom ya yesdzil w poszel- 
stwe ot Jana Chromego, kmotowieża, który se- 
dzal w Tuchorzi, do pana Jana Tuchorskego, 
powedayocz mu, yszczy pod tobą szedzecz nye 
chcze 1427 ib. nr 1277; Paknyąly thaczy... 
bandą nalezeny przes podkomorzego, pod ktho- 
rym szą zgy[ch]mani (sub quo degunt capti- 
yati), mayą maam (pro naam) bicz podaany 
Sul 21, sim. Dział 8; Gdysz poth genym kszą- 
szączem (sub uno principe) thensze lvth rosma- 
gythego... prawa pozywacz nye ma Sul 56, sim. 
Dział 63; Pod vodzem sub pedagogo (iam non 
sumus sub paedagogo Gal 3, 25) XV med. 
R XXV 153; Maiocz wyele lyvdzi pod sobo 
BZ Nah 3, 8; Okolyczny sząszyedzy albo go- 
sczye, pod kymkoly ony szyedzą, bandz pod 
duchownymy albo szwyeczkymy, albo pod 
byszkupem..., mayaly ony tesz naszym myescza- 
nom ... odpowyedzecz OrtOssol 50, 1, sim. Ort- 
Mac 61; Mogą gego dzyedzyczstwo pod nym 
prawem dobycz OrtOssol 68, 1, sim. Ort Mac 90; 
Aczby leszal (sc. drapieżca) w klyathwie mymo 
szeszcz myesyączy, tedy kmyecze pod nym ba- 
dączy (incolae in eadem villa degentes, Sul 4:

kmyecze w they wszi)... mayą bycz s panem 
klaczy Dział 4, sim. ib. 34; Vstawyamy, aby 
kaszdy dvchowny, oczczyzną pod namy trzy- 
mayącz (patrimonialia bona tenentes),... na 
kaszdą wyprawą s namy pogechal ib. 10; Gdyby 
ten, który namowy, y ten namówiony bylibi 
w gedney dzedzynye abo pod gedną parrochią 
(in parochia una) ib. 45; Gdy ktori kmyecz 
wolą przygmye pod którym panem ib. 62; 
Kxyaze, które myalo sto ryczerzow pod sobą 
Rozm 286; ^  Y moczyły gee neprzyyaczelee
gich, y ysmyerzyly so sye pod rokama gich (sub 
manibus eorum) FI 105, 40, sim. Pul; ^  lako 
Margaretha szedzi pod MarczinowO roka na 
szoltistwe 1406 HubeZb 85; Woyth nye może 
ypewnicz nykogo, ktho zaluge na kogo gynego, 
gymyenym, czo nye leszy pod gego rąką albo 
poszluszenstwem OrtOssol 47, 1, sim. ib. 15, 2, 
OrtMac 57; ^  przez wskazanie władcy określa 
się zarazem czas: Werzo... w Ihu Xpa..., 
yen... wmoczon pod Ponszkim Pylathem (sub 
Pontio Pilato) Wierzę 1. 3—12. 14. 17. 18. 20; 
Vtori pod Esdro a Neemiassem pobudovani 
oto gest cosczol boiuyoczich 1461—7 Serm 415r; 
Pod kszyąsząthy kaplanskymy (sub principibus 
sacerdotum Luc 3, 2) Annaszem y Kayphaszem 
stało szyą yest slovo bosze na lana EwZam 297, 
sim. Rozm 175; Czczyenye o szmyerczy Hero- 
dovey a o vybranyv Archelyovye v królestwo 
zydowskye, pod yemze szye Cristus yrodzyl 
(pro yroczyl) z Eypta Rozm 103, sim. ib. 175; 
Ten... przedal byskupstvo dyyema, Annaszovy 
y Cayphasovy, pod ktoremy svyąty Yan począł 
kazacz ib. 667; ^  Syroczsthwu dzeczy poth
panysthwem naszim (orphanitati puerorum nos- 
trorum subditorum) doradzicz laskawye zą- 
dayącz Sul 75; Tho chczemy rosvmyecz o onych 
slachczyczoch, kthorzy... poth prawem zem- 
skym szą (iuri terrestri subsunt) Sul 79; Nisi 
qui presentes fuerint et ad dictos terminos vene- 
rint, judicare debent absque quavis contradic- 
cione... et absque quovis impedimento... et 
hoc dixerunt eis tenere pod twardością libri 
Brestensis 1453 PawSejm nr 114; Panem twim 
gegosm ystawyl y wszitko twoyo braczyo pod 
gego państwem (seryituti illius subiugavi) BZ  
Gen 27, 37; Damczy tobye czyoszcz gedno..., 
yosz tosmi wszoli z rokoo (pro roku) Amorey- 
skych pod myeczyem a loczyskyem mim (in 
gladio et arcu meo) ib. 48, 22; Wszitki rzeczi... 
dal gest w two roko a pot twim posłuszeństwem 
(sub dicione tua) wszitki rzeczi ystawyl BZ  
Dan 2, 38; Myasta albo targy, albo wszy, czo 
leszą pod waszym prawem, tho gest pod wa
szym poszluszenstwem albo państwem, czy mogą
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do wasz po prawo chodzycz O r tO s s o l 51, 2; 
Przed kxazaczem albo przed panem, pod czyyą 
moczą tho woythowstwo byłoby, przed thym 
szye tego mayą nąn szkarzycz ib . 52, 1, s im . 
ib . 52, 2; Nyektorzy zyemyanye naszego kró
lestwa mayącz od nas... lysti przywyleyne swym 
myastom abo wsyam pod prawem nyemyecz- 
skym (ius Theutonicum habentes in multis ipso- 
rum villis, S u l  43: prawo nyemyeczske mayącz 
w wyelv gych wszach), a wszakosz ty ysta 
prawa opvsczayącz, podług praw polskych syą 
rządzą D z ia ł  33; Pod navyschym pravem sub 
bulla et alto ca  1500 E r z  69; Kaplany dzye- 
vyczą M arya... przysadzyly kv ynym pannam, 
ktoresch są przebyyaly podlye Salomonovego 
kosczyola, yakoby pod zakonem (ąuasi sub 
conventu) R o z m  15, s im . ib . 455; Ma bycz 
obvyązana temv slyvbv y ma bycz pod tern 
slyybem y pelnycz, yako przykazał Moysezch 
(illa foret obligata, votoque ligaretur et hoc 
votum adimplere) ib . 28; Ya yestem czlovyek 
pod moyą moczą mayączy ryczerze (habens sub 
me milites Mat 8, 9) ib . 287; ^  w sk a zu je  na  
u sta n o w io n ą  n a d  k im ś , c z y m ś  s tr a ż , o p ie k ę  i tp .: 
Benak... yal *dzloweka na yego dzedzine pot 
yego opekanu (p ro  opekanim ?) gwałtem 1405 
P o zn  nr 759; Wyelye zzakow naszego krolyew- 
stwa ymyenyee oczczyszne trzymayącz, a z thego 
tho ymyenya pod czeenyem zzakowskym (sub 
umbra clericali) powynnee naam... slvzbi wo- 
yenne odeymacz obikli S u l 23; Ystawyamy, aby 
kasdy mayącz szwyerzepycze... oth yigiliey 
swyantego Woczecha acz (p ro  asz) do swątha 
swątego Mychala poth strozą pascz ymyal 
(quod... sub custodia pascere teneatur, D z ia ł  
58: aby... w stroszy myal) S u l 59; Chczemy, 
aby... kszągy... poth zamkem (sub clausura) 
trzech klvczow... chowany S u l 78; Bodo gich 
pod strozo (sub custodia eorum) tablicze sta
nowe B Z  Num 3, 36; Pod cyenyem roki swey 
(in umbra manus suae) obronyl myo gest B Z  
Is 49, 2; Czaszi nasze pod twoią obroną abi 
bili spokoyne M W  44a; ^  Jacom ya ne po
pasła Adamowy pod pasturzem prosa 1410 
C z r s  33, s im . 1423 Z a p W a r s z  nr 81, 1435 ib . 
nr 658; Iaco Pabyan popasł man sam y pot 
pastusrzem swim bidlem 1419 A K P r  VIIIa 44.

6. w sk a zu je  na g r o ż ą c ą  k a r ę  lub n a  w a r to ść , 
k tó r e j  u tra ta  g r o z i  z a  n iew yk o n a n ie  n a k a zu , z o b o 
w ią za n ia  lub p r z e k r o c z e n ie  z a k a z u :  Andreas po- 
russil trzsi copi lnu, ne mayo praua pod trzemi 
grziwnami zakładu 1386 H u b e Z b  59, sim . 1406 
ib . 113; Tocz yest boże przykazanye..., kthore 
pan bog kazał vmyecz y wmegacz pelnycz poth 
wyecznym *zatraczeynm D e k  II 4. III 12;

Hynczka ne gonił Niczka pot zacladem dwu
stu krziwen, jaco pan starost<a> yloszil 1406 
P o zn  nr 597, sim . 1421 K o śc ia n  nr 887, 1443 
A G Z  V 117, 1448 A G Z  XII 176, 1494 Z a p 
W a rsz  nr 1758; Jacosm smowil rok medzi pa
nem Dobrogostem a medzi Bodzantho... pot 
tim rancoyemst[e]wem, jacosz Bodzantha przód 
ranczil 1408 P o zn  nr 645; Woczech y Virzbantha 
ne ranczyly Staszkowy za tho, ysby Jura ne mai 
dayacz penandzy na Beszdrowszko any cupo- 
wacz przesz Staszcowey woley pode dwema- 
stoma grziwen 1414 ib. nr 854, sim . 1418 A K P r  
VIII a 144; Iaco mne łan wszisthky liszti 
myal wroczicz, czso ye ma na *myo, a yednego 
ne *froczil poth szakladem 1426 A K P r  VIIIa 48, 
s im . 1427 Z a p W a r s z  nr 2743, 1435 ib. nr 664, 
1446 A G Z  XIV 223, 1473 Z a p W a r s z  nr 1447, 
1474 ib . nr 1368, 1494 ib . nr 1758; Jaco mnye 
Falislaw myal zapisacz pyancz copp na Godi 
zaplaczicz pode szcodo 1428 Z a p W a r s z  nr 2895; 
*Sup pena yallata pod zacladem założonym 
ca  1428 P F  I 487, sim . ca  1500 E r z  69; Jacom 
nye rzeki dacz... procuratorowi panyey Gra- 
nowskyey y gey dzathkam lystv na szesczdze- 
szand grzywen et sex sub dampnis, alem rzeki 
gemv dacz lyst pod załogą 1429 K o śc ia n  nr 1394; 
Sub paena gratiae vlg. poth mylostna wynam 
1441 R o c zn H is t LVII 282; Nicolaus debet 
solvere... mediam alteram sexagenam... sub 
pena al. pot [z] wphala 1445 K s N W a r s z  I 
nr 205; Kmyecz... saad czynyąncz polowyczą 
w zemi, gdi z rolyey ydze, ostaavicz ymaa pod 
wyną (sub poena) pyencznadzescza S u l 16, sim . 
D z ia ł  41. 48; Pothkomorze nasz tego... poth 
yczązenym swego sąmpnyenya (sub onere con- 
scientiae)... ma przypysczycz kv szwyathczenyv 
S u l 11; Ambe partes debent stare in eodem ter- 
mino sub amissione cause et vadii prolapsione 
al. pod przepadnyenym zakładu 1451 A G Z  
XIV 309; Tedy rzeki dlusznyk: Ja mv slubyyą 
pod moya rolą, czosz lepsza gest nyszly ten 
dług, ysz mv chcza zaplaczycz, yako prawo na- 
laszlo O rtO s s o l 101, 4, s im . O r tM a c  138; Kv 
wieczney pamyączi vklad albo statuta vstawy- 
lismy, ktoresz podpysmy chczącz, aby ge wziąli 
w zemy polskyey wszytczy zachowali pod na- 
rvszenym naszey mylosczy (sicut nostram in- 
dignationem et poenas contentas in illis volunt 
et cupiunt evitare) D z ia ł 2; Vrząd pozywayą- 
czych pysarz pod straczenym (sub poena priva- 
tionis, S u l 25: pod wyną stracenya) swego 
vrzadv ma powyedacz ib . 12; Chczem, aby 
Szydowie pyenyądzi poszyczayącz, za lypha na 
tydzeny nye wiączey wząly pod naszą mylosczą 
od grzywny, gedno poi grosza ib . 38, s im . ib. 61;
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Jan j Stanisław ranczyly oprawą Jakvbovy za 
Byernatha pode stem kop zaclady 1461 Z a p - 
W a rsz  nr 1146; Tu faciens se ipsi Iohanni obli- 
gari in actis... sub pignoracione al. pod cząnsza 
duodecim boum, solvere non vis 1463 A G Z  XIII 
418; Sculteciam... Dolinszky... vendidit... Sta- 
nislao, promittens racione vendicionis scultecie 
ab omnibus impedimentis et damnis tueri... 
sub suo ammisso al. pode szgubą 1463 A G Z  
XVI 1, s im . ib . 7; Iohannes... contra citacionem 
non debet dicere, sed... inscripcionem... inscri- 
bere... sub penis al. poth pokuthamy 1484 
A G Z  XVII 207; Nye ssą povynny tho dzyelaczi 
pod smyerthelnym grzechem any ssą obovyązany 
(nullum ipsorum ad mortalem culpam volumus 
obligari) 1484 R e g  724.

II. z  a c c . r z e c zo w n ik a  lub za im k a  1. o k re ś la  
m ie jsc e  (p r z e d m io t) , p o n iż e j  k tó re g o  co ś  s ię  
u m ie s zc za , k ie r u je : Matuchna... trocho szana 
gestcy ona była f gasły podeń podloszyla Gn 5b; 
Polosz rokoo swo pod byodra ma (sub femore 
meo) B Z  Gen 47, 29; Tedy wszowszy kamyen, 
poloszyly podeń (subter eum), na ktorem sze- 
dzal B Z  Ex 17, 12; Gydzi w bioto..., podlosz 
ge pod syo (subigens) B Z  Nah 3, 14; Ya sz króla 
korona semkna, ża wloszy gy poth kosza 
vemkna D e  m o r te  w. 185; Banda padacz waszy 
nyeprzyyaczele pod wasz myecz (cadent ini- 
mici vestri gladio Lev 26, 8, B Z :  od *myeczo) 
przed waszą oblycznosczyą XV p .  p o s t .  K a łu żn  
287; Gospodnye, ya nye yestem dostoyen, aby 
thy wschedl pod moye strzechą (sub tectum 
meum Mat 8, 8) R o z m  286; Vvyązvyącz lysty 
pod obye passche (sub utraąue assella) ib . 297; 
Yako zbyra kokosch kvrząta svoye pod szkrzy- 
dla (sub alas Mat 23, 37) ib . 419; Ony... tez 
plvaly y rzygały yemv pod noss ib . 664; ^  Po- 
danysmi y krolyowye naszi w roce krolyow 
zemskich y pod myecz (in gladium), y w iocz- 
stwo B Z  I Esdr 9, 7.

2. o k re ś la  p r z e d m io t , p r z y  k tó r y m  s ię  co ś  
u m ieszc za : Ad mandatum domini regis ąuemad- 
modum nobis et consulibus... demandaverat 
eąuos subiugales super ąuittacionem dare ad 
assedem al. pod kolepką versus Sandomiriam 
1421 A K H  XI 415; Eąuos... ad asedem, pod 
kolepka, regine ad mandatum regine versus 
Bochnya 1423 ib . 423.

3. o k re ś la  c z a s  (m o m e n t c z a so w y ) ,  p r z e d
k tó r y m  b e zp o śred n io  co ś  s ię  d z ie je  'w  b lis k o ś c i, 
tu ż  p r z e d ,  p a u lo  antę*: Chitrze bydlą s pany 
kmyeczye... Yedvo vynydą pod poludnye, a na 
drodze posthavayą, rzekomo plugy opravyaya 
S a ty r a  w. 6; ^  d u b iu m : o k re ś la  c z a s  ( o k r e s
c z a s u ) ,  p o  k tó r y m  b ezp o śred n io  co ś  s ię  d z ie je :

A gdisz bilo podtrzydzeszczy (leg . pod trzy
dzieści a. po trzydzieści) dny (transissent ąuadra- 
ginta dies, b ib lia  C a rd y :  a kdyż było po ctyrid- 
ceti dnech),... Noe... wipuszczyl gawrona B Z  
Gen 8, 6.

4. o k re ś la  o so b ę  ( w  j e j  za s tę p s tw ie  r z e c z ) ,  p o d  
k tó r e j  w ła d zę  k to ś  s ię  d o s ta je , p r a w o , k tó r e  k to ś  
p r z y jm u je  ja k o  o b o w ią zu ją ce : Wszitko podbił 
ies pod nogi iego (sub pedibus eius) FI 8, 7, 
s im . F u l; Padno pod nogi moie (cadent subtus 
pedes mebs) FI 17, 42, s im . P u l;  Podbił ies wsta- 
iocze na mo pod mo (subtus me) FI 17, 43, s im . 
P u l; Poddawasz lud pod m0 (sub me) FI 17, 51, 
s im . P u l, s im . FI i P u l 143, 3; Lud pod czo 
(sub te) padnę FI 44, 7, sim . P u l, J P  XXXVI 
350; Podał iest lud pod nas (subiecit nobis) 
a pogani pod nogi nasze (sub pedibus nostris) 
FI 46, 3, s im . P u l;  Regnum terrestre dyabolus 
sibi vsurpauerat et suppeditauerat yemu bil 
osszadl a pod szą podbyl XV m ed . S K J  V 265; 
Ostateczno strono lyvda dal pod roki (sub 
manu) Abyzay, brata swego B Z  I Par 19, 11; 
Pan, pod ktorego syą on zbiegli skłony (domi- 
nus, qui kmethonem hunc acceptaverit fugien- 
tem, S u l 61: pan, kthory gego kmyecza przymye 
yczyekayączego), kmyecza... ma wroczycz D z ia ł  
62; Thomko obligatus est statuere patrem 
et solusmet stare alias sub ius supremum vlg. 
pod *wissy prawo se subdidit michi capitaneo 
1437 A G Z  XI 128, s im . 1448 ib . 322, 1470 
A G Z  XVII 28; Kyedy czlowyek podda[ly] szye 
przed burgrabyą albo przed sandem, albo przed 
raczczamy pod wysze prawo oczkoly bandz, 
a thego nye dzyerszy, czo ten o to czlowyek 
przepadł? O r tO s s o l  1 2 , 4 , s im . ib . 18, 4, O r t- 
M a c  98; Subscribit se sibi sub sua bona... et 
pod vyssze prawo 1464 K s N W a r s z  I nr 627; 
Qui Iudei recedunt a suo iure Iudaico et se 
submiserunt sub ius supremum al. pod yysche 
prawo 1468 A G Z  XIII 580; Takych tho mayą 
pilnye rozpytaczi..., yesthlyby sye chczyeli pod- 
daczi pod posluschenysthwo przerzeczonego 
koscziola rzymskyego 1484 R e g  706; ~  o k re ś la  
s tr a ż ,  o p ie k ę , p o d  k tó r ą  s ię  k to ś  d o s ta je :  Nye- 
którzy na to myenyą, isch byl yvsz Iozeph ymari, 
a dzyeyycza blogoslayyona schla pod strozą syna 
svego (in custodiam filii) R o z m  206.

5. o k re ś la  k a rę , k tó r ą  k to ś  s ię  g o d z i  p r z y ją ć ,  
lub w a r to ść , k tó r ą  s ię  g o d z i  u tra c ić  w  ra z ie  n ie 
w y k o n a n ia  zo b o w ią za n ia :  Jako Zegotha ne pod
dał so Maczeyevi ni pod yedno skodo 1391 
P o zn  nr 288; Iaco Adam podał szo Janovy 
w penandzech pot czoszo, gdze bi gi coli vczan- 
dzacz mogl o yego penodze 1398 K o śc ia n  nr 98, 
s im . 1401 H u b e Z b  80, 1403 ib . 104, 1436 A G Z
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XII 7, 1440 A G Z  XIV 14; Jakosm prawye nye 
obyansowal sye ny pod geden czynsch placzicz 
ksandzu probosczowy 1401 S K J  III 194; Cli- 
month ranczil Symunowi sescz grziwen groszo- 
wich na ti Godi, a ne popełnił mu y poddał 
szo mu pod dwa kmecza se wszim prawem 1405 
H u b e Z b  105; Yacom ya Yanowi ne podał szo 
poth cztiri grossy 1405 K s M a z  I nr 604a; Miss 
Grzimalsky czandzal voly pana podsandkowi.. 
bo sso mu poddał pod woły 1406 A K P r  YHIa 
96; O ty penądze, ktorem wysnąl przed sza- 
dem Januschewy s Gorzewa, brat moy Woytek 
ne podał scha yest pode skoda 1425 P o zn  
nr 1195; Jacom ya nye podawał ssą Wocze- 
chowy Przylepskemy pod żadne scody wypra- 
wicz ot Gołego Yana 1426 K o śc ia n  nr 1167; 
Pod dom szą szapiszuye Staszcovi..., by nye 
byl nyctey po Bronyszv temv domovi blyszey 
1432 J P  XXXVI 35; Si non... persolverint..., 
extunc... Thomas et Nicolaus in domibus suis 
privabuntur poth dom syą zapysaly 1455 ib . 
nr 373; Poszwaly gy przed sand y gego po- 
racznyky y kazały gym polozycz ten ... ortel, 
a yako go nye myely, poddał szye pod wyna..., 
tedy maya y chczą woythowy y przyszasznykom 
gych wyna zaplaczycz O r tO s s o l 103, 2, s im . 
O r t M a c  140; Aczlyby tesz ten, czso przegygra, 
poddał syą pod layanye abo sromoczenye..., 
a ten to, czso zyskał, chczalby gy... sromo- 
czycz, tedy za sromotą... wyną pokvpy D z ia ł  37.

6. d u b iu m : Ibant apostoli gaudentes a con- 
spectu, pod oblicze {p ro  od oblicza ?), concilii 
(Act 5,41) XV m ed . G IW ro c  112r.

m . z a c c . c z y  te ż  z  in s tr .: pod rękę c z y  pod 
ręką (o  m ia ra ch  z b o ż a , d e  g ra n i m e n su ra ) 'rów n o  
z  b r ze g a m i n a c zy n ia , n ie  k o p ia to , m o d i la b ia  non  
ex su p era n d o , a d  su m m u m  im p le ta  e t  a eą u a ta  
m en su ra  : Plebanus dixit, quod... solvunt (^c. 
kmethones) unum chorum cum summitate al. 
wirzchowato, et alium sub manum al. pod 
ranka 1460 M M A e  XVI nr 566; Nobiles peti- 
verunt tolli vim et effectum monicionis alle- 
gando, ąuomodo ipsorum kmethones satisfa- 
cientes monicioni plebano duxerunt maldratas 
et missales sub mensura simili al. pod rąnka 
medietatem rowno 1463 ib. nr 1936; Kmetho
nes... plebano... non aliter maldratas solvere 
debent, nisi unum chorum manu adeąuatum 
siliginis, tritici et ayene al. pod rąnka ib . nr 1937; 
Ioannes Albertus rex ad petitionem Ioannis 
abbatis... decidit controversiam ratione men- 
surae, pod ranka, qua frumenta, osspy, e dieto 
monasterio ad castra... provenientia mensurari 
debeant (1493) XVI p .  p r .  M a tr  IV 3 nr 1157.

Podać, Podać się f o r m y :  p ra e s . ind . 1 . s g .

podam B Z  Jos 1, 3, XV p . p o s t . R o z m P a m  473, 
R o z m  511, e tc .;  3 . sg . poda B Z  Gen 24, 53, 
O r t M a c  6 1 , R o z m  122, e t c . ; 3 . p l .  podadzą 
O r tO s s o l 82,2, O rt M a c  111, R o z m  480; im p er .
2. sg . podaj XV m ed . G IW ro c  28 r, B Z  Deut 
20, 10, M P K J  V 131, e tc .;  2 . p l .  podajcie F i  
95,3; ^  in f. podać 1407 H u b e Z b  86, ca  1420 
R  XXIV 84, S u l 111, e tc .;  ^  p r a e t .  1 . sg .
m . -(e)śm podał 1408 M a c D o d  43, 1414 K o ś 
cian  nr 506; -(e)m podał 1426 Z a p W a r s z  nr 175, 
1427 ib . nr 2748, R o z m  617—8. 760; 2 . sg .
m . podałeś B Z  Judith 9, 3; -ś podał ca  1500 
S lO c c  XII 163; (-eś) podał R o z m  620; 3 . sg . m . 
podał jest FI 46, 3, 1425 P o zn  nr 1195, 
1432 ib . nr 1387; podał 1391 P o zn  nr 89. 248, 
1393 K o śc ia n  nr 59, 1398 ib. nr 98, 1399 P o zn  
nr 411, e tc . e t c . ; f .  jest podała N a w  98; podała 
1389 T P a w  III nr 1186, 1401 P o zn  nr 493. 510. 
511. 512. 513, O r tM a c  134, O r tO s s o l  91 , 3, 1457 
S tP P P  IX nr 547, e tc .;  n eu tr . podało 1429 
K o śc ia n  nr 1387; 1. p l .  m . podaliśmy XV in. 
M a ik  118; (-smy) podali R o z m  775; 2. p l .  m . 
podaliście B Z  Ex 5, 21; 3 . p l .  m . podali są 
R o z m  11 . 1 1 1 . 794; podali 1417 A K P r  VIIIa 
141, B Z  Num 15, 33. Jos 7, 4, R o z m  30, e tc .;  
~  p lą p e r f .  3 . sg . n eu tr . było podało 1415 
K o śc ia n  nr 529; ^  co n d it. 3 . sg . m . -by podał 
1426 K s N W a r s z  I nr 68, B Z  II Par 32, 11, 
R o z m  2 9 ;  f .  -by podała ca  1450 P F  IV 570;
1. p l .  m . podalibychmy R o z m  789. 790; -bychmy 
podali R o z m  770; -bychom podali B Z  Judith 
7, 15; 3 . p l .  m . -by podali R o z m  455. 743; 
^  p a r t .  p r a e t .  a c t. podaw B Z  Tob 11, 10; 
^  p a r t .  p r a e t .  p a s s .  n. sg . m . podań XV in. 
R  XXIV 71, XV m ed . S K J  V 275, O r tM a c  111, 
O r tO s s o l 82, 2, R o z m  75, e tc .;  neu tr. podano 
O r tO s s o l 82, 2, R o z m  814; cf. t e ż  Podany; ^  inf. 
p a s s .  sg . m . podań być R o z m  590; być podań 
R o z m  545; n eu tr. być podano S u l 5. 52; ^  p ra e s .  
p a ss . 3 . s g . f  jest podana 1420 A K P r  VIIIa 151; 
n eu tr. podano jest 1456 Z a b U P o z n  100; 3 . p l .  m . 
podani są B Z  Judith 8, 19;/. są podany ca  1428 
P F  I 485; ^  f u t .  p a s s . 3 . sg . m . będzie podań 
S u l 4, R o z m  403. 545. 612. 773; podań będzie 
ca  1420 R  XXIV 83; n eu tr . będzie podano 
B Z  IV Reg 18, 30; 2. p l .  m . będziecie podani 
R o z m  310; podani będziecie B Z  Lev 26, 17;
3 . p l .  m . będą podani B Z  Judith 10, 12; ^  p r a e t .  
p a ss . 3 . sg . m . był podań R o z m  687. 706. 707, e t c . ; 
podań był R o z m  712; ^  co n d it. p a s s .  1. sg . m . 
-bych podań R o z m  780; 3. sg . n eu tr. -by podano 
O r tM a c  110, O r tO s s o l 82, 1.

Z n a c z e n i a :  1. 'd a ć , p r z e k a z a ć ,  p o w ie r z y ć  co ś  
k o m u ś, d a re , tra d e re , c o m m itte re  : a. d o b ra  m a 
te r ia ln e :  Nastca... obligauit, podała, dwie plose
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in sexagena grossorum 1389 T P a w  III nr 1186; 
Jaco *Jandreyg podał *Byaldane szito f geyg 
( leg . w jej) uprawisne 1391 P o zn  nr 89; Ma- 
lecz... mansum liberum... domino Alberto... 
resignavit vlg. podał iudicio in regali 1400 
K s Z P o z n  nr 144; Iaco Benco, zastawiw *Suli- 
slaowi zastawo, mai gemu obranczicz, esz gemu 
mai yo s pełna podacz, iaco sam trzimal 1407 
H u b e Z b  86; Yako prawe tha dzedzina w Ro
gowe ne gest przes gey manza gych oczczu we- 
kugistoscz (leg . w wiekuistość) [ne gest] po
dana, ale w sastawa... lystem dzedzinnym 1420 
A K P r  VIII a 151; O to, o czosz ti na mo żałował, 
to twoy oczecz trzimal s Staskem s Woyslawo- 
wiczem, a Sstassek me ne podał 1421 P F  V III16; 
Yako Przetslaw podał panu Burczkowy tho 
sbroyo..., o ktoro szalowano 1423 P y z d r  nr 
720; Nicolaus... poleczil advocato, aby then 
dom woyth podał Swanszkowi albo wsdal 1426 
K s N W a r s z  I nr 68; Jakom ya ne podał Wą- 
chowa zytha Manczimirowy na yego dze-
dzinye 1426 Z a p W a r s z  nr 175, s im . 1448 
Z a p W a r s z  nr 833; O cthoro clodzino Voycech 
na *nyo szaloual, tegem ya Chomanthoui nye 
podał 1427 ib . nr 2748; Suszka... podał ymyenye 
voytowsthwo... Olbrachthoyy, przerzeczonemv 
cusznyerzovy 1432 K s N W a r s z  I nr 142; Jsze 
Yan Coth przisedl przed gayne wecze y podał 
yesd resch 1432 P o zn  nr 1387; Nobilis Lubewo 
podał unam borram perpetue nobili Paulo 1442 
T y m S ą d  78; Gymyenye dzedzynne przet kró
lewską welmosznosczą ma bicz podano y na- 
sznamyonano (debent assignari, D z ia ł  43: przed 
królem ma bycz namyenyono) S u l 52; Tegdi 
on..., gdzye ono bidlo zayanl, dopandzycz 
a vrząndnykowy... ye podacz ma (officiali 
ea repraesentet) S u l 111; Na to postavyl, aby 
szebe *szamo albo gynsze poszytky podała, 
puszczyla ca  1450 P F  IV 570; Wszelke myescze, 
na ktoresz stopy stopa nogy waszey, wam podam 
(vobis tradam) B Z  Jos 1, 3; Tedy maya to 
stoyacze gymyenye podacz temv, czo zaluge 
o szwoy dług O r tO s s o l 68, 2, s im . O r t  M a c  91; 
Iacobus, scultetus..., resignauit al. podał do- 
mine contorali sue... hereditatem seu sculte- 
ciam in Chrzastowka 1457 S tP P P  IX nr 542; 
Rolą s domem dzathkam poday S k a rg a P ło c  
w. 65, s im . S k a r g a W r o c  w. 39; ^  (d o p e łn ie 
n iem  z w ie r z ę ta  lub lu d z ie):  Ysz Lyszek ne 
wsol Janowi, kmeczewi, thich koni gwałtem, 
ale mu ye kmecz podał y postawił potayemne 
1412 K o śc ia n  nr 470; Yako prawye rakomie 
podały tego wolu rzadczi Mikolayewi 1417 
A K P r  VIII a 141; *Podalismo mu *osmoy 
wolow, dwe ero we XV in . M a ik  118; Iacom

ya nie slubil o thego wolu Dobca szacz fzajć5), 
czo my gy podał 1422 A K P r  VIII a 45, s im . ib .; 
Eze Falislaw nye zayol Smyerzinich świni... 
siło ani gich podał w czudzo oboro 1427 K s-  
M a z  II nr 2753; Podał yemv ryby sz morza, 
chczacz go szbavycz wszego gorza D e  m o r te  
w. 123; ro Podał mv szapharza szwego, then 
mv czynyl wyele szlego A le k s y  w. 179; ^  b. d o 
b ra  n ie m a te r ia ln e : Vocat... secundo per collata 
beneficia, podane dobroczy..., ąuarto per irro- 
gata flagella XV m ed . G IW ro c  50 r; A iestly 
k myasty przistopisz, chczocz gego dobicz, 
napirwey poday gemv miry (ofFeres ei primum 
pacem) B Z  Deut 20, 10; Ecce offertur, podano 
yest, tibi precium nostre redempcionis 1456 
Z a b U P o z n  100; Mathka z Anny szwyathey obrał 
szobye, w przyczynye ych nam nadzyeya podał 
M W  79b; O Iezv..., bogv oyczv dvsęsz podał 
ca  1500 S lO c c  XII 163; ^  Sub eodem iudicio 
yeniens nobilis virgo domina Anna similiter 
podała, g l. comisit, opyeka domino Dobeek 
1457 S tP P P  IX nr 547; służbę podać 's łu 
ż y ć ,  u czy n ić  p o w in n o ść , offic iu m  a lic u i p r a e s ta r e 5: 
Sed venit hora, ut omnis, qui interficit vos, arbi- 
tretur se obseąuium prestare bodze mnimacz 
szluszbo podacz albo dacz bogw (Jo 16, 2) 
ca  1420 R  XXIV 84.

2. *p o d su n ą ć  u m o żliw ia ją c  w z ię c ie , d a ć  do  r ą k , 
w r ę c z y ć , p r a e b e r e , p o rr ig e re , d a re  in m a n u s5: 
Jacoszm panu Przibislaowy podał listh qui- 
tanciyo ot kxandza proboscza na trszydzeszczy 
grziwen 1414 K o śc ia n  nr 506; To gdisz sługa 
Abramów yczynyl..., pomodly syo panu bogu. 
A *nanyem srebrne klenoti (prolatisque vasis 
argenteis)... y poda Rebece tich darów (dedit 
ea... pro munere) B Z  Gen 24, 53; Podalysz- 
czye myecz (praebuistis ei gladium), abi nas 
zabyl B Z  Ex 5, 21; Jam myal mogey zony 
wszyczko gydacze gymyenye wszey (cw swej5) 
obronye y mogyv rakv..., a moya zona besz 
mey voley y wyedzenya klracze (p ro  klucze) 
komv podała O r tO s s o l 97, 3, s im . O r t M a c  134; 
Then chlyeb y ta ystna karmya... apostholom 
yest podała dostoyna thwoya ranka N a w  98; 
Veronica... thwarz Cristoyą myecz sządala, 
przetho yemv szwoy (leg . zwój) podała ca  1500 
S p r T N W  V 16, s im . R o z m  107. 303. 816; 
Aby każdy nyosl v rącze rózgą... a przyschedl 
(p ro  przyschedw) do kosczyola, by yą podał 
(ut... praesentaret) svemv byskvpoyy..., a na 
czyyey by szyą pokazała latoroszl y kvyath, 
potem kyedyby yą byskvpovy podał (post- 
quam... praesentaret) R o z m  29; Vyelye mesczy- 
sny młodych y starych przyslo, każdy noschącz 
laską v rąkv... y podały ye byskvpovy (vir-
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gas... summo sacerdoti dabant) ib. 30; Io- 
zeph... wschedl v kosczyol noszącz svą laską 
v rąkv y podał yą (quam... praesentavit) 
yyschemy byskvpovy ib. 32; Kyedy ye (sc. Ma
ryi) podań yey myły syn placzączy, okropne 
plakanye s nym myala ib. 75; Otvorzywschy 
sve skrzynye, podały szą yemv (obtulerunt ei 
Mat 2, 11) złoto, myrą y kadzydlo ib. 77; 
Marya vzryawschy yey vyarą yczyeschyla ya 
y podała yey sve mylę dzyączya ib. 79, sim. 
ib. 75; Przygodzylo szye yednego dnya, yze 
przynyosl... zyelye y poda (accidit, u t... prae- 
sentaret) svoyey matce ib. 122; Badzyely kto 
myedzy vamy prosczye {pro prosycz) v oycza 
chleba, azaly yemv poda kamyen (numąuid 
lapidem dedit illi Luc 11, 11)? ib. 275, sim. ib.; 
Pokasczye my pyenyądz, ktorem czynsz pla- 
czyczye. A ony yemv podały pyenyącz (obtu
lerunt ei denarium Mat 22, 19) ib. 327, sim. ib. 
456; Przystapyvschy ten, który byl vzyąl pyecz 
ffuntow, podał yemv druga pyecz (obtulit alia 
quinque Mat 25, 20) ib. 489; Then yest, kto- 
remvsch ya podam rozmoczony kąss chleba 
(cui ego intinctum panem porrexero Jo 13, 26) 
ib. 552; A takosch, kyedy rozmoczył chleb, 
podał (dedit Jo 13, 26) y {leg. ji 'go5) swą 
vlasną rąką Iudaschovy ib., sim. ib. 554; ^  Af- 
fer, poday, manum tuam et mitte in latus meum 
(Jo 20, 27) XV med. GIWroc 28 r, Tedi powstaw 
ślepi oczecz gego... a podaw roko vodzovy 
(data manu puero) vinydze przecyw sinu swemv 
BZ  Tob 11, 10; ^  'nadstawić, praebere
Vtore prze to, które myły Cristus myeny, yze 
smyernye odpovyedzyal temv, yen y (leg. ji 
'go9) yderzyl a nye podał yemv drugey czelyysczy 
Rozm 686.

3. 'wydać (przede wszystkim kogoś komuś), 
tradere, prodere (praec. aliąuem alicui)*: Jaco 
Potrek podał Potrkoui Nicolaum j setl s nim 
precz 1391 Pozn nr 248; Rosznewaw sszo pan 
yego podał gy kathom tradidit eum tortoribus 
(Mat 18, 34) ca 1420 R  XXIV 82; Mymo tho, 
gdze... caplan bilbi zabith..., tham ... yrzanth 
sluzbi bozey nye ma bycz przes kapłani czi- 
nyon, alyszs wynowaczecz xandzv byskvpovi 
bandze podań (quousque... tradatur, Dział 4: 
bądze wydań) Sul 4; Y naleszli czlowyeka zbye- 
rayocego drwa w dzen sobothni y podali gy 
(obtulerunt eum) Moyzeszovi BZ  Num 15, 33; 
Ssądzya poda czye slugam (tradat te ministro 
Mat 5, 25)..., aby czye wssadzyly v czyemnyczą 
Rozm 267; A yako bądzyeczye podany (cum 
autem tradent vos Mat 10, 19), nye myslyczye, 
czo bysczye movyly ib. 310; Chczącz vchva- 
czycz mylego Iesusza v sloyye..., aby y {leg.

ji 'go5) podały Herodovy ib. 455; O Iudaschu, 
barzo zly kupcze, y czo moyysch, ya y {leg. 
ji 'go5) vam podam, czo my chczeczye dacz? 
ib. 512, sim. ib., sim. ib. 511. 513; Rąką tego, 
który myą ymą sdradzycz albo podacz (hic 
me tradet Mat 26,23), yest se[m] mna przy stolye 
ib. 546, sim. ib. 538. 704; Yze yako byl podań 
{Rozm 712: podań byl) Annaschovy, tako na 
chvylą byl rozvyązan ib. 687, sim, ib. 706. 
707, etc.; Nathychmyast schły v radą, kakoby 
y {leg. ji cgo5) podały Pylatovy, yzby vkrzyzoval 
przeze wschey omovy ib. 743; Pravczy yest, 
ktoregom ya vam podał ib. 760; Abycz nye 
byl zlodzyey, azabychmy y {leg. ji 'go5) podały 
tobye? ib. 770, sim. ib.; Tvoy lyvd podał my 
czye (tradiderunt te mihi Jo 18, 35) ib. 775; 
Bo tvoy lyvd y tvoy byskupy podały ssą czyebye 
(tradiderunt te mihi Jo 18, 35) ib. 111, sim. 
ib. 794; By moye krolewsthwo było s tego 
svyatha, slugy moye... odyąlyby myą, yzbych 
nye podań Żydom (ut non traderer Iudaeis 
Jo 18, 36) ib. 780; By-cz ten nye byl zlodzyey..., 
nye podalybychmy yego tobye (non tibi tra- 
didissemus eum Jo 18, 30) ib. 789, sim. ib. 790; 
^  podać (się) w ręce 'wydać (się) w ręce, 
wydać komuś, (se) dedere, submittere alicui : 
Wizwoly nas pan bog, a nye bodze podano 
(non tradetur) myasto to w roce krolya asyr- 
skego BZ  IV Reg 18, 30; Czyalo swe szwyathe 
w raczę podał kathowszkye M W  64a, sim. 
ca 1500 SlOcc XII 161; Temv ystnemy zdray- 
czy oczyecz podał vschytko v raczę zle, czvsch 
vbaczay, a dobre na vzytek Rozm 531; Tey 
noczy mam bycz podań {Rozm 590: mam 
podań bycz) v trądne {leg. trudne) rącze nye- 
mylosczyyych ib. 545; Bo v ych rące bądzye 
podań szyn czloyyeczy ib., sim. ib. 612; O Iuda- 
schu..., za takye sprozne myto przedalesz 
y podał y {leg. ji 'go5) v race y nyemylosczyyych 
Zydow ib. 620; Po tern yschytkym podał szye 
myły Kristus v rącze ym ib. 636; Podług za- 
kona przyyyedlysmy y {leg. ji 'go5) k tobye 
y podały v tvoye rącze ib. 775; ^  podać za
rękę 'wydać, przekazać dłużnika w ręce wierzy
ciela, (debitorem creditori) praedem dare : Gdyby 
komy wydano albo podano {OrtOssol 19, 4: 
*poddano) z prawa <jego dłużnika) za raką 
(coram iudice per manum datus foret), a ten 
dlusznyk byłby tesz gynym ludzom dluzen 
OrtOssol 82, 1, sim. OrtMac 110; Mozely gy 
tesz gabacz o szwoy dług y dobycz przed pra
wem, czyly może on, czo mv za raką podań, 
s tego wyacz OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac 111; 
Pysczyly kto od szyebye wolno swego dlusz- 
nyka, czo mv za prawa raka {pro z prawa za
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rękę) podań (sim. OrtMac 111), na gego 
szlub... a podadzaly (sim. OrtMac 111) mv go 
s prawa za raką, tedy go <nie> może wyyacz 
s tego on, czo mv gy pyrwey podano za raką 
OrtOssol 82, 2; ^  Jacom prze tho wszadzila 
thego czloweka w twerdzo, ysz rankom (crę- 
kojrn ) ne mai, a prawo my go bilo podało 1415 
Kościan nr 529; Jacom ya wtenczasch na 
weczv... schedzal..., kyedy prawo skazało 
panv Maczeyewi... Janyka Wacha y podało 
w dludzech yego 1429 ib. nr 1387.

4. *poddać, podporządkować (kogoś, coś lub 
siebie komuś), subdere, submittere (aliąuem, 
aliąuod vel se ipsum alicui/ : Podał iest (Pul: 
podbyl yes) lud pod nas (subiecit populos nobis), 
a pogani pod nogi nasze FI 46, 3; Omnia, 
quae continentur sub globo lunari, sunt sub- 
dita wszytky rzeczy, czo sszo na szwecze, 
sszo my podany ca 1428 PF I 485; Subditus, 
podań, erat illis (descendit cum eis et venit 
Nazareth, et erat subditus illis Luc 2, 51) XV 
med. SKJ V 275; Postawyo oblicze me prze- 
cziwko wam a padacz bodzecze przed nye- 
przyaczelmi waszimi, a podani bodzecze tim 
(subiciemini his), gysz to wasz nyenawidzo 
BZ  Lev 26, 17; Zgromadzcye wszitki, ktorzi 
so w myescye, abichom sy0 dobrowolnye po
dały (ut sponte tradamus nos omnes) Olofer- 
nowy BZ  Judith 7, 15; Gest prav[d]a zmyara 
podacz szye vyaczschemv, przed bogyem od
płata podacz szye mnyeyschemv Rozm 189; 
Tedy to vydzącz zvolyenyczy opusczyly y (leg. 
ji ego3). • vczyekly, kakokolyye nye było ym 
podobno yczyecz, bo ssą dobrovolnye schły 
y dobrovolnye szye podały ib. 654; ^  Myastho 
Kazymyrz myedzi rzeką Wyślą themv tho 
interdicthovi nye ma bycz podano (non debet 
subiacere, Dział 5: nye ma gego bycz poslv- 
szen) Sul 5; A dokona-ly szye, szlowye poda 
(jc. ortel, OrtOssol 54, 2: asz szyą podda) 
pyrwey, ysz ne trzeba szlacz do wyszego prawa 
OrtMac 67; Bo rodzay czlovyeczy oddzyelyw- 
schy szye ode mnye y podał szye kv praw  pana 
slego dvcha (domino diaboli iuriąue manci- 
pavit) Rozm 167; ^  Nye podał (war. kal
nye poddał, sim. BZ  II Par 8, 9, mamotrekt 
kapitulny: ne porobił) non posuit (porro de 
filiis Israel non posuit, ut servirent operibus 
regis II Par 8, 9) MPKJRp V 34 v; ^  (o zwie
rzęciu, de animali) podany 'ujarzmiony, oswo
jony, domitus, mansuefactus \ Subiugale osze- 
dzon[y]e aut podan[y]e (war. kal.: poddane; 
subiugale mutum animal hominis voce loąuens 
prohibuit prophetae insipientiam II Pet 2, 16) 
MPKJ V 137.

5. podać (ku) czemuś, na (w) coś 'dać ze 
specjalnym przeznaczeniem, przede wszystkim 
skazać na coś, committere, commendare, desti- 
nare, item condemnare*: Tradetur, podań (sc. 
Jesus), enim gentibus et illudetur (Luc 18, 32) 
XV in. R XXIV 71; Sicut exhibuistis, podały, 
membra vestra servire inmundicie et iniąuitati 
(Rom 6, 19) XV med. GIWroc 49 r; A mylego 
Iesucrista byczovacz podano (Mat 27, 26) 
Rozm 814; ^  Zaly Ezechias skłamał was, abi 
was podał smyercy w głodzę a w pragnyenyy 
(ut tradat morti in famę et siti) BZ  II Par 32, 11; 
O nyedostoyny Iudaschu, yakosz szye nye 
sromal mystrza svego... tako okruthney smyer- 
czy podacz? Rozm 738; ^  Kyedy yvz vzral
Iudasch, yze myły Cristus podań ku smyerczy 
Rozm 758; Bądzye podań (tradetur Mat 20, 18) 
syn czloyyeczy poganstw ... ku vkrzyzovanyv 
ib. 773; Ach, myloscz, czosz my yczinyla, 
eszesz me tak oślepiła, eszesm sche ye na my
loscz podał 1408 MacDod 43; Podań bodze 
(Rozm 403: bądzye podań) poganszthw na 
naszmewane tradetur enim gentibus ad illu- 
dendum (Luc 18, 32) ca 1420 R  XXIV 83; 
O tern, yako ten przeklathy Barabasch byl 
pusczon, a myły Iesus podań na vbyczovanye 
Rozm 814; ^  Prze ktori to grzech podany
S0 0 . .. w poganbyenye (dati sunt... in confusio- 
nem) swim nyeprzyiacyelyom BZ  Judith 8, 19; 
Y podalesz Zoni gich w plyon (dedisti mulieres 
illorum in praedam) a dzewki gich w ioczstwo 
ib. 9, 3; Przetom ycyekla od gych oblycza, 
bocyem poznała..., ysze bodo wam podany 
w plyon (quod dentur vobis in depraedationem) 
ib. 10, 12; Tedy podadzą vasz (tunc tradent 
vos Mat 24, 9) yyelykye (leg. w wielikie) vdra- 
czenye Rozm 480; Przyaczyelyy..., ktoremym 
szye v tovarzyzstwo podał,... naczesz przyschedl ? 
ib. 617—8; ^  Owa my sza *przyweydly tego 
czlowyeka prawego..., acz gy podam w gych 
wolą,... przeczy w obyczayu rzymskemu... vczy- 
nyę XV p. post. RozmPam Pusczyl ym 
tego, który byl prze mazaboystyo yssadzon 
w czyemnyczą, a Iesucrista podał ych voly 
(Iesum... tradidit yoluntati eorum Luc 23, 25) 
Rozm 814.

6. 'podać coś do czyjejś wiadomości, oświad
czyć, powiedzieć, nuntiare, di cer e": Iacoszm przi 
tern bili, kdzesz podał Maczeyewi et yego bratu 
Micolayewi Micolay Dambrowsky, kdzebi yala 
szwimi (leg. z swymi) conmi y przislgla (pro 
przisogla) 1399 Pozn nr 411; Podaycze (annun- 
tiate,Pw/; powyadaycze)medzi pogani sławo iego 
FI 95,3; Commenda porądz, poday, polyecz 
(quae audisti a me per multos testes, haec com-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PODAĆ PODAWAĆ 229

menda fidelibus hominibus II Tim 2, 2) M P K J  
V 131.

7. podać się 'z o b o w ią z a ć  s ię , se  o b lig a re  in
a lią u id , p r o m itte r e  : lakom przi tim bil, isze 
{leg . iż sie) Przibislaf podał scodi placzicz 
Szidom sa Falkana 1393 K o śc ia n  nr 59; Ysz 
Mikolag uccinil nesprawne scodi na Hwbislawa, 
nisz tho *yomu so Hwbislaw podał 1401 
H u b e Z b  47; Yszesmy bili na tern sandze, kdze 
s0 Stanisława podała Szibanowi k temu bidlu, 
czo yege wczangnal, oprawicz so podluk 
gego voley 1401 P o zn  nr 510, s im . ib . nr 511. 
512. 513; ^  podać się pod(e) ciążą, szkodę,
we szkodę ' z o b o w ią z a ć  s ię  p o d  k a rą , p o e n a  
ą u a d a m  p r o p o s i ta  a lią u id  p r o m itte r e * : Iaco Adam 
podał szo Janovy w penandzech pot czoszo, 
gdzebi gi coli yczandzacz mogl o yego penodze 
1398 K o śc ia n  nr 98; Iaco Boguchna ne podała 
so we szkodo in duabus marcis 1401 P oza nr 493; 
Yako o ty penądze, ktorem wysnąl przed sza- 
dem Januschewy..., brat moy... ne podał scha 
yest pode skoda 1425 ib . nr 1195.

8. podać tył 'za w ró c ić , w y c o fa ć  s ię , uciec , 
te rg a  ye r te re , d isc ed e re , fu g e r e  : Dyu pugnando 
conuertit in fugam dlvgo bywsszy szę sz nym, 
assz podał thyl ca  1420 P F I 485; Przetosz vissli 
trzy tisyocze boyownikow a natichmyast tyl 
podali (statim terga vertentes) y pobici so od 
mozow z myasta Hay B Z  Jos 7, 4.

Podajać 'p o d d a w a ć , p o d p o r z ą d k o w y w a ć , su b-  
d ere , su b m itte re  : Tegodlya szye tobye mnyey- 
schemv podayą, aby yyeczschy nye gardzyly 
krzsczenya abo opravy od mnyeyschych R o z m  
189.

Podał 'd a le k o , p ro c u l, l o n g e \  Y stały wody 
ssedwszy syo na gednem myesczy iako góra 
wzgoro syo dmocze y zdali syo podał od myasta 
(apparebant procul ab urbe) B Z  Jos 3, 16.

Podanie 1. 'd a n ie , o d d a n ie , p r z e k a z a n ie  c zeg o ś , 
d o n a tio , co lla tio* : Takesz tesz mowymy o kas- 
dem targv yczynyonem sz synem, abi nye bil 
vaszen, gdisz gest w oczczowey moczy, (przeto 
nie ima mocy) abo panowanya ktorey rzeczy 
any podanya ktorego gymyenya (propter quod 
non habet alicuius dominium rei vel aliąuam 
possessionis traditionem) S u l 45.

2. 'w y d a n ie  ( k o g o ś ) ,  a c tu s  a lią u em  tra d en d i  
Quod nec Nicolai detencione, nec podanim 
homo est decolatus 1386 T P a w  III nr 177.

3. podanie służby 'g o to w o ś ć  c zyn ien ia  p o w in 
n o śc i, s łu że n ia , a n im u s a d  se rv itu te m  p r o m p tu s *: 
Subieccione seruitutis podanę {leg . podaniem) 
slusby ca  1428 P F  I 488.

Podany 'p o d d a n y , p o d le g ły ,  su b d itu s , su b iec -  
t u s Myły Krystus rzeki...: Kroloyye poga-

nysczy panvyą sobye, czvsch podane moczą 
yszmyerzayą (Luc 22, 25) R o z m  558.

Podań ' ja k iś  ro d z a j  d a n in y , y e c tig a l ą u o d d a m  : 
Contribucio podań yel pobor 1437 W is i nr 228 
s. 85.

Podarować 'o b d a ro w a ć , d on are*: Qui annulo 
suo subarravit me, podaroval,... immensis 
monilibus ornavit me XV p .  p r .  R  XLVII 359.

Podarze m o że  'w yn a g ro d zen ie , o d szk o d o w a 
n ie, rem u n era tio5 (?): Rapina podarzym XV 
p . p r .  R  XVI 341.

Podarzenie 'd a r , p o d a re k , don um  : Quam 
{sc . sanctam Katherinam)... sanctus Marti- 
nus... voluit yisitare, quia audiebat eam... 
moribus sanctam, illa noluit, sed misso sibi 
euxennio, podarzenye, per fenestram, ait XV 
m ed . S K J  V 284; Donarium est idem, quod 
donum podarzenye ca  1500 E r z  69.

Podarzyć 'o b d a r z y ć , don a re*: Consonum... 
est, ut stipendiis dignis al. podobnymi odpla- 
thamy premientur podarzeny by (li) XV p . p o s t .  
S tP P P  X nr 199.

Podatek 'św ia d czen ia  p o b ie ra n e  p r z e z  p a n a  
lub s o łty s a  o d  ch ło p ó w , tr ib u tu m  ą u oddam  a  cm e-  
th on ibus d o e l  m in o  scu v lte to  soh en dum *: Scul- 
tetus eosdem kmethones pro suis laboribus et 
proventibus aliis vlg. w podathkoch potest 
libere pignorare 1447 A G Z  II 130; Scultetus... 
potens est kmethones pignorare, quandocumque 
sibi eundem cen sum nostrum et suum non 
solverint, seu alios quoscumque sculteti pro- 
yentus vlg. podathkow ib .;  Nicolaus... supra- 
scripsit ei (^c. Mathiae) super kmethonibus... 
possessionatis et liberis... cum omnibus cen- 
sibus al. podathki 1495 A G Z  XVI 261.

Podawać, Podawać się f o r m y : p ra e s . ind. 
3 . sg . podawa XV in. M a ik  117, 1446 A G Z  
XI 275, XV m ed. R  XXV 157, 1466 R  XXII 15; 
^  im p er. 2 . sg . podawaj 1471 M P K J  V 82, 
M W  20a; ^  p a r t .  p ra e s . a c t. adv. poda- 
wając B Z  Jos 7, 8. 8, 5; a d i. podawając R o z m  
85; ^  inf. podawać XV in. R  XXIII 281; ^  

f u t .  3 . sg . m . będzie podawać R o z m  310; ^  
p r a e t .  1 . sg . m . -m podawał 1420 K o śc ia n  nr 
828, 1422 C z rs  258, 1426 K o śc ia n  nr 1167; 3 . 
sg .m . podawał 1396 T P a w  III nr 3962, 1397 
B ib lW a r s z  1857 II 797, 1403 P ie k  V I179, e tc .;  
f .  jest podawała 1421 K o śc ia n  nr 1212; 3 . p l .
m . podawali R o z m  653.

Z n a c z e n i a : 1. 'd a w a ć , p r z e k a z y w a ć , d a re ,  
tra d e re , c o m m itte re*: Jacom nye lscziwe Ma- 
czeyewy scolteto podawał pyanczdzesszad grzy- 
wen grossy za szoltistwo 1420 K o śc ia n  nr 828; 
Jaco mne szekira ycradzona wtenczas, kedim... 
lup *poddr0czczemu podawał 1422 C z rs  258;
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Podawa obicit XV med. R XXV 157; — Si- 
cuti accepta habere dignatus es..., quod tibi 
obtulit summus sacerdos, podawał wyrzchny 
kaplyan, tuus Melchisedech, sanctum sacri- 
ficium tuum ca 1431 Msza X II218; -—' 'udzielać 
(sakramentów), (sacramenta) alicui ministrare5: 
Sexto, debet (sc. sacerdos) wlnera alligare, id 
est sacramenta eis ministrare podavacz XV in. 
R XXIII 281.

2. 'podsuwać umożliwiając wzięcie lub korzy
stanie z czegoś, praebere, porrigere : Leo pa
storem reperit pastorąue leoni pro dape ten- 
dit, gl. dat podava, oues 1466 R  XXII 15; 
Zbyezely szye tvrze a lanye podavayacz swe 
v<y>myą (praebentes... libera) [dayącz], aby 
tym on svyąty zbór myal pokarmyenye Rozm 
85; Czczyenye o tern, yako myły Iesus... po- 
daval pyczye svem apostołom ib. 529; ^  
figi podawać 'pokazywać komuś pięść z cha
rakterystycznie ułożonymi palcami dla wyrażenia 
szyderstwa, pogardy, illudere alicui pollice in 
pugno arte propria composito : Nyektorzy yego 
oczyma nasvyąthschyma z yyelykym volanym 
fygy podavaly Rozm 653.

3. 'wydawać (kogoś), tradere, prodere (ali- 
quemf: Nye podaway (ne tradas Psal 73, 19, 
FI i Pul: ne daway), panye, zwierzątom dusz 
chwalaczich cziebie M W  20a; ^  Nye poda- 
vay non trahas (super humilem animo fortior 
esto et pro elemosyna non trahas illum Ecclus 
29, 11) 1471 MPKJ V 82.

4. podawać kogoś ku czemuś 'wydawać ze 
specjalnym przeznaczeniem, committere9: Bą- 
dzye podavacz brat bratha kv smyerczy (tra- 
det... frater fratrem in mortem Mat 10, 21) 
Rozm 310 ro Cf. Poddawać 1.

5. podawać się 'zobowiązywać się do czegoś, 
przyjmować na siebie zobowiązanie, se obligare in 
aliąuid, promittere9: Si recederet (sc. Oleschco), 
tunc... tres marcas succumbet, quia idem 
homo... ubique fuerit, ipsum debent exdare, 
ad hoc se subdidit al. podawa sze benivole 
1446 AGZ XI 275; ^  podawać się pod imie- 
nie, pod(e) szkodę, szkody 'zobowiązywać się 
pod karą o określonej wysokości, certa ąuadam 
poena proposita se obligare, obstringere9: Jacusz 
ne podawał sa Marcinowi pode szcodo, gdibi 
penadzi... <nie> zapłacił 1403 Piek VI 179; 
*Tedo so podawa pod wsitko swe hymene, 
gczecoli czo ma XV in. Maik 117; Jacom ya 
nye podawał ssą Woczechowy... pod żadne 
scody wyprąwicz ot Gołego Yana ze Srzema 
1426 Kościan nr 1167.

6. podawać się 'oświadczać swoje odejście, 
se abiturum esse declarare9: Ducit testes Jassek

erga cmetonem de Dobeslavicze,.. Jse *sę 
on mu ne podawał podluk prawa ani mu przecz 
kasal 1397 BiblWarsz 1857 II 797.

7. tył podawać *zawracać, wycofywać się, 
uciekać, terga yertere, discedere, fugere9: Czso 
powyem, vidzo {'widząc5) Israhela swim *nye- 
priyaczelom tyl podawayocz (terga verten- 
tem)? BZ  Jos 7, 8, sim. ib. 8, 5.

8. podawać komuś kurwy, kurwie macierze
syny 'przeklinać, wyzywać kogoś obelżywie, 
maledicta conferre in aliąuem, contumelias di- 
cere : Swothoslaus podaual kurwę maczere 
syni Wszeborio 1396 TPaw III nr 3962; Czom 
zabyl Janove {leg. Janowię), tho za gyego po- 
czathkyem, kedi my mey dzewcze podawał 
curwi 1450 RafPocz 26; ~  Cszom uczinil
Wszeborowi, tom uczinil za jego *poczotkem, 
kedi mi podawa<ł>: Sczekasz 1406 RafPocz 11.

9. dubium: Isze pani Zowka ne stracyla ctir- 
dzesancy grywen, nisłi acz gee strączyla to gee 
stracyla swim *począdkem..., a to tegodla, 
isz yest podawała woytową oczcysną, *chącz 
gy oddalicz 1421 Kościan nr 1212.

Podawanie 1. 'dawanie, udzielanie, donatio, 
traditió9: Dilectio dei relucet in eterne glorie 
collacione vlg. w podavanyv XV p. post. R XXV 
174; ro Jakom ja s braczą ne[d] podwanszal 
so Stanislawouy strawy placzicz, esse vydal 
o gych podawanye 1430 ZapWarsz nr 357.

2. 'patronat, prawo przedstawiania kandydatów 
na urząd kościelny w danej parafii (tzw. prawo 
prezenty), ius commendandi candidatos bene- 
ficiorum in parochia : Jus patronatus podawane 
ca 1428 PF I 495; Quomodo nobilis P. de C ... 
suam hereditatem... cum omni iure, proprie- 
tate et dominio nobili Iohanni... vendidit..., 
sibi in eadem... nichil iuris aut dominii et 
proprietatis reservando, alias cum iure patro
natus s podaw[y]anym XV med. AKPr I 235; 
My chał... yysznal przyed namy..., ze prze- 
dal... Sbygnyevowy... y wsdal gyemv przed 
namy s robotamy..., łaszy..., czo było My- 
chalouo, hy kosczyellyym {pro kosczyellnym) 
podavanym 1498 SKJ III 335.

Podawca 'ten kto posiada prawo przedstawiania 
kandydatów na urząd kościelny w danej parafii, 
kolator, collator, qui vocabatur, cui ius commen
dandi candidatos beneficiorum in parochia com- 
petebaf: Collator... est patronus altaris aut 
ecclesie,... proprie podawcza 1444 RozPaul 56 r; 
Fałsi colatores podawcze XV ex. Zab 536.

Podąć 'dmuchnąć, powiać, flarę, spirare : 
Podmę (flabit, Pul: dmuchnye) duch gego y po- 
plyno wody FI 147, 7; Podmye {war. lub.: 
*podnye) wyatr poludnyevy aspirat nothus (in
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yoluntate eius aspirabit notus Ecclus 43, 17) 
1471 MPKJ V 86.

Podbiał bot. 'podbiał pospolity, Tussilago far- 
fara L !: Podbyal bardana maior 1419 Rost 
nr 5283; Podbyal ungula aąuatica ib. nr 5135; 
Podbyal ungula cabelina 1437 ib. nr 2840, 
sim. 1491 ib. nr 11102, ca 1500 ib. nr 7349; 
Podbyal bardana minor 1460 ib. nr 3387, 
sim. ca 1465 ib. nr 4170; Podbyal lapacium 
minus 1460 ib. nr 3613, sim. ca 1500 ib. nr 7166; 
Potbyal bardana minor ca 1465 ib. nr 4171; 
Podbyal łapa sulfurea 1472 ib. nr 1632; Pod
byal tapsus barbatus 1493 ib. nr 10989; Pod
byal lappa minor ca 1500 ib. nr 7168.

Podbić fo rm y: inf. podbić XV med. GIWroc 
34v, BZ  II Par 28, 10; ~praet. 1. sg. m. podbi
łem 1466 R  XXII 26; 2. sg. m. podbił jeś FI 
8, 7, FI i Pul 17, 43; 3. sg. m. podbił XV med. 
SKJ V 253. 265, XV p. post. R XXV 180; 
3. pl. m. podbili Gn gl. 155b; ^  part. praet. 
pass. g. sg. f  podbitej 1488 ZapWarsz nr 1628; 
^  part. praes. pass. adv. sąc podbici BZ  IV 
Reg 19, 26.

Znaczenia: 1. fujarzmić, podporządkować 
sobie siłą, wziąć pod swą władzę, vi in dicionem 
suam redigere3: Ad illam terram exercitum mit- 
tebant et ipsam suo dominio sub<iu)gabant 
podbiły Gn gl. 155b; Wszitko podbił ies (omnia 
subiecisti, Pul: poddał yes) pod nogi iego FI 
8, 7; Podbił ies (supplantasti) wstaiocze na mo 
pod mo FI 17, 43, sim. Pul; Gens multa barba- 
rorum congregata est super Danubium..., vo- 
lentes ipsum flumen transire et omnes regiones 
suo imperio subiugare podbicz XV med. GI
Wroc 34v; Totum... orbem subiugauerat, pod- 
byl, Romanorum imperio XV med. SKJ V 253; 
Regnum terrestre dyabolus sibi vsurpauerat 
yemu bil osszadl a pod sząn podbyl ib. 265; 
A cy, gysz syedzo w nych (sc. miastach) socz 
podbycy, trsyoszly syo a zaganbyeny soo (et 
qui sedent in eis humiles manu contremuerunt 
et confusi sunt) BZ IV Reg 19, 26; Sini Iudzini 
a ierusalemske chcecye sobye podbycz w ro- 
botnyki (filios Iuda et Ierusalem vultis vobis 
subicere in servos) BZ  II Par 28, 10; Nonne 
gigantei populi michi colla subegi, gl. sc. ego 
satan subiugaui, substraui pothbylem 1466 
R XXII 26; Podbyl yes<t> (FI: podał iest) 
lyudzy pod nas (subiecit populos nobis) Pul 
46, 3; Omnem exercitum suo imperio subiuga- 
vit podbyl XV p. post. R XXV 180.

2. *przyszyć od spodu, podszyć, subsuere 
Jakom ya nye pobrał gwalthem Zydowy Mvshe... 
lyssey schvby... lysskamy pothbithey 1488 
ZapWarsz nr 1628,

Podbijać 'ujarzmiać, podporządkowywać sobie 
silą, brać pod swą władzę, suae dicioni subicerey: 
Satan... protervus ait: Post Ihu mortem cunc- 
tam pessumdo cohortem podbyam gmyn 1466 
R XXII 27.

Podbródek 1. 'broda, jej dolna część, mentum, 
eiusąue pars inferioF: Podbródek mentum XV 
p. post. PF IV 755; *Potbrodcz mentum XV 
p. post. PF V 7; Podbródek mentum ca 1500 
Erz 69; Podbródek submentum ib.; Podbródek 
yey byl nadobny (mentum eius decens erat)..., 
malyvtko posryod rozdzyelon Rozm 21; Pod
bródek byl v nyego zacryty v posryodkv ib. 152.

2. 'łańcuszek umieszczony pod brodą, tu może 
opasujący dolną szczękę konia, catenula men to 
subiecta, hoc loco fortasse inferiori equi malae 
circumducta: Potbrodek torąues 1437 Wisi 
nr 228 s. 89.

Podbudzenie 'podnieta, pobudka, concitamen- 
tum, stimulus : Podbudzene incitamentum ca 
1428 PF I 494.

Podchwacić 'podejść, oszukać, decipere, fa l- 
lere: Surripiat, gl. decipiat, clandestine po- 
taiemnie podchuaczilby (ne gravis somnus 
irruat nec hostis nos surripiat, gl. decipiat, de- 
fraudat) 1444 R XXIII 303; Podchwacziląbi 
surripiat 1447 R XXII 40.

Podchwacstwo cf. Podchwactwo
(Podchwactwo) Podchwacstwo ' obelga, znie

waga, contumelia, opprobrium : Si vero exeat 
(sc. hoc verbum) extra per voces exprimentes 
specialem contumeliam vlg. podchwaczsthwo 
vel eciam racha, est signum indignacionis XV 
p. post. R XXV 173.

Podchwytać 'podpatrywać, suspicere, obser- 
\are : Obseruare pothstrzegacz, pothchyytacz 
ca 1500 Erz 69.

Podchycić 1. 'podstępem zabrać, dolo auferre : 
Podchyczyl surripuit (nunc secundo surripuit, 
sc. Iacob, benedictionem meam Gen 27, 36) 
1471 MPKJ V 11.

2. 'oszukać, zmylić, decipere, fallere : Nye 
bandą podchiczieny non subplantabuntur (lex 
dei eius in corde ipsius, et non supplantabuntur 
gressus eius Psal 36, 31) 1471 MPKJ V 64.

Podciąć 'ściąć, unicestwić, caedere, hoc loco 
excidere, extingere, delere : Postawyo mo twarz 
przeciwo czlowyekv temv i rodv iego y podetno 
gy... s posrzotka lvdv mego (succidam... ip
sum... de medio populi sui) BZ  Lev 20, 5; 
Prziwyodo na cyo zle a podetno poszlyatky twe 
(demetam posteriora tua) BZ  III Reg 21, 21; 
Podczanczi succissi sunt (succisi sunt omnes, 
qui yigilabant super iniquitatem Is 29, 20) 1471 
MPKJ V 92,
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Podcinać 'ucinać, obcinać, succidere, sub- 
secare: Sed cum pulcra minax succidit, pod- 
cyna, membra securis, quam malles spinas 
tunc habuisse meas! XV p. post. PF III 286; 
Demittere vczyn[y]acz vel pothczynacz XV 
ex. PF V 19.

Podczasze cf. Podczaszy
(Podczaszy) Podczasze, Podczesze, Podczeszy 

fo rm y : n. sg. podczasze 1288 CodSil I 18, 
XV med. PF V 58, XV med. R XXV 271, 
XV p. post. ib. 182; poczczasze 1399 Pozn 
nr 366; podczesze 1396 Pozn nr 309, 1397 
Leksz I nr 2367, 1416—31 AKH  VIII 253, 
1471 MPKJ V 125, 1474 ZapWarsz nr 1407, 
XV p. post. PF IV 755, ca 1500 Er z 69; pod
czeszy ca 1500 Erz 69; ~  g. sg. podczeszego 
1464 ZapWarsz nr 1168; ^  d. sg. poczeszemu 
1393 Pozn nr 165; ^  i. sg. podczeszym Sul 98; 
^  ac. pl. podczasza BZ  II Par 9, 4.

Z n a czen ia : 1. 'urzędnik sprawujący pieczę 
nad piwnicą panującego, w czasach późniejszych 
niższy urzędnik ziemski, cellae \inariae custos 
ac minister in aula regis aut ducis, quae posterio- 
ribus temporibus dignitas terrestris minor, qui 
vocabatuF: Huius rei testes sunt:... Guslauus 
*czesle (1265) PPom 173; Testibus qui aderant 
infra scriptis, videlicet domino... Pacozlao cum 
fratre Michaele podchasse 1288 CodSil I 18; 
Johanne Nossela podschesle (pro podczesze) 
1289 PPom 401; Contra poczeszemu debet 
iurare <per> duas ebdomadas 1393 Pozn 
nr 165; Nicolaus... justo vero judicio suo 
termino astitit super kmethones domini po- 
czesze pro lup vlg. 1396 Leksz I nr 2097; Do- 
minus Nicolaus subpincerna wlgo podczesze 
1396 Pozn nr 309; Domina Katerina et amicus 
suus potczesze jurę comparuit 1397 Leksz I 
nr 2367; Poczczasze posnanski 1399 Pozn 
nr 366; Quod dominus *pothczaszey wszdal 
suam przo Petraszyo 1408 Czrs 15, sim. ib. 16; 
Subpincerna al. podczese 1416—31 AKH  VIII 
253; Presentibus... Nicolao..., judice..., Hec- 
tore de Nedrwycza, *podczassziy terre Lubli- 
nensis 1448 LubPodk 28; <Z> Mroczkyem 
s Czeczischewa, podczeschym (subpincerna) Sul 
98; Pothczasze pincerna XV med. PF V 58; 
Podczasze pincerna XV med. R XXV 271; 
Vzrzala Saba)... potczasza (pincernas) 
y rucha gich BZ  II Par 9, 4; Hv Pyetra s Lo- 
myen, pothczesschego warschewskyego 1464 
ZapWarsz nr 1168; Pan Pyotrh, pothczesze 
1474 ib. nr 1407; Pothczesse pincerna XV p. post. 
PF IV 755; Pothczesche subpincerna ca 1500 
Erz 69; Pothczeschy subpincerna ib.

2. 'starosta weselny, praefectus nuptiarum3:

Architriclinus zirzecz, podczieschie (war. lub.: 
zyrcza; haurite nunc et ferte architriclino Jo 
2, 8) 1471 MPKJ V 125; Videns autem pin
cerna, podczasze, ibidem in nupciis sanctum 
Thomam, qui nec comedebat neque bibebat, 
sed oculos fixos in celum, podnyessone albo 
wpoyone, habebat XV p. post. R XXV 182.

(Podczaszyna) Podczeszyna 'żona podczaszego, 
uxor eius qui a potionibus fuit in aula ducis vel 
regis3: Domine potczesine 1424 TPaw VII 411.

Podczesze cf. Podczaszy
Podczeszy cf. Podczaszy
Podczeszyna cf. Podczaszyna
Podczos 'młode pędy kapusty, odroślą głów 

kapusty ( trzymanych zimą w ciepłych piwnicach), 
używane jako wczesna jarzyna, germina brassicae 
(hiemis tempore in cellis tepidis asservatae), 
quae oleris loco primo vere adhibebantuf: *Poth- 
szosch calaputium ca 1465 Rost nr 3838; 
Podczoss sempia 1472 ib. nr 1642; Subeta vel 
subetum pothczosz ca 1500 Erz 70.

Podczytać 'policzyć, numerare, computare5: 
Potczitaly (war. lub.: poczytały) subputabant 
(salvent te augures caeli, qui contemplabantur 
sidera et supputabant menses, ut ex eis annun- 
tiarent venturatibi Is 47,13) 1471 MPKJ V 94. 
^  Bohemizm.

Poddać, Poddać s ię  fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
poddam BZ  IV Reg 21, 14, 1471 M P K JY  127; 
2. sg. poddasz FI 143, 3; 3. sg. podda BZ  Num 
14, 8. Judith 5, 24, OrtMac 56. 98, LrtOssol 
18, 4, etc.; ^  imper. 2. sg. poddaj FI i Pul 36, 6;
2. pl. poddajcie BZ  II Par 30, 8; ^  inf. poddać 
1448 R XXIV 352, BZ  Ex 10, 3. Jos 7, 7, 1484 
Reg 706, etc.; ~  praet. 2. sg. m. poddał jeś 
Pul 8, 7; 3. sg. m. poddał jest BZ  Deut 2, 36.
3, 3, 1477 StPPP XI 265; poddał 1391 Pozn 
nr 288, 1392 HubeZb 66, 1398 ib. 95, 1398 
StPPP VIII nr 6902, etc. etc.; f .  poddała 1431 
StPPP IX nr 389; 3. pl. m. poddali są XV in. 
Maik 117, Pul 59, 9; poddali BZ  Neh 11, 2, 
OrtMac 65; ^  pląperf. 3. sg. m. poddał był 
1464 StPPP II nr 3774; ^  condit. 1. sg. m. 
-bych poddał BZ  Tob 9, 2; 3. sg. m. poddałby 
1466 R XXII 27; -by poddał Dział 37; part. 
praet. act. poddaw BZ  Deut 2, 22. Neh 9, 22. 
Judith 5, 24; ^  part. praet. pass. n. sg. m. 
poddan 1483 AGZ XVII 206; poddany Dział 63, 
1471 MPKJ V 119, ca 1500 Erz 70; / .  pod
dana 1456 ZabUPozn 88; neutr. poddane XV 
med. SKJ I 96, 1471 MPKJ V 137; g. sg. m. 
poddanego Sul 61; / .  poddanej MPKJ V 119;
n. pl. poddane 1444 R XXIII 301; g. pl. m. pod
danych 1400 StPPP VIII nr 10621, 1436 StPPP II 
nr 2633, (1486) KodWil I 412; ac. pl. m. pod
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dane BZ  II Par 23, 8, 1471 M PK JY  58; /. p l.f. 
poddanymi ca 1455 JA XIV 495; /. p l . f  (w) pod
danych Sul 6; c f też Poddany; ^  inf. pass. 
sg. m. być poddan Rozm 369; być poddany 
ca 1500 Erz 70; ^  praes. pass. 3. sg. m. pod
dan jest XV med. S K J I 96, BZ  Ex 11, 8; neutr. 
jest poddano Rozm 69; 3. p l  m. poddani są 
FI 59, 9; f  są poddany XV med. SKJ V 261; 
neutr. poddany są BZ  Judith 11, 5; są poddany 
Rozm 323; ^  imper. pass. 3. sg. m. bądź pod
dan Sul 64; / .  bądź poddana BZ  Gen 34, 10; 
2. pl. poddani bądźcie XV med. SKJ I 84; ^  fut. 
pass. 1. sg. m. będę poddan Rozm 169; 3. sg. m. 
poddan będzie BZ  Ex 21, 22; będzie poddan 
BZ  Ex 21, 21. 31; f  poddana będzie FI i Pul 
61, 1; neutr. będzie poddano BZ  Gen 15, 13;
2. pl. m. będziecie poddani XV p. post. Kalużn 
287; 3. pl. m. będą poddani BZ  Judith 5, 24; 
^  praet. pass. 3. sg. m. był poddan Rozm 101. 
121. 144; był poddany EwZam 297; f .  poddana 
była Rozm 455; neutr. było poddano Rozm 163;
3. pl. m. byli poddani Rozm 180; ~  pląperf 
pass. 3. pl. m. są byli poddani BZ  Deut 29, 26, 
Rozm 91; ^  condit. pass. 3. pl. neutr. -by była 
poddana M W  44a.

Z n a czen ia : 1. *podporządkować, uzależnić, 
subdere, subicere alicuius imperio, dicioni : Mne 
czudzozemczi poddani so (subditi sunt, Pul: 
poddały szye so) FI 59, 9; Bogu poddana bodze 
(subiecta erit) dusza moia FI 61, 1, sim. Pul; 
Zaslonyczel moy y wen gesm pfal, gensz pod- 
das (subdit, Pul: poddawasz) lud moy pod mne 
FI 143, 3; W ziwocze poddane<m> grzechom 
in corpore subdito peccatis ca 1418 JA XIV 512; 
Poddane subiugata (Christe, tuae forti poten- 
tiae omnia inclinantur... et sunt subiugata) 
1444 R XX III301; W zemyach państw naschemv 
poddanich (dominio nostro subiectis, Dział 6: 
królestwa naszego) Sul 6; Lvbo oth nasz, lvbo 
oth kthoregole gynego pana nam pothdanego 
(domino nobis subiecto, Dział 62: od naszych 
poddanych) kmyecz nocznego czasy sbyegem 
gdi othydze Sul 61; Poddany bądzcze czlovyee- 
czemv stworzenyy subiecti estote omni humane 
creature (I Pet 2, 13) XV med. SKJ I 84; Proz- 
nosczy zmyenyenya czlowyecze stworzenye pod
dane nye z woley yanitati enim creatura subiecta 
est non volens (Rom 8, 20) ib. 96; Aczkoly nye 
po woły czyrpy a poddan gest proznosczy czlo- 
wyek, a wschakoz nyechacz czyrpy dla spra- 
wyedli[g]wego osządzena bożego o grzech ib.; 
Coram eo celum et terra contremiscunt et omnes 
potestates eorum sibi sunt subiecte są poddany 
XV med. SKJ V 261; Takyesz w zemy naszey 
dzalayczye, kupczyczye a bodz wam poddana

(possidete eam) BZ  Gen 34, 10; Winydzy ti 
a wsziczyek lud, gensze poddan gest tobye (qui 
subiectus est tibi) BZ  Ex 11, 8; Pan... podda 
(tradet) nam zemyo mlekyem a myodem cze- 
koczo BZ  Num 14, 8; Iakosz byl vcinil pan 
synom Ezav,... zemye gych poddaw gim (ter- 
ram eorum illis tradens) BZ  Deut 2, 22; Poioly 
wszitci sobye poddane *moze (viros, qui sub se 
erant) BZ  II Par 23, 8; Poddaycye (tradite) roce 
wasze panu ib. 30, 8; Poddaw (dedisti) gym 
krolewstwa y lyvdzi, rozdzelylesz gym lyosi 
BZ  Neh 9, 22; Zwyerzota polna poddani so 
gemy (obtemperant illi) BZ  Judith 11, 5; Pod 
gednym królem abo panem geden lud poddany 
nye ma rozmagitego prawa poszywacz Dział 63; 
Ffecit tributarios naam poddane (war. lub.: 
many aut poddan[y]e; rex... omnem terram 
et... insulas fecit tributarias Esth 10, 1) 1471 
M P K JY  58; Raczi dacz..., abi sercza y cziala 
nasza przikazanyu twemu bila poddana M W  
44a; Wszyczko poddał yes (subiecisti, FI: pod
bił ies) pod nogy yego Pul 8,7; Badzeczye pod
dany thym, czo vasz nyenawydzą (subiciemini 
his, qui oderunt vos Lev 26, 17) XV p. post. 
Kalużn 287; I przyszedł do Nazareth, a byl pod
dany gym (erat subditus illis Luc 2, 51) EwZam 
297; Yego (sc. Chrystusa) moczy wschytko 
stvorzenye yest poddano (subest) Rozm 69; 
Iesus byl poddan (fuit subditus) svoyey myley 
matcze y Iozephovy ib. 101, sim. ib. 121; Ie- 
sus... schedl s nymy a byl ym posluschen y pod
dan ve wschem (his subditus manebit) ib. 144; 
Yako zydowskye krolestvo było poddano y nye- 
yolstwo ib. 163; Czy ystny... były svym star- 
schem zawzdy poddany, yyelebnyeyschego vro- 
dzenya lyydzyem nygdy przykro nye odpovye- 
daly ib. 180; Wschytky styorzenya ssą mnye 
poddany (tradita sunt Mat 11, 27) od mego 
oczsa ib. 323; Nyedavno zydovska zyemya 
poddana była za czeszarza Augvsta rzymskym 
czeszarzem ('cesarzom9) ib. 455; ^  Slvzili so 
bogom czvdzim..., gimze to so nye bili pod
dani (non fuerant attributi) BZ  Deut 29, 26; 
Nye byl nyyeden... tako dobry, aby yą w svą 
gospodą przyal, bo szą były wszysczy balvanom 
poddany (omni idolatriae populo subiecto) 
Rozm 91; ^  Subieccione pothdanymy szlusz- 
bamy ca 1455 JA XIV 495; ^  ezmusić, znie
wolić, cogere, subigere: Twe syemyo... bodze 
poddano (subicient) w roboto BZ Gen 15, 13; 
Z sinow israhelskich nye poddał (non posuit, 
MPKJRpY34v: nye podał), abi sluzily robotnimy 
dzali krolyowy BZ  II Par 8, 9, sim. 1471 M PKJY  
50; Gdisz ge nodzil kroi egypski <i> dzalem 
swich myast biotu poddał ge (subiugasset eos)
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BZ  Judith 5, 10; ^  (o zwierzętach, de anima- 
libus) poddany fujarzmiony, oswojony, domitus, 
mansuefactus9: Poddany (war. lub.: poddaney) 
subiugalis (ecce rex tuus venit tibi mansuetus, 
sedens super asinam et pullum filium subiugalis 
Mat 21, 5) 1471 MPKJ V 119; Poddane (war. 
lub.: oszedzon[y]e aut podan[y]e) subiugale 
(subiugale mutum animal hominis voce loąuens 
prohibuit prophetae insipientiam II Pet 2,16) 
ib. 137; Jugalis, id est in iugo aptus quasi do
mitus poddany albo yglaskąny ca 1500 Erz 70; 
^  poddać w płacą, w popłatki 'zmusić do pła
cenia daniny, cogere aliąuem, ut tributum solvaf: 
Poddał ge Salomon w popłatki (subiugavit Sa
lomon in tributarios) asz do dzisyego dnya 
BZ  II Par 8, 8; Poddał w placzo sobye zemyo 
(condemnavit terram) we sto lybr szrzebra 
ib. 36, 3; ^  poddać się 'podporządkować się, 
se submittere, dedere alicui9: Podday se bogu 
(subditus esto domino) y prosi iego FI 36, 6; 
Qui se subdiderit, gl. humiliauerit pod
dałby szą, glorificandus erit 1466 R XXII 27; 
Boyowacz przyssedl a ne poddacz szą 1448 
R XXIV 352; Y *dokoodsze my szyo nye 
chczesz poddacz (usquequo non vis subici 
mihi)? BZ  Ex 10, 3; Aczbich syo ia tobye pod
dał (si me ipsum tradam tibi) w sluszbo, nye 
vczinyo podobney odmyani BZ  Tob 9, 2; Re- 
digar nye poddam schą (omnia mihi licent, sed 
ego sub nullius redigar potestate I Cor 6, 12) 
1471 MPKJ V 127; Takych tho mayą pilnye 
rozpytaczi..., yesthlyby sye chczyeli poddaczi 
pod posluschenysthwo przerzeczonego koscziola 
rzymskyego 1484 Reg 706; Subiacere, id est 
subtus iacere... poddacz szya ca 1500 Erz 70; 
Subiectus, id est suppositus pothstavyony, pod
dany ib.

2. 'wydać (kogoś komuś, czemuś), tradere, de
dere (aliąuem alicui, alicui rei)9: Poddał (tra- 
didit, Pul: dal) ye w rocze poganom FI 105, 39; 
Poddał (tradidit) gy (sc. Seona) nam pan bog 
nasz, abichom gy zabili BZ  Deut 2, 33; Wszitki 
poddał iest (tradidit) nam pan bog nasz ib. 2, 36; 
Poddał iest (tradidit) pan bog nasz w rocze nasse 
Og, króla bazanskego, y wszistek lvd gego 
ib. 3, 3; Panye boże, czemvs chczal... poddacz 
(ut traderes) nasz pod roko Amorreyskyego ? 
BZ Jos 7, 7; Poddam (tradam) ge w roko gich 
nyeprzyiacyol BZ  IV Reg 21, 14; Bog gich pod- 
daw, podda ge tobye y bodo-cz poddany pod 
iarzmo moci twey (tradens tradet illos deus 
eorum tibi, et subiugati erunt) BZ  Judith 5, 24; 
^  Przeto nas bog poddał (yendidit) pod gich 
roce BZ  Judith 7,13; Poddacz ye Jesus w *nąscha 
mocz XV ex. MacDod 140; Ya bądą poddan (tra-

dar) od nyemylosczyyych Zydow poganystwa 
(pro poganystwu) Rozm 169; Syn czlovyeczy ma 
bycz poddan (ut tradatur Luc 9, 44) v rącze 
czlovyecze ib. 369.

3. poddać się 'zobowiązać się, przyjąć odpo
wiedzialność pod karą, certa ąuadam poena pro- 
posita se obligare, obstringere9: Poddali so SZ0... 
za szito zaplaczicz XV in. Maik 117; Ten gisti 
Doliwa... poddał S0 tim gistim rocoymam..., 
*gdibo gich ne yoziwal (pro yyziwal) na ten 
czen (leg. dzień) przerzeczoni ib. ; Czybor pod
dał sz0 swego wolu straczicz do Gothartha 1432 
ZapWarsz nr 395; Georgius obligatus est al. 
poddał sze, si non solveret dictas pecunias, tunc 
incidet... <t)recentas et yiginti marcas gisczini 
1449 AGZ XI 337, sim. 1451 ib. 369; Subdiderat 
se al. poddał sya byl ad pignorandum, si non 
daret eandem dacionem myodowe 1464 StPPP II 
m 3774; Szwyaszek suscepit hoc al. poddał szye 
yest yemv 1477 StPPP XI 265; Et propter hoc 
me traho ad librum pro tribus marcis pro 
corulo, quod istud vadium subditum est al. pod
dan sub penas 1483 AGZ XVII 206; Adam... 
stans in termino submisit se al. poddał szye 
predictam summam solvere 1497 ib. 344; ^  na 
coś: Obwynyony czlowyek poddał szye na wysz- 
nanye szwych parobków y rathaya o szw. y zy- 
woth Ort Mac 38, sim. OrtOssol 36, 1; ^  o coś: 
Czso Marczin poddał se Miczkowi o dwenacze 
grziwne 1392 HubeZb 66; Podda-ly szye ocz 
ktho a wyszna-ly ge, ten ma to dzyerzecz, pel- 
nycz y *gystzycz podług prawą OrtOssol 46,4, 
sim. Ort Mac 56; ^  pod coś 'przyjąć zobowią
zanie określonej wysokości, rem vel pecuniae 
summam definitam sohere promittere9: Jako Ze- 
gotha ne poddał S0 Maczeyevi ni pod yedno 
skodo 1391 Pozn nr 288, sim. 1400 HubeZb 97; 
lako Maczey poddał mi szo pode dwa woli, 
a kegdibi ne postawił tu dwu wolu, tegdi mi 
szo poddał pode dwe grziwne 1398 HubeZb 95; 
Gdze Jacuss ranczyl trzy grziwni Michalcoui... 
zacladu rancogemstwa za S<t>anislaua, a gdi bil 
tego nye popełnił..., tedi sya poddał pod druge 
trzy grziwni 1398 StPPP VIII nr 6902, sim. ib.; 
Eze Ywan ne brał kmecza siło moczo, ale so 
yemu poth czozo poddał 1401 HubeZb 80, sim. 
1403 ib. 104; Gdi Climonth ranczil Symunowi 
sescz grziwen..., a ne popełnił mu y poddał 
szo mu pod dwa kmecza se wszim prawem 1405 
ib. 105; Ize czsso Miss Grzimalsky czandzal voly 
pana podsandkowi, thy czandzal, bo sso mu 
poddał pod woły 1406 AKPr VIII a 96; 'zgo
dzić się, consentire9: Y pożegnał lyvd wszitkim 
tym mozom, gysz z dobrey woley poddały <się> 
(qui se sponte obtulerunt), abi bidlyly w Ieru-
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salemye BZ  Neh 11, 2; Przyszyasznyczy nye- 
szprawnye vczynyly, ysz ony yedney stronye 
wyaczey przykładały nyszly drugyey y poddały 
szye rzecznyky bycz drugyey stronye OrtMac 
65; ^  poddane pieniądze 'pieniądze stanowiące 
przedmiot zobowiązania, przedmiot roszczenia, 
pecunia, quam quis sohere ob liga tur’ : Msczugio 
de Koslow cum Jacussio... coram eodem do
mino rege... terminus assignatur pro C marcis 
submissionis poddanich penandzi et pro dam- 
pno 1400 StPPP VIII nr 10621; Sigessmundus... 
penam XV Janussio... et judicio XV, pro yiginti 
marcis et pro totidem pecuniis submissis al. 
poddanich, iuxta inscripcionem in actis con- 
tentam 1436 StPPP II nr 2633; ^  'należne
z tytułu stosunku poddaństwa, qui a subditis sol- 
vendus est9: Ego, Ivaschko..., do ... de curia 
dicta Lynthypa siclum al. rvbl latorum grosso- 
rum poddanych et dzyakelnych (1486) Kod- 
Wil I 412.

4. 'podporządkować sądowi, wyrokowi, ka
rze, iudicis sententiam, poenam, sim. sequi9: 
Gdi... ktho nyeczso ykradnye, poth (sc. 
winę) straczena vcha bącz pothdan (sit subiec- 
tus) Sul 64; Kto bi byl slugoo swego albo 
dzewkoo sw00 roko, .. .paknyolibi geden dzen 
albo dwa bilybi szywy, nye bodzye poddan 
pokuczye (non subiacebit poenae) BZ  Ex 21, 21; 
Uraszylbi ktori szono czyoszkoo a martwe dze- 
czyo urodzylabi,... poddan bodze szkodzę 
(subiacebit damno) ib. 21, 22; Syna y dzewkoo 
aczbi rogem uderzył (sc. woł), takyemusz szodu 
bodze poddan (sc. pan jego, simili sententiae 
subiacebit) ib. 21, 31; Kyedy czlowyek pod
da [ly] szye przed burgrabyą albo przed san- 
dem, albo przed raczczamy pod wysze prawo 
oczkoly bandz, a thego nye dzyerszy, czo ten 
o to czlowyek przepadł? OrtOssol 72, 4, sim. 
OrtMac 98, OrtOssol 18, 4; Aczlyby tesz ten, 
czso przegygra (sc. w kostki), poddał syą pod 
layane abo sromoczenye..., a ten to, czso zy
skał, chczalby gy abo gego rąkoymyą sro- 
moczycz, tedy za sromotą... wyną pokvpy 
Dział 37.

5. *przekazać, zrzec się, renuntiare, resignare : 
Margareta resignauit al. y poddała predicto 
Pełka coram banito iudicio, ut iuris est et ut 
priuilegium canit 1431 StPPP IX nr 389, sim. 
ib.; Sub eisdem annis et iudicio banito veniens... 
Iacobus resignauit al. poddał de Crzastowka 
1457 ib. nr 540.

6. fzniżyć, .. zmniejszyć, demittere, minuere : 
Longitudo angusta, czasna, altitudo subdita, 
poddana albo snyzona, et profunditas piana 
*nyalka 1456 ZabUPozn 88.

7. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Poddacz szyą adcumbere XV ex. PF V 20; Pod- 
dacz subponere ib. 22; Poddacz szyą dedare 
ib. 23; Poddacz subdare ib. 24; Bycz poddany 
subesse ca 1500 Er z 70.

8. dubium: '?9: Obnixa, id est subiecta... pod
dany 1471 MPKJ V 41.

Poddanie fo rm y: n. sg. poddanie 1417 St
PPP II nr 1504, XV cx. ErzGlos 179; ^  g. 
sg. poddania 1399 StPPP VIII nr 8880a, 1400 ib. 
nr 10769; — ac. sg. poddanie 1471 MPKJW 122, 
XV ex. R XXV 142; ^  /. sg. poddanim XV 
p. post. BiblWarsz 1866 1 316; ^  l. sg. (w) pod
daniu BZ  Deut 20, 11.

Znaczenia: 1. 'przynależność administra
cyjna, cmtatis professio9: Vt profiterentur aby 
sly albo vyznavały swe poddanye (et ibant 
omnes, ut profiterentur singuli in suam civita- 
tem Luc 2, 3) 1471 MPKJ V 122, sim. XV cx. 
R XXV 142.

2. 'wystawienie na działanie czegoś, rei status 
affectioni obiectae9: Poddanye cu pocuszenu 
subiugacio ad temptaciones XV ex. ErzGlos 179.

3. 'podporządkowanie, actus subiciendi, sub- 
mittendi9: Tamen ista obscuritate subjecta 
sz poddanym they zaczemnosczy, pothstathy, 
gysthnosczy XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316; 
^  w błędnym przekładzie z czeskiego: Wszistek 
lvd... bodze tobye slvzicz w poddanyv (serviet 
tibi sub tributo, Biblia taborska: wesken lid... 
budę tobie slużiti pod dani) BZ  Deut 20, 11.

4. 'dodatkowe roszczenie wysuwane w procesie 
obok roszczenia głównego, też kara umowna, 
tj. z góry lub zwyczajowo ustalone odszkodowa
nie za niewywiązanie się z umowy, id, quod actor 
a reo praeter \indicationem principalem iure 
petit, pecunia ex compositione vel morę consti- 
tuta, quae a parte, ąuae pac to non steterat, part i 
alteri sohebatur9: Sbiszco... contumax in ter- 
mino primo contra Petrum... pro duabus mar
cis et totidem dampni poddana 1399 StPPP VIII 
nr 8880a; Vitus, ciuis de Cracouia, et Michna, 
uxor ipsius, cum Petro... terminum perempto- 
rium habent ad terminos proximos... pro marca 
fideiussionis vlg. poddanya 1400 StPPP VIII 
nr 10769; Johannes de Grambnicze fideiussit 
pro Johanne de Yasgarzewo... XVIsexagenas 
communis monete et duas sexagenas pene vlg. 
poddany<a> seu dampni 1417 Czrs 105; Johan
nes... XLII marcas concessas et mutuatas et 
alias XLII marcas racione obligacionis al. pod
dane occasione pecunie concesse predicte... jurę 
acąuisiuit 1417 StPPP II nr 1504.

Poddaniec fo rm y: n. sg. poddaniec Sul 111. 
112. 113; n. pl. poddańcy Sul 103; ^  g. pl.
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poddańcow Sul 97; ~  d. pl. poddańcom Ort- 
Ossol 51, 2.

Z n a czen ie : 'mieszkaniec państwa, człowiek 
osiadły na terytorium podległym pewnej władzy, 
incola cmtatis, qui in terra ałicuius imperio su- 
biecta habitat, subditus3: W zli obiczay ot nyekto- 
rich naschich poddanczow (a ąuibusdam nostris 
subditis) wvyedzono yest, ze oni gich pozicz- 
czam... długu placzicz nye dbayąn Sul 97; Ze 
nyektorzi slyachcziczi i poddanyczi (nonnulli no- 
biles et vasalli), i gynschi lvdzye pospolyczy 
pyenyandzi pewnich gynschim ludzyem ktore- 
gokoli rodu, stadia i dostoynosczy bilibi po- 
ziczayąnczi Sul 103; Gdi ktori... poddanyecz 
(subditus) oboyey stroni xanschtwa w gymye- 
nyu w swem... nyektorego czlowyeka drugego 
*xansthtwa bidlo... naydzye..., ma ye zayąncz 
Sul 111, sim. ib. 112; Gdi... ktori... poddanyecz 
xanschtw (subditus ducatuum)... s vynamy... 
vczyecze..., ku placzenyv tich tho vyn ma 
bicz przipandzon Sul 113, sim. ib. 112; Chczaly 
(leg. chciał-li) tesz by który pan... sz[v]wym 
poddanczom przyszwoly<ć> waszego prawa po- 
szyczacz (pro poszywacz), thym mozecze wa
szego prawą myesczkyego nadzelycz albo wy- 
rzecz OrtOssol 51, 2.

Poddany fo r m y : n. sg. poddany ca 1500 Erz 
70; r ĵ n. pl. poddani Sul 5. 46, BZ  IV Reg 
24, 12, Dział 1. 36, 1471 M P K JY  92; — g. pl. 
poddanych Sul 6. 43, Dział 6. 9. 37. 40. 62, 
1500 MMAe XIV 469; d. pl. poddanym 
Dział 34, 1500 MMAe XIV 469; ac. pl. pod
dane 1498 ZapWarsz nr 1855, Rozm 116; pod
danych 1420 TPaw VII nr 1526; ^  i. pl. pod
danymi Sul 5. 21. 74, XV med. SKJ V 254, 
Dział 6. 7; poddanemi 1488 Czrs s. LXII, XV 
p. post. PF III 289.

Znaczenia: 1. 'mieszkaniec państwa, czło
wiek osiadły na terytorium podległym pewnej 
władzy, incola cmtatis, qui in terra ałicuius im
perio subiecta habitat, subditus5: Kazymyrz, 
z bozey mylosczi kroi polski..., znamyonygemi 
cako (pro tako) zandayąncz, abi poddani naschi 
(subiecti nostri)... czestnye żyli Sul 5, sim. 
Dział 1; Xandz Iaroslaw... sz królem Kazimi- 
rem ... popysal... prawa, yesz przerzeczoni kroi 
Kazymyrz myedzi swymi poddanymi... ystavil 
Sul 5; Nasz[w]ych poddanich (nostrorum sub- 
ditorum) kv vzythkv ymislylysmi przerzeczo- 
nich sandow... wipleecz nyeyanostaynoscz Sul 6, 
sim. Dział 6; Czanstą roszmową myedzy na- 
szymy poddanymy (inter nostros subditos) 
o granycze... wyelk<ie> skargy powstayą Sul 21, 
sim. Dział 7; Vzytheczno gest..., abi poddany 
(subditi) naszy spokoynye zzyly i Dział 37: aby

kaszdy swoy pokoy myal) Sul 46; Kv othlo- 
zenyy szkodnego nalogy, yenze dotychmyasth 
myedzy naszimy poddanymy (inter subditos 
nostros)... chowan byl,... ystawyamy Sul 74; 
Se subiectos, poddanymy, Cesaris ore fateban- 
tur XV med. S K JY  254; Wiszedl Ioachim, kroi 
Iuda, ku krolyowy babylonskenw... a ksyo- 
szota gego y poddany gego (et eunuchi eius) 
BZ  IV Reg 24, 12; D la... rozdzeranya rzeczy 
myedzy naszymy poddanymy gadky y myesza- 
nya pochodzą Dział 6; <0> zaclady nyektory 
vrząd chczemy poloszycz dla vbostwa naszych 
poddanych (nostrorum pauperum) ib. 9; <G>dy 
zbiegowie swym panom czastokrocz czynyą 
dzedzyny puste, przeto nam y naszym podda
nym (nostris baronibus, Sul 44: ryczerzom) tho 
syą wydzalo podobno, aby takye schcody na
szym poddanym nye bili (pro bili) ib. 34; Aby 
naszy poddany (nostri nobiles, Sul 45: slach- 
cziczy) czczyą tym szyrzey slynaly, ystawyamy, 
aby odtychmyast szadny ziemyanyn naszs... na 
zakład nye gygral ib. 36; Gylkokrocz na woyna 
sczie ma bycz, szadny z naszych poddanych 
(nullus, Sul 46: nygeden) ma stacz we wsy ib. 37; 
<W> byczy ryczerzow y gynszych naszych pod
danych (subditorum) taky obyczay w wynach 
chczemy trzymacz ib. 40; <U> stawiamy, aczby od 
nas abo od naszych poddanych (alio domino 
nobis subiecto, Sul 61: oth kthoregole gynego 
pana nam pothdanego) kmyecze w noczy zbie- 
szą z dziedzini, tedy rzeczy, ktorich odbieszą 
w swych domoch, pan dzedzyczny ty wszytky 
otrzyma ib. 62; Przyszyagamy..., ysz pokoy... 
bądzyemy chovacz... thak długo, yako od cze- 
szaiza y od yego poddanych nam y naschym 
zyemyam wszythkym y poddanym nycz szye 
złego... nye stanye 1500 MMAe XIV 469; 
Subiectus poddany ca 1500 Erz 70; Archalaus 
nye telko na sve omowcze, alye y na sve pod
dane (in sibi subditos) byl[y] barzo okropny, 
gnyevlyvy Rozm 116; Qui docti fuerint, 
fulgebunt ąuasi splendor firmamenti, hoc re- 
fertur ad subditos, poddan[y]e, illuminatos 
1456 R XX XIII183; ^  Ffecit tributarios many 
aut poddan[y]e (war. kal.: naampoddane; rex... 
omnem terram et... insulas fecit tributarias 
Esth 10, 1) M P K JY  58; Vectigales, id est cen- 
suales, omaginales poddany aut manowye 
(cadet Assur in gladio non viri, et gladius 
non hominis vorabit eum, et fugiet non a facie 
gladii, et iuvenes eius yectigales erunt Is 31, 8) 
ib. 92.

2. 'chłop, włościanin prawnie zależny od pana 
feudalnego, cmetho domini feudalis potestati 
su b ie c tu sPro dampno habent ad regem albo
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o poddanich 1420 TPaw VII nr 1526; Sz roslą- 
czenya poddanych (ex separatione subdito- 
rum, Dział 34: zbiegowie) gymyenye panów 
cząstokrocz opvsczew[y]a Sul 43; Jako mnye 
Sigmunt... swyemy^(/eg. z swemi) poddanemy 
przekopał row 1488 Czrs s. LXII; Jako *mmye 
prze szyna swego Dobrogostha y przesz insze 
pothdane *czytery konye poth konyem moyem 
mnye szylesz {pro wszyalesz ?) 1498 ZapWarsz 
nr 1855; Ocruthnoscz czynya nad szwogyemy 
poddanemy XV p. post. PF III 289.

Poddańczyzna 'jakiś rodzaj powinności kmie
cej, mrnus ąuoddam domino a kmethonibus prae- 
standum : Eandem villam Subrowcze... eidem 
monasterio... damus,... ipsos quoque mona- 
sterium et villam Subrowcze predictos salvos 
et solutos ab omnibus impedimentis nostri castri 
Camenecensis preter poddancisna... habere vo- 
lumus 1401 ZbPrzezdz 11.

Poddawać, Poddawać się fo r m y : praes. ind.
1. sg. poddawam XV med. S K J I 64; 2. sg. pod- 
dawasz FI i Pul 17, 51, Pul 143, 3; 3. sg. pod- 
dawa XV in. Maik 117, 1423 Czrs 288, 1465 
Trześń 77; ^  imper. 2 , sg. poddawaj BZ  Lev 
19, 29. Judith 7, 20; 2. pl. poddawajcie BZ Lev 
22, 9, 1471 MPKJ V 23; ~  inf poddawać BZ  
Deut 2, 31, ca 1455 JA XIV 492; ~  praet.
1. sg. m. -m poddawał 1421 TPaw VII nr 2279; 
3. sg. m. poddawał 1419 TPaw VII nr 1024; 
^  condit. 3. sg. m. -by poddawał BZ  Judith 4, 10.

Znaczenia: 1. 'oddawać pod czyjąś władzę, 
w czyjąś moc, podporządkowywać, subdere, sub- 
icere aliąuem imperio, redigere in dicionem : 
Bosze, iensze... poddawasz (subdis) lud pod 
mo FI 17, 51, sim. Pul; Owa poczolem tobye 
poddawacz (tradere) Seona y zemyo gego BZ  
Deut 2, 31; Nye poddaway (noli tradere) wizna- 
waiocich cyo lyvdu, gensze cyebye nye zna BZ  
Judith 7, 20; Zaszczytcza moy y weyn pwal 
yesm, yenze poddawasz (qui subdit, FI: pod- 
das) lyud moy pod myę Pul 143, 3; ^  Sed
castigo corpus meum et in servitutem redigo, 
gl. id est per operacionem boni corpus suum 
spiritui seruire cogendo et sensualitatem racioni 
subiciendo w służbą czalo dvschy a smisli ro- 
sumowy poddawam (I Cor 9, 27) XV med. 
SKJ I 64; ^  poddawać w plon 'wydać na łup, 
in diripiendum dare5: Wzwolaly ku panu..., abi 
gich nye poddawał {pro podawał ?) w plyon 
(ne darentur in praedam) BZ  Judith 4, 10; 
~  poddawać kogoś ku czemuś \przeznaczać 
kogoś do czegoś, aliąuem alicui rei destinare\* 
Nye poddaway (1471 MPKJ V 23: nye podda- 
vayczie [schią] gyemv) dzewki swey kv nyećisto- 
cze (ne prostituas filiam tuam) BZ Lev 19, 29;

^  poddawać się 'ulegać w walce, hosti succum- 
bere, ab hoste v i n c i Subcumbere poddavacz 
szye albo porażony <być> oth nyeprzyiaczela 
ca 1455 JA XIV 492.

2. poddawać się 'oddawać się (czemuś), ule
gać, succumbere alicui rei : Nye poddawaycze 
syo grzechom (ut non subiaceant peccato) BZ 
Lev 22, 9.

3. poddawać się 'przyjmować zobowiązanie, 
odpowiedzialność, se obligare’: Ten gisti Do- 
liwa... tedo {leg. tedy) so podawa pod wsitko 
swe hymene, *gczecoli czo m a..., niczsobe ne 
ostawagicz {leg. ostawiając), a poddawa *ssi, 
*eszbe *tho tho meli yecziiscze trzimacz XV in. 
Maik 117; Jakom syo ne poddaual Petro sub 
quinque marcis 1421 TPaw VII nr 2279; Ma- 
thias Drumla tali modo subicitur al. poddawa 
sza, hoc est, si aliqua evenerunt..., iurati habe- 
bunt eundem Mathiam dictum Drumla detinere 
et captivare 1465 Trześn 77; ^  poddawać się 
o szkodę, pod kopę 'zobowiązywać się pod karą 
określonej wysokości, certa ąuadam poena pro- 
posita se obligare’: lako sya Przetpelk ne pod
dawał Janoui ni o *gedno skoda 1419 TPaw VII 
nr 1024; Jacobus... committit se vlg. poddawa 
sza super suam casulam pot swą kopą 1423 
Czrs 288.

Poddąć (o wietrze) *powiać, lekko podmu
chać, paulisper flarę, spirare’: Podedmye {war. 
lub.: *podddemye) perflauit (surge, aquilo, et 
veni, auster, perfla hortum meum et fluant aro
matu illius Cant 4, 16) 1471 MPKJ V 73.

Poddymczyzna cf. Podymczyzna
Poddymne cf. Podymne
(Poddziałać) Poddziełać (?) 'wykonać, zrobić, 

zbudować, efficere, construeres: Suffu<l)sit pod- 
dzyelal (pro podzyelal ?) gest uel posvyaczyl 
{mamotrekt kapitulny: podielal gest; Simon..., 
qui in vita sua suffulsit domum et in diebus 
suis corroboravit templum Ecclus 50,1) MPKJ V 
87.

Poddziełać cf. Poddziałać
Pode cf. Pod
Podejć cf. Podejść
Podejmać, Podejmać się, Podimać czy Pody-

mać 1. 'otrzymać wypłatę czy też przyrzec wy
płacić, solarium accipere vel sohere promittere': 
Jako ya ósmi kop groschy vmowyonego po
sagu... swemu zyączewi nye wynowath. Jako 
ya dzeuoslabem byl a on ne podymal ósmy kop 
1462 PF VIII 19.

2. podejmać się 'zobowiązać się, se obligare 
ad aliąuidfaciendum : Jakom szo ya ne *pothgey- 
mal Andrzegeui placzicz, czo na mem Zelawski 
szyskal 1433 ZapWarsz nr 410; Jacom ya bil
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przi them, esze Mycolay syą nye podeymal, nye 
ranczil Ianovy takego lysta yiprawicz oth *op- 
tata, yaky Mychal myal 1439 ib. nr 877.

Podejmować, Podejmować się 1. 'znosić coś, 
cierpieć, tolerare, pat? : Omnia sperat, omnia 
sustinet czszo bog obyeczal, nadzeyę ma w tern, 
wszyczko podeymvge w nędzy (I Cor 13, 7) XV 
med. SKJ I 71.

2. podejmować się 'zobowiązywać się, se obli- 
gare ad aliąuid faciendum : Gdy [by] dobry 
czlowyek... podeymvye szyą (OrtOssol 28, 2: 
podeymye szye) przed prawem ludzskey rzeczy 
oprawyacz..., czo yesth yego mytho? OrtMac
24.

Cf. Podejmujący
Podejmujący 'ten co skrycie zabiera, oszust, 

aliąuid clam aufert> fraudator* (?): Jacobus 
interpretatur subplantator uel subplantans po- 
deymuyoczy albo podymcza ca 1420 R XXIV 
86.

(Podejrzany) Poderziany, Podeźrany, Po- 
deźrzany fo r m y : n. sg. m. podeźrzany 1474 
Zab 540; podeźrany 1484 Reg 706; / .  podeź- 
rana R XXII 40, Rozm 679; ~  g. sg. f .  podeź- 
ranej Rozm 678; ^  ac. sg. f .  podeźraną Rozm 
677; ^  i. sg. m. podeźranym XV med. GIWroc 
49r; ^  n. pi. m. podeźrani Rozm 103; / .  po- 
deźrane Rozm 678; ^  ac. pl. f .  podeźrzany 
FI i Pul 67, 16.

Comparat. i. sg. f .  poderziaószą a. pode<j>- 
rzańszą XV p. post. R  XXV 177.

Znaczenia: 1. 'taki któremu się przypisuje 
niewłaściwie postępowanie lub poglądy, posą
dzony o coś, suspectus, suspiciosus9: Jacobus... 
za poczestnego, czsnego, od żadnego w szadnem 
zawodzę podesrzany ani yest *naleson 1474 
Zab 540; Aby zadny kaczerz albo thez po- 
dezyrany o kaczersthvye... nye przymovan... 
w then tho zakon 1484 Reg 706; O *podezre- 
nich twogich nyewyastach (de feminis tuis 
suspectis) nyewyedzena richley pitay nyzly wye- 
dzenya, czczo czynyą XV p. post. R I s. XLI; 
Ciphum, de quo bibebat, illi persone, que 
despeccior erat, pod[d]erzanszą, primo offere- 
bat XV p. post. R XXV 177; Bez chytroscz 
Antypatrovą lepak synovye Herodovy, Ale- 
xander y Arystobolus, były podezryany oyczv 
(facti sunt suspecti... patri) Rozm 103.

2. 'wzbudzający podejrzenie, wątpliwy, nie
pewny, qui in suspicione est, dubius9: Vtore 
yego spytał o yego navce, którą myal podez- 
ryaną Rozm 677; Yze ten byskup nye chczyal 
myenycz navky Iesucristovy podezryaney albo 
ffalschyyey, myły Cristus chczyal tern ykazacz 
sya navka praydzyya a nyepodezryaną, bo

nayky podezryane a falschyye obyczony ssą 
navczącz v kączyech ib. 678; Moya navka 
nye yest podezryana alye pravdzyva ib. 679; 
^  Czemu podesrzani ymacze gori zsadle (ut 
quid suspicamini montes coagulatos)? FI 67, 
16, sim. Pul; ^  Podzesranya {pro podesrana) 
suspecta 1447 R  XXII 40.

3. cwzgardzony, poniżony, contemptus, despec- 
tus9: Quia in hoc mundo pauperem Lazarum 
habuit despectum podesranym XV med. GI
Wroc 49 r.

Podejrzeć 'przypatrzyć się, podglądnąć, obser- 
\are : coś podejrzanym mieć 'przypatrywać się 
czemuś, tu przenośnie: pamiętać o czymś, hoc 
loco translate: meminisse (?): Szmyercz zawsdy 
przed oczyma podeyrząna myecz (mortem coti- 
die antę oculos suspectam habere) XV ex. 
SKJ I 143. ^  Cf. Podejrzany, Podzierżeć.

Podejrzenie, Podeźrenie, Podeźrzenie 'posą
dzenie kogoś o coś9 domysł o czyjejś winie, 
suspicio, suspectio : Podeyrzenu suspicionibus 
1447 R XXII 41; Kyedy Marya yzrawschy 
podezryenye lvda, yschby yescze pevnye oczy- 
sczona nye była, przede wschytkymy yasnem 
glossem rzekła Rozm 61; ^  coś ma podeźrze
nie 'coś budzi domysły, suspectum est9: Iozeph, 
kyedy szye przypravyal chczyącz poyącz Marya 
w svoy dom do Bethleem, svyata Anna y Io- 
achym przystąpywschy prószyła yego, by yey 
przepvsczyl ty bycz do czasy, aby yey młode 
począczye nye myalo podezrzyenya (ne suspi- 
cionem ex hoc sumant invidi) Rozm 58.

(Podejść) Podejć, Podić czy Podyć 'wziąć, 
przyjąć coś na siebie, suscipere, recipere: Pod- 
schedłesch subisti (qui es creator siderum, 
tegmen subisti cameum) 1444 R XXIII 305; 
Libenter subeo, *podydo, mortem XV med. 
GIWroc 42 v; Podeycz subire ca 1500 Er z  70; 
^  Podycz substare XV ex. PF V 24.

Podeprzeć, Podeprzeć się fo rm y: praes. ind. 
3. sg. podeprze 1471 M PKJN  60. 95; ^  imper.
2. sg. podeprzy M W  135a; ^  inf. podeprzeć
1435 AGZ XI 101, 1437 Wisi nr 288 s. 84., 
1449 StPPP IX nr 465, etc. etc.; ^  praet. 3. sg. m. 
podparł XV p. pr. R  XXII 334, 1486 AGZ XIX 
251; podperł 1488 AGZ XI 333; / .  podparła 
XV med. R  XXIV 362, XV med. SKJ V 276; 
podperła 1400 KsZPozn m 203; ^  condit.
3. sg. m. -by podparł BZ  I Par 13, 9; 2. pl. m. 
-byście podparli XV med. R XXIV 361; ~part. 
praet. pass. n. sg. m. podparty XV med. AKPr 
I 233.

Znaczenia: 1. 'podtrzymać coś od dołu lub 
z boku, dać podporę, sustinere, fulcire*: Appo- 
diare dicitur podeprzecz 1437 Wisi nr 228 s. 84;
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Scy0gn0l Oza r0k0 sw0, abi potparl (ut susten- 
taret, ZabUPozn 107: et eam sustentabat po- 
deprzecz) skrzinyo, bo zaiste wol buyaio ma- 
lyvtko gey bil nachilyl BZ  I Par 13, 9; Podeprze 
fulciet (innitetur super domum suam et non 
stabit, fulciet eam et non consurget Job 8, 15) 
1471 MPKJ V 60.

2. 'wesprzeć, wzmocnić, wspomóc, sustentare,
sublevare, iuvare9: Satisąue domum celestis 
dominus edificat, quam... sustentacione colum- 
pnarum, utpote yirorum prudencium tam 
prouide, quam utiliter solidauit, gl. nota sub- 
podiare significat vlg. podeprzeczso {leg. podep
rzeć cso?) XV p. pr. StPPP X nr 10; Nobilis 
Nicolaus,... bona deliberacione amicorum 
consiliis suffultus, pothparthy,... recognovit 
XV med. AKPr I 233; Gospodnye,... proszą 
czebie, wyrzchnymy pomoczamy podeprzi mye 
mylosczywie M W  135a; ^  w mylnym prze
kładzie tekstu łacińskiego: Utinam sustineretis 
modicum abhysczye mya mało podparły (II Cor 
11, 1) XV med. R XXIV 361.

3. 'umocnić żądania procesowe w postępowa
niu dowodowym, coram iudicibus comprobare : 
Item litera resignacionis domine Dorothee olim 
Radzimske est imputata..., quam literam do
mina Radzimska supportavit vlg. potperla et 
testes debite suos antę crucem perduxit 1400 
KsZPozn nr 203; Parata est Dorothea eandem 
literam relevare al. podeprziecz 1435 AGZ 
XI 101; Tunc ministerialis podperl citacionem, 
quia Nicolaum et Marcissium zastał in violencia 
1448 ib. 333; Laurencius misit super ius, quo- 
modo debet podeprzecz, et hoc ius dedit, quod 
debet iurare in duabus ebdomadis 1449 St
PPP IX nr 465; Czokolwyek tha zona za szwego 
umarłego mąza długów rączyla y w których 
szye szna, thy ma ona placzycz, a może szye 
gynnym ludzyom rowno podeprzecz tego ra
czonego zaplaczenya na gego gymyenyv Ort- 
Mac 118, sim. OrtOssol 87, 3; Miclosch... 
Johanni Czarni res nonnullas et supellectilia 
domus ipsi recepit,... que omnia existimauit 
sibi ad tricentos florenos, quod et probare dixit 
hominibus bonis, et ubi sibi defecerit probacio 
hominum manu *suppendiare wlt al. podeprzecz 
1481 StPPP II nr 4260; Advocatus obmittendo 
librum terrestre supportavit al. podparł literam 
suam testibus 1486 AGZ XIX 251; Tho czo by 
szye thy<c>zalo pereł, szukyen, odzyenya, 
w<szy)thkego tego moya pany gothoua po
deprzecz szwyathky, geschlyby trzeba 1493 
PF IV 664; Illam ipsam litteram... debet con- 
testare al. podeprzyeci 1496 StPPP VII 439; 
Dorothea... conyenit apud eum domum pro

I marca census, ex hoc wlt attinere al. *pode- 
przytcz et tangit censum desessum 1497 Crac- 
Art nr 1318; Anna vult literam suam susten
tare al. testibus podeprzecz 1498 AGZ XV 558; 
^  podeprzeć się 'pomóc sobie, sibi ipsi auxilio 
esse, opem ferre : Gdyby czlowyek myal... 
przyszyagacz a nye wyrzecze przyszyągy, yako 
yą roszkazano..., mozely szye szam szobą albo 
czlowyekyem podeprzecz (OrtRp 46, 2: utrum 
se istius relevare, podeprzecz, possit), szlowye 
wtóre przyszyącz? Ort Mac 95; Namyly-ly 
czlowyek przyszaga, może dobrze szam... szye 
podeprzecz {OrtMac 95: szye odeprzecz), szlo
wye... wtóre albo trzecze, albo ylekrocz my 
bandze potrzebyszno przyszągacz, az przy- 
szasze, yako roszkazano OrtOssol 71, 1.

4. podeprzeć się 'oprzeć się, niti, innitC: 
Innixa, podparła sszye, super dilectum suum 
(Cant 8,5, SKJ V 276: podparła <się>
nad swego mylego) XV med. R XXIV 362; 
Podeprze schią innitetur (speret in nomine 
domini et innitatur super deum suum Is 50, 10) 
1471 MPKJ V 95; ^  Innixus, suppodiatus
P°[r]tparl S0 XV p. pr. R XXII 333; Potparl 
S0 ib. 334.

Podeprzenie 'wsparcie, pomoc, auxilium, adiu- 
mentum : Czyebye proscha, yzesz nalyezyenye 
zagynaczych..., droga yesz bladnych, po- 
wyschschenye ypadlych, podeprzenye krewkych 
Naw 57.

Podeptać fo r m y : praes. ind. 2. sg. podepcesz 
FI i Pul 90, 13, Pul Hab 18; 3. pl. podepcą 
FI i Pul 138, 10, Rozm 283; ^  imper. 2. sg. 
podeptaj 1447 R XXII 40; ^  part. praes. 
act. adv. podeptając Sul 81, Rozm 607; adi.
n. sg. m. podeptający Rozm 607; ^  inf. pode
ptać Rozm 136; ^  praet. 1. sg. m. podeptałem 
Rozm 634; -m podeptał 1428 ZapWarsz nr 2890, 
1435 KsMaz III nr 1210,1459 ZapWarsz nr 1090; 
2. sg.f. -ś podeptała M W 61 a; 3. sg. m. podeptał 
jest Pul 90 arg.; podeptał FI i Pul 55, 1, 1413 
Pozn nr 893, 1424 KsMaz II nr 695, 1428 Zap
Warsz nr 2890, etc.; ^  part. praet. act. podep
tawszy XV p. post. PF III 291; ^  part. praet. 
pass. n. sg. f. podeptana XV med. R XXIV 363, 
1466 R XXII 26; neutr. podeptano XV med. 
R XXIV 363; podeptane 1471 MPKJ VI I I .

Z n a czen ie : 'stratować, pognieść nogami,
conculcare, pedibus proterere5: Iaco pan Wirz- 
bantha... ial na pana łanową... dzedziną... 
y pobrał gego zito, a czego ne pobrał, to popasł 
y podeptał 1413 Pozn nr 893; Extunc ylg. sylo 
moczą gemu {sc. Jacobo) metseptimus damp- 
num in frumentis seminatis intulit et dampni- 
ficayit al. podeptał gemu zitho 1424 KsMaz II
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nr 695, sim. 1428 ZapWarsz nr 2890, 1432 ib. 
nr 387, 1464 ib. nr 1245; O cthore szitho na ny0 
(fmię5)J^Troyan szalował, thegom gemv nye 
podeptał 1428 ZapWarsz nr 2890, sim. 1435 
KsMaz III nr 1210, 1459 ZapWarsz nr 1090; 
Suffodias pothąpay, podeptay 1447 R XXII 40; 
Zayącze lowyączy obykly szą... skody czy- 
nycz... zytho podeptayącz (fruges conculcando) 
Sul 81; Submergitur podeptana y pogrążona 
XV med. R XXIV 363; Supplantata podno- 
zone, podeptane, pothloczone (war. lub.: pot- 
lo<c)zone, podeptan[y]e; Galaad civitas operan- 
tium idolum, supplantata sanguine Os 6, 8) 
1471 MPKJ V 111; We skrzytanyu podepczesz 
zyemyę (conculcabis terram Hab 3, 12) Pul 
Hab 18; Nądzny Zyd... rzuczywschy szye 
v Yesuszow stavek y skazyl y (leg. ji fgo’), 
y podeptał nogamy (conculcans aąuam pedi- 
bus) Rozm 131; Nączynyly snyey (sc. gliny) ptas- 
kow, alye yeden Zyd przyschedschy y chczyal 
ye podeptacz ib. 136; Nye davayczye svyatlosczy 
psom any rzvczayczye pereł, drogyego kamye- 
nya przed yyeprze, bocz ye snadz podepczą 
svemy nogamy (ne forte conculcent eas pedibus 
suis Mat 7, 6) ib. 283; Myły Kristus ssam chczyal 
czyrpyecz, by szye napelnylo pysmo Izay<a)scha 
proroka, które movy: Ktorez podeptałem ssam 
(calcavi solus Is 63, 3) ib. 634; ^  przenośnie 
'zwyciężyć, pokonać, vincere, superare’: Nazmigi 
y na basiliszku chodzicz bodzesz y podepczesz 
(conculcabis) lwa y smoku FI 90, 13, sim. Pul; 
Rzeki gesm: Snadz czymy (leg. ćmy) podepczo 
mo(forsitan tenebrae conculcabunt me)F7138,10, 
sim. Pul; Deprimens (sc. omne malum) podeptano 
XV med. R XXIV 363; Suppeditanea, gl. sub- 
dita, sub pedibus podeptana, mors palpitat 
ore gemens 1466 R XXII 26; Thysz Jahel, 
pany blogoslawyona, nyepr<z>yiacziela dusz- 
ney czystosczy zabiła y podeptała M W  61 a; 
Xpus głowę lwowo... podeptał yest Pul 90 arg.; 
Podepthawszy devicto XV p. post. PF III 291; 
Tocz yest to dzyeczyatko, które wschedschy 
v naszą zyemyą y podeptał (conculcavit) nasche 
bogy svoyą moczą Rozm 94; Mamy myecz 
sobą (leg. z sobą) Iakuba, yen szye nyny (pro 
myeny) podeptayączy, yze muszymy przez 
cznothy nadzyeye podnyescz ządzą naschą ku 
szyerczy,... bychmy vschytky rzeczy svyeczkye 
myely pod pyąthą nogy dusze naschey, yakoby 
yschytky rzeczy syyeczkye podeptayącz ib. 607; 
^  'poniżyć, sponiewierać, opprimere, conterere9: 
Smiluy se nade mnoo, bosze, bo podeptał 
(conculcavit) me czlowek FI 55, 1, sim. Pul.

Podeptanie fstratowanie, zniszczenie przez de
ptanie nogami, conculcatio, calcatio : Zydow-
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skye przewyarsthwo, gd[z]isz chrzesczyanom 
zawszdi gest przecziwne y nyeprzyaczelne, ysz 
nye tylko na wyerze albo na czele, ale y na po- 
deptanye gymyenya (in conculcatione bonorum), 
y na pothąpyenye chrzesczyansthwa zawszdy 
vmysl ma Sul 79.

Poderziany cf. Podejrzany 
Podeszwa fo rm y: n. sg. podeszwa XV med. 

Zab 523, 1418—75 Zab 512, XV p. post. PF 
V I I , ca 1500 Erz 70; ^  g. sg. podeszwy 1465 
AGZ XIX 447, 1418—75 Zab 512; ~  ac. sg. 
podeszwę 1448 AGZ XIV 265; ^  n. pl. po
deszwy 1498 ZapRpWysz 5, 477; d. pl. 
podeszwom 1461 SprKHS V s. XXIX.

Znaczenia: 1. *spodnia strona stopy, też 
stopa, planta, pes’: Iohannes... recognovit, quia 
hoc vidit, yidelicet duas pustky in villa Doba- 
nyowicze et sex rostraczonich et in istis sex 
mulier mortua est, et ad subfalcam (pro sub- 
soleam?) al. w podeschwa unus sagittatus, et 
duas sagittas al. schipi yidit, et duas sagittas 
raczne, ąuibus sagittaverit 1448 AGZ XIV 265; 
Podeszwa XV med. Zab 523; Pedica podeschwa 
vel spąrą ca 1500 Erz 70; Planta est planicies 
pedum stopą vel podeschyą ib. ; Calcaneus stopą, 
planta idem vel podeschyą ib.

2. 'spodnia część buta, solea : Non debentąue 
circa... ocreas atque *solularia denigrare sub- 
saliacionem vlg. podeszphy sub emissionem 
ipsorum laboris generis calciamentorum 1465 
AGZ XIX 446; Absque denigracione subsa- 
liacionis vlg. besz podeszphy et sine cingulo 
circa ocreas ib. 447; ^  Callus (sutoris) pode
szwa, (manus) modzel XV p. post. PF V 11.

3. 'podstawa budynku, podwalina, aedificii fun- 
damentum, b a s i s Pro quercubus sub edificia 
al. ku podeschyom 1461 SprKHS V s. XXIX; 
Iuxta podeschwy myelczucha 1418—75 Zab 
512; In pallacio, quod dicitur podesswa ib.; 
Edificare novam podesswam ib.; Molendina- 
tores decreverunt, quod non est reformatum 
yidelicet osnova, podeschphi, styndari, lapis 
inferior 1498 ZapRpWysz 5, 477.

Podeśron, Podeśrzon bot. 'śnieżyczka przebi- 
śnieg, Galanthus nivalis L ? : Podeszrzon mar- 
ciana ca 1465 Rost nr 4442; Podeszron niualis 
1472 ib. nr 1257; Podeszron affodilus ca 1500 
ib. nr 2009.

Podeśrzon cf. Podeśron 
Podeźrany cf. Podejrzany 
Podeźrenie c f  Podejrzenie 
Podeźrzany cf. Podejrzany 
Podeźrzenie cf. Podejrzenie 
Podfutrowanie 'futrzane podbicie płaszcza, pel- 

lis pallio subsuta: Subductura pothszycze vel
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ffvtro, subductile idem pothfvtrovąnye ca 1500 
Erz 70.

Podgaje fleśniczy, silwrum custos3: Prohibe- 
mus eciam omnibus officialibus, ministerialibus, 
subvenatoribus et eorum podgaiis ceterisąue, 
ut nunąuam presumant predictos incolas mole- 
stare ac citare ca 1354 AKH  IV 324.

Podganiać 'gonić, ścigać, inseąui, proseąui: 
Podganyayanczego {war. lub. rp.: poganyayą- 
czego) subsecutis (et abierunt absąue forti- 
tudine antę faciem subseąuentis Thren 1, 6) 1471 
MPKJ V 102.

Podgardłek 'podbródek, mentum : Bandy
w moyey scolye yeszcze y plebany sz myaszv 
szyyv, ysz tho barszo pywo pyyv y *pothl- 
garthky na pyrszach vyeszaya De morte w. 274.

Podgarnąć 'podporządkować sobie, podbić, sub 
imperium ditionemąue subiungere : Tunc Erac- 
lius deo se totus commendavit... et tunc illum 
exercitum suo imperio subiugavit *podgarnol 
XV med. GIWroc 77 v.

(Podglądać) Podględać 'obserwować, mieć na 
oku, observare, spec tarę5: Obseruabant eum pod- 
strzegali go, podglądali go, baczyli (et obser- 
vabant eum, si sabbatis curaret, ut accusarent 
illum Marc 3, 2) MPKJ V 120.

Podględać cf. Podglądać
Podgolić 'ogolić, tu zabić, radere, hoc loco 

occidere5: Ivszemczy naostrzyła kosza,... cze- 
bye yv pothgolicz mvszą De morte w. 366.

Podgórek 'zbocze a. podnóże góry, montis 
latus vel radix : S tego nyektorzy ynaczey chczą, 
yzeby ye (*sr. kazanie) dvoycz kazał myły Cri- 
stus, czvsz na vyrzchv góry apostołom <sie- 
dząc>, a tlusczam y apostołom na podgorkv 
stoyącz (ąuidam tradunt dominum prius eum, 
sc. sermonem, fecisse discipulis in supercilio 
montis sedendo, post in latere montis com- 
muniter discipulis et turbis stando) Rozm 264.

Podgrodny 'położony w pobliżu grodu, prope 
castrum situs5 (?): Et superius prefate piscine 
nulla obstacula esse debent al. iaszy nisi ipsius 
Goldacz, inferius vero obstacula al. iaszy ipsius 
Goldacz fieri debent, ubi tamen non inundat 
piscina podgrodny 1474 AGZ XII 356.

Podgródki pl. tantum 'jakaś drewniana kon
strukcja regulująca poziom wody poruszającej 
kolo młyńskie, impedimentum ąuoddam ligneum, 
aąuae in rotam molarem fluentis moderandae 
aptum : *Pothgrothgy interceptale ca 1455 JA 
XIV 494. — Cf. Pogródka.

Podgrzebać 'wygrzebać dziurę pod czymś, 
terram sub aliąua re effodere5: Sicut scit, quod 
canis, quem Clemens mactauit, podgrzebal 
1398 TPaw IV nr 5895.
31 — Słow nik Staropolski VI

(Podholdować) Podoldować 'podporządkować 
sobie, podbić, in dicionem suam redigere5: Homi- 
nes ad obedienciam ipsius yiolenter subiugauit 
et subomagiauit al. podoldowal 1460 Roczn- 
Hist XIV 323, sim. ib., sim. ib. 324. 327.

Podić cf. Podejść
Podimać c f Podejmać
Podimca cf. Podjemca
Podjazda e ?’: Item ducant poduodas in ordine 

de uilla ad uillam proximam, sed non accipian- 
tur equi eorum mittendi in Prussiam uel pod- 
iasdam, sed si emuntur equi de communi ad 
talia negotia, homines iili apponant partes suas 
(1230) Kod Ma z K I 302, sim. (1230) 1232 Kod- 
MazL 6.

Podjąć, Podjąć się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
podejmie OrtMac 25. 128, OrtOssol 11, 3. 
28, 2. 93, 4, OrtRp 12, 4; ~  imper. 2. sg podejmi 
1448 R XXIV 353; ^  inf. podjąć Gn 178 a, XV 
p. post. ./XXII 144, OrtMac 28. 102, OrtOssol 
30, 2. 75, 4, 1474 Zab 540; ^  praet. 1. sg. m. 
podjąłem 1434 Pozn nr 1443, M W  gl. 65; 
-m podjął 1427 ZapWarsz nr 213, 1428 ib. 
nr 281, 1433 ib. nr 423, etc.\ f .  ja podjęła 1436 
KsMaz III nr 1943; 2. sg. m. -(e)ś podjął 1446 
Pozn nr 1639; 3. sg. m. podjął Gn gl. 43 b, 
XIV ex. Pocz 232, Bogur B—E, 1410 Pyzdr 
nr 311, etc. etc.; f . podjęła OrtOssol 99, 4, 
1472 ZapWarsz nr 3054; 3. pl. m. podjęli Kśw 
ar 12, 1414 TymSąd 165, OrtRp 31, 4, M W  
94a; / . podjęły 1411 Kościan nr 448; ~  con- 
dit. 3. sg. m. (-)by podjął 1406 Pozn nr 587, 
1424 Pyzdr nr 756; 3. pl. m. -by podjęli Dział 8; 
^  part. praet. act. podjąwszy 1414 TymSąd 
165, M W  85 b; ^  fut. pass. 3. sg. m. podjęt 
będzie BZ  Num 2, 17.

Znaczenia: 1. 'podnieść, tollere, levare : 
Podyol ramyenyem (supposuit humerum) swym 
ku nyeszenyu BZ  Gen 49, 15; Ktorimze srzo- 
dem podyot bodze {sc. stan świadectwa, quo- 
modo erigetur), takesz i slozon bodze BZ 
Num 2, 17.

2. 'przecierpieć, doznać tego co nazwane w do
pełnieniu, ferre, pati, affici aliąua re : Yaco 
Staszek... mai smowo s Potrkem..., czsso bi 
podyol o to scody, to scoda mai se mno na 
poli czipercze {pro czirpecz) 1406 Pozn nr 587; 
Yakom sye nye *zobwyosowal szadnich szcod 
placzycz, aczby które wszyol albo podyol... 
Mancarzewy 1424 Pyzdr nr 756; Yssze... sząn- 
dza sto grziwen scody podyal y ma 1428 Ko
ścian nr 1333, sim. 1438 Pozn nr 1590; Jsze 
dla nyezaplaczena penadzy... podyalem dze- 
szacz *grziweyn {sc. szkody) 1434 Pozn nr 1443; 
Iszesz tele skody podyanl dla nyewyprawyenya
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s rankoyemstwa, kyele gisczysZny 1446 ib. 
nr 1639; Iszem dla nyezaplaczenya gisczynnych 
pyenyandzy telem skód podyanl, kyele gisczyny 
ib. nr 1640; Isze dla nyezaplaczenya Voczech... 
tele podyanl skody, kyele gisczyny ib. nr 1641; 
Przeto chczemy, aby taczy za to nyszadney 
wyny nye podyąly (commodum non reportent, 
Sul 22: abi thaczy... vzithkv kthorego nye 
othnyesli) Dział 8; ^  Lud boży <przez an>gela 
uicozstuo odirzely, a pogany smirc podioly 
Kśw ar 12; Kalsdy prelath malbi szo on o crifdo 
kosczelno... fszocz, abycz mu sza tho ssmercz 
podgocz Gn 178a; Passus, podyol, ergo Joachim 
verecundiam, in conspectum populi abscessit 
tristis de templo Gn gl. 43 b; Przesz trud bog 
swoy lud odyal dyabley strozey,... starosto 
scowal pkelnego, zmercz podyal Bogur B—E; 
Jakom ya kobyli gwalthem nye przeklol any 
oth moych rakv szmirczi pothyala 1472 Zap- 
Warsz nr 3054; Volalby y volj... smercz ymecz 
y *podyocz, nisly taka slova... czirpecz 1474 
Zab 540; Anna szwyatha... szmyercz pod- 
yawszy do oyczow szwyąthych nawyedzyla 
M W  85b; Panye lesu..., kthory dzyewyathey 
na dzyen godzyny na krzyzu roszsczyagnyony 
szmyercz okruthną podyąl M W  86a; ^  Pati 
czyrpyecz albo podyącz XV p. post. JA XII 144; 
Mączenyczy wszythczi z gych sye thowarzisthwa 
raduyą, bo *macząnnycza sz nyemy podyaly 
korona M W  94a; A Judeis quinquies quadra- 
genas vna minus accepi podyąlem (II Cor 11, 
24) M W  gl. 65.

3. 'wykonywać to co nazwane w dopełnieniu, 
exsequi, facere : Na syene podyool leszene 
XIV ex. Pocz 232; Podial pertulit (praesaepe 
poni pertulit, qui lucis auctor exstitit) 1444 
R XXIII 301; Podeymy obchod proczyyący 
recipe vitam laboriosam 1448 R XXIV 353.

4. podjąć się 'wziąć na siebie, zobowiązać się 
do wykonania czegoś, ałiąuid suscipere, se obli- 
gare in ałiąuid5: Ysze nye podgol sye Paszek 
swey tscze wyennego lista wroczicz 1410 Pyzdr 
nr 311, sim. 1437 ZapWarsz nr 688; Jaco baba 
Katharzine otkazala v Slawochi a v Dorotky 
szeszcz grziwen, a oni szo podyoli tego placzicz 
1411 Kościan nr 448; Isti kmethones... podyali 
są custodire istos fures, *podyowszy są pusczili 
ge 1414 TymSąd 165; Jako mene Michał podyol 
so za oczcza szedmi kop placzicz 1424 Zap
Warsz nr 93, sim. ib. nr 94; lakom <się> ia 
ne podyal dw (leg. dwu) kopu za Dzirska 
w Adassy vipissacz 1427 ib. nr 213; Jakom szan 
ya nye podyanl za Katharzinan Ondrzeyewi 
placzicz ssta grossy 1428 ib. nr 281, sim. 1433 
ib. nr 423, 1444 ib. nr 569; Jakom ya nye

*podyan szan Jachnę trzech cop placzicz gotho- 
wymi pyenandzmi 1428 ib. nr 326; Eze syo 
Michał nye podyol konya Hindrzichowi dacz 
za dwe koppe 1433 ib. nr 423, sim. 1444 ib. 
nr 569; O kthorego czlouyeka proboscz na 
mya sial, thego v mnye possel nye sastal ani 
szan go ia ku praw (leg. prawu) podianla stavicz 
1436 KsMaz III nr 1943; Jacom sza ya ne poth- 
gyal po Boruczinem wygechanu xyadzu staczi- 
gey *dat 1437 ZapWarsz nr 688; Gdy dobry 
czlowyek... podeymye szye (OrtMac 24: po- 
deymvye szyą) przed prawem ludszkye rzeczy 
oprawya[yą]cz..., czo gyesth yego mytho? 
OrtOssol 28, 2, sim. ib. 11, 3; Podeymyely szye 
dobry czlowyek rzecz mowycz ib. 28, 2, sim. 
Ort Mac 25; Scabini iniuste egerunt, quia uni 
parcium magis apposuerunt, quam alteri, et 
submiserunt se tutorie, y podyaly sya rzecz- 
nyky bycz, alterius partis OrtRp 31,4; ^  Nyszly 
ona kthore lysthy wyaczey położy, nyszly szyą 
podyala OrtOssol 99, 4; ^  Pospolny poszel
może dobrze rzecznykyem bycz, gdy szye 
ostrzesze, acz nye zamyeszka tego w rzeczy, 
czego szye podyal OrtOssol 28, 3, sim. ib. 28,4, 
OrtMac 25; Tegodla... nye mogą szyą pano- 
wye sprawnye podyącz tego gymyenyą, ale tho 
ma gyego zoną... oszyescz OrtOssol 30, 2, 
sim. ib. 75, 4, OrtMac 28. 102; Nye mogą kro- 
lewszkyego woythowstwa... nayącz any ten, 
czo szya tego podyal, może wsze myasto gynemv 
poleczycz OrtOssol 58, 3, sim. OrtMac 74; Kto 
szye podeymye czesznego vrzadv..., ten mvsy 
myecz robotha y troszką, aby ten vrzad do
brze... dzyerzal OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 
128; Dummodo tutor infancium puerorum de 
iure se submittit, podeymye, tunc habet potesta- 
tem debita emovere, yyczyagacz, et persolvere 
OrtRp 12, 4.

5. corruptum pro odjąć (?): Podyol (abstulit, 
Pul: i odyol) iaco owcze lud swoy FI 77, 57.

(Podjemca) Podimca czy Podymca 'oszust, 
fraudatoF (?): Jacobus interpretatur subplan- 
tator uel subplantans podeymuyoczy albo po- 
dymcza ca 1420 R XXIV 86.

Podjeść 1. 'najeść się, pokrzepić się, cibo 
satiari, vires recreare : Podgyedly schobye 
refocillati sunt (venit itaque rex et univer- 
sus populus cum eo lassus et refocillati sunt 
ibi II Reg 16, 14) 1471 MPKJ V 40.

2. 'podebrać (miód), (favos) e x im e r e Quia 
ibi apes non sunt extracti sed al. pothyedzeny 
et dampnificati 1450 TymSąd 12.

Podkadzenie 'obrzędowe spalenie dla uzyskania 
wonnego dymu, actus suffiendP: Gestly[l] <by> 
kto tuk, gensze offyerowacz syo ma ku pod-
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kadzenyy panv (in incensum domini), yadl, 
sgynye z lyudu swego BZ  Lev 7, 25.

Podkadzujący 'zdolny do wydzielania wonnego 
dymu, qui fumum odoratum exalare p o tes f: 
Który zakadzy *podkadzoy0cze rzeczy, tuk 
na ołtarzu (adolebit adipem super altare) BZ  
Lev 7, 31.

Podkanclerzy 'zastępca kanclerza, urzędnika 
kierującego kancelarią monarszą, vicarius can- 
cellarii, qui dicebatuF: Jakov prawe any may 
(pro man) rado, any may kasnay (pro man 
kasnan), any s mego domu wyawszy pana 
podkanclerzego poszszono 1401 StPPP II 
nr 728.

Podkasać fo r m y : imper. 2. sg. podkasz 
ca 1418 JA XIV 512, XV p. pr. SKJ I 306; 
^  part. praes. act. adv. podkasając 1471 MPKJ
V 135; ^  part. praet. act. podkasawszy MPKJ
V 135, Rozm 533; ^  part. praet. act. II cf. 
Podkasały; ^  part. praet. pass. n. sg. m. pod- 
kasany MPKJRp V 20 v; ac. pl. f .  podkasane 
MPKJ V 70; i. pl. podkasanymi 1471 MPKJ
V 70.

Znaczenie: 'opasać, otoczyć, ścisnąć pasem, 
sznurem, circumdare, accingere’: Pothkąsz cir- 
cumda ca 1418 JA XIV 512; Et ille dixit ad 
Gezy: Accinge lumbos, podkasz byodrą, tuos! 
(IV Reg 4, 29) XV p. pr. SKJ I 306; Et cum 
Petrus audiret, quia dominus est, succinxit, 
potkasza<ł>, se tunica et ambulavit supra 
marę (Jo 21, 7) XV med. GIWroc 56 r; Pot- 
kaszany (war. kal.: *podkoschany) accinctus 
(Gad accinctus proeliabitur antę eum Gen 
49, 19) MPKJRp V 20 v; Bo było przykazano 
v starem zakonye, yze myely to yagnya yescz 
obwszchy (leg. obuwszy) szye, podkaszavschy 
szye (renes vestros accingetis Ex 12, 11), stoyącz 
y dzyerzacz kye v rąkv Rozm 533; ^  Pod-
kaschagyąncz (war. lub.: podkaszawszy) accin- 
gentes (in insulam... decurrentes... potuimus 
vix obtinere scapham, qua sublata, adiutoriis 
utebantur accingentes navem Act 27, 17) 1471 
MPKJ V 135; ^  Podkaschanymy byodramy
(war. lub.: potkaszane byodry) succinctos lum
bos (tria sunt quae bene gradiuntur...: leo ..., 
gallus succinctus lumbos et aries Prov 30, 31) 
1471 MPKJ V 70.

Podkasały 'podkasany, opasany, succinctus, 
accinctus5: Podkaschaly succinctus (quasi suc
cinctus latro exsiliens de civitate in civitatem 
Ecclus 36, 28) 1471 MPKJ V 84.

Podkład 'miękka podkładka,\zwlaszcza pod 
siodło, pannus mollis, praecipue qui equi sellae 
substernebatuF: Pro podclady ad sellam 1393 
MMAe XV 163, sim. 1395 ib. 214; Pro I curru

nouo cum attinenciis preter potclad tantum et 
sporta ac przycoszky 1394 ib. 213; Pro podclad 
XX grossos 1401 AcCas 537; Podclad subsella 
ca 1420 WokTryd nr 173; Item gnewyenycze, 
hoc est ligneas sellas, poterit supponere podkład, 
sed aliud nihil circa easdem reformare 1472 
AGZ VI 156; Podkład sella XV p. post. PF 
V 10; Podkład szyodlovy subselia ca 1500 
Erz 70.

Podkładać 'podstawiać coś jako podporę, 
supponere, subdere’ : Gdi vpadne, ne Zarazy se, 
bo* gospodzin podclada (supponit, Pul: pot- 
pyra) swoio roko FI 36, 25; Podcladayąncz 
supponens 1471 MPKJ V 98. — Cf. Podkłada
jmy.

Podkładający 'podłożony, suppositus, subiec- 
tus3 (?): Ad obiecta naprzeczywko pothclada- 
yączym ca 1455 JA XIV 490.

Podkłonić 'skłonić, położyć, inclinare, ponere5: 
Toch *uboky croleuich bil, ize ne ymal, gdeby 
suoio glouo podklonil... non habet, ubicapud 
suum recli<net> (Mat 8,20) Kśw cr 27.

Podkolan bot. 'storczyk podkolan, Platan- 
thera bifolia Rich2: Podkolan, potkolan bifo- 
lium ca 1465 Rost nr 4180; Podkolan bifo- 
lium 1472 ib. nr 1278; Podkolyan ca 1500 ib. 
nr 7298.

Podkomornik 'pomocnik, zastępca komornika, 
urzędnika do spraw majątkowych, qui bonorum 
alicuius administrandorum munere fungituF: Lau- 
rencius, Yspanus genere, Romę archidiaconus, 
podkomornykyem, beati Sixti papę fuit XV 
p. post. GIKórn II 190.

Podkomorze cf. Podkomorzy
Podkomorzniczy 'związany z podkomorzym, 

ad succamerarium, qui dicebatur, pertinens5: Na 
gychze (sc. rokoch) komornyczy sządzy y poth- 
sąthkow y drvdzy komornyczy woyewodzy 
y pothkomorznyczy (et alii duo camerarii, vide- 
licet palatini et succamerarii), vibrany przesz 
nye, gim mayą bycz przylączeny Sul 78.

Podkomorzy, Podkomorze/u rmy :n.sg. podko
morze (XIII ex.) XV A K H IV 349, 1213 KodWP I 
77, etc., Dział 48; podkomorzy 1459 KodPol IV 
101—2; ^  g. sg. podkomorzego 1394 TPaw IV 
nr 5064, 1434 Kościan nr 1472, 1471 ZapWarsz 
nr 3036; ^  d. sg. podkomorzemu 1394 HubeZb 
69, 1425 Kościan nr 1125, 1428 Monlur V 137, 
Sul 7. 21, Dział 8; ^  ac. sg. podkomorzego 
1434 Kościan nr 1472, 1445 ZapWarsz nr 756, 
Sul 7; ~  i. sg. podkomorzym Sul 98; ^  l. sg. 
(o) podkomorzem Sul 63; ^  n. pl. podkomorza 
Sul 85; d. pl. podkomorzam Sul 50, Dział 
42; ^  i. pl. podkomorzami Sul 106; ^  /. pl. 
(przy) podkomorzach Sul 101.
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Z n a czen ie : 'urzędnik dworski zarządzający 
majątkiem i dochodami panującego, później urzęd
nik ziemski sądzący sprawy graniczne, magistra- 
t o  curiae regis, qui regis bonorum ac redituum 
administrandorum munere fungebatur, postea ma- 
gistratus terrestris seu prońncialis litibus, gwae 
de finibus er ant, iudicandis’: Janco potcomore 
(XIII £?*.) XV AKH  IV 349; Iohanne podco- 
more 1213 KodWP I 77; Paulo podkomorse 
1289 PPom 401; Vnizlawus *potkomor 1291 /&. 
427; Ianec *poccomore (XIII ex.) 1546 
KodWP I 32; Petrus potkomorze 1329 Preuss 
II 438; Nycolao... *potkummirse 1336 MMAe 
HI 242; Iaco czom bil przepadł vin podcomo- 
rzemv, tom zapplaczil Jacussoui 1394 HubeZb 
69; Coram nobis Stephano..., Staszcone ko
mornik podcomorzego 1394 TPaw IV nr 5064; 
Kegdi pan potcomorze za paną Jana roczil 
1402 JA VI 204; Petir Schaffranecz von Pesch- 
kensteyn, podkomorze czu Cracow 1418 MMAe 
V 158, sim. 1449 KodPol IV 51—2; Ize pan 
podcomorze y chorąze nye rączyly oprawicz... 
swey jątrwy 1420 Kościan nr 855, sim. 1420 
Pozn nr 1008, 1422 ib. nr 1117, 1428 ib. nr 1313; 
Jacom ya nye ranczyl potcomorzemv w rąką 
za Wyanczincza 1425 Kościan nr 1125, sim. 
1428 Monlur V 137; Gregor podkomorze 1434 
CodSil I 119; Gdy Domyenyk s prawa dan 
myasto potkomorzego na granycze myedzy 
Parzenczewem a myedzy Ranczkem, tedy gy 
Michał a Mycolay proszno pusczyly a wstam- 
pyly na potkomorzego 1434 Kościan nr 1472; 
Kądy dzelcze Sczepana sz Falkem roszdzelili, 
tandy Sczepan graniczę sypał, wząw woźnego 
y potkomorzego sządu (leg. z sądu) 1445 Zap-
Warsz nr 756; A kthorzi potheem__ prócz...
swych choranghew stacz nalezeny bandą, przes 
podkomorzego gych yanczi mayą nam bicz 
prziwyedzeni Sul 7; Kedi ktho nagany abo 
othzowye skazanya pana krakowskego... lv- 
pyeze gronostayowe,... pothkomorzam (succa- 
merariis) po szesczy grzywyen... dacz y do- 
szycz vczynycz ma Sul 50, sim. Dział 42; 
O pothkomorzem y o wosznem Sul 63; Poth- 
komorze dwye szekyrze (sc. weźmie, succa- 
merarius... tollat) ib., sim. Dział 48; Tedy 
pothkomorze (succamerarius) nasz tego, gen 
lepsze snamyona... vkaze,... powynyen bądze 
a ma przypysczycz kv szwyathczenyy Sul 77; 
Czczibor..., Lascz..., Sczepan pothkomorza 
(succamerarii) i gynich wyele slyachthi etc., 
gisch przi tern oblicznye biły Sul 85; <Z> My- 
kolayem, podkomorzim (succamerario) cze- 
ch<o)nowskim Sul 98; Przi... Czczyborze,... 
Mykolayy... potkomorzach... ystawyami Sul
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101; S ... Mykolayem..., Czczyborem..., pot- 
komorzamy,... ystawyami Sul 106; Potkomorze 
succamerarius ca 1455 JA XIV 490; Pan Miku- 
lass z Wytouicz, podkomorzi a starosta cra- 
kowsky 1459 KodPol IV 101—2; Tedy konye 
tego ryczerza albo slachczicza przydawamy 
podkomorzemy (succamerario) Dział 8, sim. 
Sul 7. 21; Jakom ya przischethwschi do gosz- 
pody... nye bilem na goscze paną pothkomo- 
rzego 1471 ZapWarsz nr 3036.

Podkomorzyc 'syn podkomorzego, succame
rarii, qui vocabatur, filiuś*: Johannes... luit 
penam... contra nobilem Nicolaum pothko- 
morzicz 1470 TymProc 290; Henricus podko- 
morzicz 1485 AGZ XVI 196, sim. 1486 ib. 199, 
1492 ib. 236. 238. 239, 1494 ib. 256, 1496 ib. 
270. 273.

Podkomorzyna 'żona podkomorzego, succa
merarii, qui yocabatur, uxoK: Ezem ymal s pano 
potkomorzino smowo 1400 HubeZb 11.

Podkoni, Podkonie 'urzędnik sprawujący za
rząd nad stajniami i stadninami królewskimi, 
później niższy urzędnik ziemski, agaso, aulae 
stabulo praepositus, postea magistratus terrestris 
minor, qui dicebatuK: Pro emendacione balistę 
Hanuszoni, podcone domini regis 1393 MMAe 
XV 171, sim. 1394 ib. 208, 1395 ib. 220; Testes 
Grzimkonis contra Petrassium: podkom (pro 
podkoni) Chudziczsky 1393 Pozn nr 147; 
Testes Stephani Score matris contra Blosze- 
gefszky: primus Malczefszky lofczy, Chudzicz- 
szky podkom (pro podkoni)..., Michael scarb- 
nik 1396 ib. nr 195; Chudziczszki podkone 1397 
ib. nr 324, sim. 1405 ib. nr 579,14\5 Pyzdr nr 418; 
Contra dominum pothcone 1399 StPPP VIII 
nr 8947; Albertus de Chudzicze subagazo vlg. 
podkone 1412 AKH  III 186; Boguslaus, pod
kone Lanciciensis 1413 KodWP V 210; Scar- 
bek, podkone de Modzurowo 1418 7TW  V II18; 
Podkone subagazo ca 1420 WokTryd nr 81, 
sim. XV in. Zab 520, ca 1500 Er z 70; Albertus 
Chudziczsky, agazo al. podconye Poznaniensis 
1421 Kościan nr 1208; Potkonye subagazo 1437 
Wisi nr 228 s. 89, sim. ca 1455 JA XIV 490.

Podkonie cf. Podkoni
Podkopać, Podkopać się fo r m y : praes. ind. 

3. sg. podkopa XV p. post. Kałużn 284; ^  part. 
praes. act. adi. n. sg. m. podkopający BZ  Ex 
22, 2; ~  inf. podkopać Rozm 486; ~  praet. 2. 
pl. m-ście podkopali BZ  Gen 49,6; ^ part. praet. 
pass. n. sg. m. podkopan Rozm 486; / . pod
kopana FI i Pul 79, 17, 1471 R XXIV 379.

Z n a czen ia : 1. 'zrobić pod czymś podkop, 
podziemne przejście, suffodere, cuniculos agere5: 
W swem gnyewye zabylyszczye mosza a w swey
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woły podkopały mvr (suffoderunt murum) BZ 
Gen 49, 6; A pakly wilomy zlodzyey doom albo 
podkopayoczy bi był, a nalyeszon bi był (si... 
suffodiens fuerit inventus), a wszoow rano 
ymarlby BZ  Ex 22, 2; Przykład rozmayty 
o sądnym dnyv a napyrvey oczsu (leg. o ocsu) 
czeladnym, który zaspał, kyedy mv dom pod- 
kopan Rozm 486; Alye to yyedzczye, yze by vye- 
dzyal oczyecz czeladny, ktorey godzyny slo- 
dzyey ma przydz, czvlby zapravdą a nye dalby 
podkopacz domv svego (non sineret perfodi do- 
mum suam Mat 24, 43) ib.; ^  podkopać się 
'dostać się gdzieś przez podkop, aliąuo per cuni- 
culum suffossum pervenire*: Wlomy-ly szye albo 
podkopa zlodzyey w czyy dom (si... suffodiens 
fuerit inventus Ex 22, 2) XV p. post. Kałużn 284.

2. 'kopaniem zniszczyć, fodiendo delere : Zasz- 
szona ognem y podcopana (sc. winnica, incensa 
igni et suffossa, R XXIV 379: pothkopana), od 
karana oblicza twego zginoo FI 79, 17, sim. Pul.

Podkowa fo r m y : n. sg. podkowa ca 1500 
Er z 70; ^  ac. sg. podkowę 1424 Kościan 
nr 1052. 1054, 1447 AKPr VIIIa 50; ~  /. sg. 
(w) podkowie 1424 Kościan nr 1052. 1054; 
^  ac.pl. podkowy 1500 ZsigBud 27.

Z n a czen ie : 'półkolista żelazna podkładka 
przybijana koniom do kopyt, chroniąca je przed 
ścieraniem, babatum, ąuod dicebatur, solea ferrea 
eqm : lako xąncz łan yyszwal mego czlovyeka 
cowalya o pothkową w duchowne prawo 1447 
AKPr VIII a 50; Ad babata al. na pothkowi dedi 
III florenos 1500 ZsigBud 27; Pothkovą baba
tum ca 1500 Er z 70; ^  w opisie herbu: Jaco 
Jan Gorzescoth yest nas brath..., który nossy... 
podcową a w podcowe crzys 1424 Kościan 
nr 1052, sim. ib. nr 1054; Quod Johannes... 
est nobilis et de genoloya nobili, qui in signum 
suum defert potkowa XV p. pr. LibTrid 122;

Alia (sc. cappa) de viridi examento de dono 
domini Iastrzambyecz cum pothkową 1450 
MMAe XIII nr 1793.

Podkować 'podkuć żelazem, equum calceare*: 
Podkovacz sufferare 1463 PF V 13.

Podkowny 'mający związek z podkową, qui ad 
equi soleam ferream pertinet*: Pothkowny gosdz 
gumphus ca 1500 Er z 70.

Podkróle (w Biblii) 'namiestnik króla, regis 
vicarius*: Tedi Sizennes, podkrole Koeles w Syry 
(subregulus Coelesyriae)... y towarzisze gego 
napelnyly to, czsosz bilo ot krolya *Dariasza 
ygednano BZ  II Esdr 7, 1; Y przecztly przi- 
kazanye krolyowo starostam krolyoyim y pod- 
krolym Koeles syrskim (subregulis Coelesyriae) 
ib. 8, 68.

Podkupić 'ubiec kogoś przy kupnie, liceri, al-

teri emptori aliąuid praeripere5: Iuravimus, quod 
Nicolaus decimator archidiaconi podcupil sub 
Bliczborio decimam in yilla Pomorzanoyiczc 
1426 MMAe XVI nr 211.

Podkupień 'ten co ubiegł drugiego przy kupnie, 
emptor qui alteri emptori aliąuid praeripuit*: 
Pothkypyen subemptor ca 1500 Erz 70.

Podkupnik 'ten co ubiegł drugiego przy kupnie, 
emptor qui alteri emptori aliąuid praeripuit*: 
Podkupnyk preemptor XV p. post. PF V 11.

Podkurzacz 'wydzielający dym, qui fumum 
exhalat* ( ?): Podkvrzacz suberinus 1463PFW 13.

Podkurzyć 'odymić spod spodu, od dołu, pod- 
kadzić, suffire, suffumigare \ Pothkyrzycz sub- 
fumigare ca 1500 Erz 70.

Podia, Pola 1. 'obok, w pobliżu, iuxta, prope, 
circa : Pogrzebl gesm yo (sc. Rachel) podlya 
drogy evffratenskyey (iuxta yiam Ephratae) BZ 
Gen 48, 7; Obwyodl ge drogo po puszczy, która 
gest *poddlya Morza Czyrwonego (quae est 
iuxta marę Rubrum) BZ Ex 13, 18; Rosbily soo 
(sc. synowie israelscy) stani podlya wod (iuxta 
aquas) ib. 15, 27, sim. EwZam 306; Podia (war. 
lub. rp.\ podle) landzwya iuxta ilia (pinguedi- 
nem quae iuxta ilia est Lev 7, 4) 1471 M P K J \  
22; Yakom ya Maczeya... nye szbyl gwal- 
them... anym gego szwyąszanego pothla lo- 
dzyey plavyl 1476 AKPr VIIIa 57; Jacobus... 
niwą roley... konczu myąschego y podlya myą- 
schego z drugą stroną,... a stayanko roley 
swey, która lyezi... podlya Janowicz niw kon- 
czem, a podlya brata Woythka..! Andree... 
obligauit 1476 StPPP II nr 4175; Agros suos... 
podlya Smylowicz myedze... Stanislao... ven- 
didit 1484 SKJ III 334; Circa scopulum acialem 
al. pola *norosznycza 1488 LubPodk 112; Na- 
lyasl (sc. Jesus)... Yana ze dvyema zvolyeny- 
koma kazacz podlya rzeky Yordana (in Ior- 
dane) Rozm 200; Iesus... przyschedl do ... mya- 
sta Sychar podlya zyemyczye y ffolvarkv (iuxta 
praedium Jo 4, 5), który był dal Iacob Iozephovy 
ib. 244; Naslyadovaly yego yyelykye tluscze 
lyvda z galyleyskey zyemye, z Yerusalem... 
y s syemye podia Yordana (et de trans Iordanem 
Mat 4, 25) ib. 263; A yako myły Iesus odtąd 
poschedl, przyschedl podlya Morza Galyley- 
skyego (venit secus marę Galilaeae Mat 15, 29) 
ib. 358; ^  'obok czy też wzdłuż, circa sive prae- 
ter, secundum : Chodzącz Ihus podlyą Morza 
Galylyeyskyego (ambulans autem Iesus iuxta 
marę Galilaeae Mat 4, 18) yydzyal dw brathy 
EwZam 302.

2. 'zgodnie z czymś, secundum, pro*: Czo 
Thoma Micolayewy dal grzywno przesz poczy 
grosy na zastawo, tho mu gie dal... podia
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prawa zemskego na wroczene 1404 JA VI 209; 
Yako m<i> then czlowyek sbyegl,... nye osza- 
dzywsszy podia szemszkyego vkladu 1432 Pyzdr 
nr 1048; Jacom ja zadzirzal borj y lassy w po- 
koyw... pola zemskyey vchfaly 1451 ZapWarsz 
nr 940; Jakom ja dw kopu pyenądzy nye 
wzyal... podia poszw 1452 ib. nr 931 ,sim. 1469 ib. 
nr 1256. 1257, etc. etc., 1480 Czrs s. LXXXVII; 
Uczynyl gest pan podlya słowa Moyszeszowa 
(iuxta verbum Moysi) BZ  Ex 8, 13; Podlya 
czysla duszy waszich (iuxta numerum animarum 
vestrarum), które przebiwayo w stanyech, tak 
bracz bodzeczye ib. 16, 16; Repercusisti eundem 
furem... Mathiam nec ius administrare iuxta 
faciem al. podia lycza noluisti 1465^4GZXIII 483; 
Thady kandym schedl y obyschedl, thady yesth 
mogę, a po zasthawach chodzylo... pothla vphali 
zemye 1469 ZapWarsz nr 2934; Jako mnye 
Sassyn s Byenyewycz nye dosłużył rokv podia 
vmowy ca 1500 ib. nr 1827.

Podlaska bot. 'przylaszczka, Hepatica nobilis 
Moench?: Podlaska bedala 1460 Rost nr 3395; 
Podlasky corilaria ca 1465 ib. nr 4289.

Podlaszczak (?) bot. 'przylaszczka, Hepatica 
nobilis Moench?: Podlasczaz (pro podlaszczak ?) 
aristhologia oblonga 1460 Rost nr 3364.

Podlaszczek bot. 1. 'przylaszczka, Hepatica 
nobilis Moench?: Podlasczky nucularia 1460 
Rost nr 3661, sim. ca 1465 ib. nr 4474, ca 1500 
ib. nr 5516; Podlaszczky nucularia ca 1465 
ib. nr 4290; Podlasczky sempia 1472 ib.nr 1286; 
Podlaszczek aristologia longa 1485 ib. nr 5849; 
Podlaszczek aristologia oblonga 1493 ib. 
nr 10940.

2. 'fiołek wonny, Viola odorata L ? : Poth- 
lasczek fioła ca 1455 JA XIV 491.

Podle, Pole 1. w określeniach miejsca 'obok, 
w pobliżu, przy, koło, iuxta, circa, prope, praeteF: 
Ślepy... sedese... podle drogy (secus viam Luc 
18, 35) Kśw br 22, sim. Rozm 404. 451; Wło
dek ... recognouit... in laneo pole grawdi, in 
duabus pratis nouem marcas in obligacione 
1398 AKPr VIII a 80; Kasalcy gest on bil szobe 
grób podle ołtarza yykopacz Gn 181 a; Powro- 
szy rozpostrzely so mne w sydlo, podle *drohy 
*sromocz0 poloszyly S0 mne (iuxta iter scan- 
dalum posuerunt mihi) FI 139, 6, sim. Pul; 
Jaco Bawor ne zabił Swanthoslawa milczancz, 
szed<z)ancz pole nego 1401 Kościan nr 181; Jaco 
Wawrzinecz... trzi lata wolvark pole... mlina wi- 
trzimal 1406 ib. nr 318; Kogo podle szebe ma, 
tego s rzeczo nagaba Słota w. 66; Penes grani- 
cies al. podle mecze (leg. miedze) 1421 Arch- 
CastrCrac I 1352; Transiuimus per borram... 
usque ad... riuolum,... qui iacet secus pra-

tum Bibice al. podlye brzoz<o)wey lanki 1421 
KodWP V 315; Circa particulam vlg. pole plosy 
1426 Monlur V 40; Any (ca oni3) jusch w klo- 
dze szedzely j trup pole gych bil 1427 Pozn 
nr 1269; Jacom ya wtenczasch szedzal pole 
lawnicoff 1428 ib. nr 1307; Vigilabant isti pasto- 
res et custodiebant gregem suum..., et ecce an- 
gelus domini stetit iuxta illos podle gych (Luc
2, 9) XV med. SKJ V 261; Ano koszczol za- 
mknyono, wyancz thu leszal pothle proga Aleksy 
w. 103; Wiswolyl sobye Loth kray podle Yor- 
dana (circa Iordanem) BZ  Gen 13, 11, sim. 
ib. 13, 18. 14, 13; Any tego gest czul (sc, Loth), 
kyedi syo gest podle gego poloszyla (quando 
concubuerit) ib. 19, 35; Owa tocz strzali pole 
cyebye S0 (ecce sagittae intra te sunt), węszmy 
ge BZ  I Reg 20, 22, sim. ib. 20, 25; Pochowasz 
io pole mnye (circa me) BZ  Tob 4, 5; A yeden 
chczalby podlye they szczany szachtą copacz 
OrtMac 100; Et dicit secus, podług, podle, 
pedes domini (sc. sedens) 1456 ZabUPozn 115; 
Kazymyrz, czso gest podle Cracowa nad Wyślą 
(iuxta flumen Vislam) Dział 5; Jako ya nye dzyr- 
sza lanky podle Babyego Brodu 1463 ZapWarsz 
nr 1160; E regione mense podle stola (posuit et 
candelabrum... e regione mensae Ex 40, 22) 
1471 MPKJ V 20, sim. ib. 28; Podle stogą 
iuxta acerwm (iuxta acervum manipulorum Ruth
3, 7) MPKJ V 34; Podle confinis (Syrorum 
quoque lingua et Chaldaeorum testatur, quae 
Hebreae magna ex parte confinis est I Reg prol.)
1471 MPKJ V 34; Yakom ya nye yessdzyl... 
s syekyramy pole wozow na ymyenye Vyesska
1472 Zap Warsz nr 1349; Martinus... agrum... 
al. rolya, która liezi podle... drogy..., obligauit 
1475 SKJ III 333, sim. 1483 ib. 334, (1491) Kod- 
Wil I 434; Pratum iacet... penes viam regalem 
al. podle krolewszkey gaczy 1488 AGZ IX 137; 
Polye lvgow fecit (sc. camerarius) scopulos 1490 
AGZ XIX 538; Podle citra XV p. post. PF V 11; 
Eraclius imperator... contra filium Cosdre iuxta 
Danubium, podle Dunaya, dimicaturus advenit 
XV p. post. R XXV 180; Iuxta stagnum Iene- 
zareth, podle iezora, quod dicitur marę Galilee 
ib. 182; Czczyenye o dzyevyczach, którą (fktore3) 
szą przebyyaly podlye kosczyola Salomonovego 
(iuxta templum Salomonis) Rozm 15, sim. ib.; 
Vząl (sc. biskup) y naznamyenoval (sc. laskę) 
każdego y postavyl podlye ołtarza (ad altaris 
latus collocavit) ib. 30; Kroi Abagarus... prze- 
byval podlye rzeky <E>vfrates w mvrzynskey 
zyemy (trans flumen Aethiopiae Eufrates apella- 
tum habitabat) ib. 225; Usrzą myły Iesus tluscze 
yyelykye około szyebye, kazał ym ydz podlye 
morza (iussit ire trans fretum Mat 8, 18) ib. 289 ;
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Szyedzyal (sc. Jesus) na brzegy podlye morza 
(secus marę Mat 13, 1) ib. 334; Tocz yest ten, 
który szyal podlye drogy (secus viam Mat 13, 19) 
ib. 337, sim. ib. 335; Ydzy na drogy y podlye 
ploth (exi in vias et saepes Luc 14, 23), kazysch 
wschythkym vnydz ib. 383; Schedl (sc. Jesus) 
podlye pvsczey (abiit in regionem iuxta deser- 
tum Jo 11, 54) kv yednemv myastv ib. 441; 
Myły Iesus schedl podlye Iordana (trans Ior- 
danem Jo 10, 40) ib. 434; ^  być podle 'być 
w pobliżu, blisko, prope esse : Podle iest 
(iuxta est, Pul: blyzu yest) gospodzin tim, 
czso so zamoczonego sercza FI 33, 18; ^  'obok 
czy też wzdłuż, prope vel secundum, praeteF: 
Opolnici ne chceli idz strugo, ale podle strugi, 
tegdi Wawrzinecz... wstrocil ti, czso sli podle 
strugi 1398 Pozn nr 396; Schedl myły Yesus 
podlye Morza Galyleyskyego (iuxta marę Gali- 
laeae) Rozm 212; Podle tego iezyora albo morza 
(iuxta marę Galilaeae Mat 4, 18) ydącz, myły 
Yesus vzryal Pyotra a Andrzeya ib. 213.

2. oznacza bezpośrednie i powtarzające się 
w czasie następstwo, kolejność 'za, po, post, ex 
(de temporis spatiis alternis vicibus sibi succe- 
dentibusy: Ministerialis interrogatus recognovit, 
quia eam (sc. Anastasiam) citavit ąualibet cita- 
cione, usąue ad terminum termini rok podle 
roku 1448 AGZ XIV 269; Tho wschitko bilo 
błogo obłudne,... yako snacz na onim bo- 
gaczczu, gen po tern blodze, gesch myal dzen 
pole dnya goduyącz (cotidie Luc 16 19), po- 
tim krople wodi ządal v żebraka XV med. 
R XXII 234.

3. w określeniach podających wzór, zasady, pod
stawę postępowania 'zgodnie z czymś, secundum, 
iuxta : Cso Spitek szodzil Dobkowa cloweka, 
to gy szodzil podle prawa 1398 HubeZb 
74, sim. 1432 Pyzdr nr 1048, Ort Mac 44, Ort- 
Ossol 40, 1; *Bolisz prawda obroczy se w sod 
a gisz to podle oney (iuxta illam), wszistczi gisz 
prawego so syercza FI 93, 15, sim. Pul; Nye 
podlvg grzechów naszich czynyl nam any podle 
(Pul: podług) lychot (neque secundum iniquita- 
tes) naszych odplaczyl nam FI 102, 10; Podle 
*mylosyrdzye twego (secundum misericordiam 
tuam) ozyuy mye FI 118, 88; Ya chiczi (Cchcę5) 
thu otpoveczecz podle *moch listów papeskych 
1402 Maik 119; Jacom ne ranczil za Iacusza, 
bi sz nim zona mała pomocz prawa podle sanda 
1404 Kościan nr 250; Pyotr nye wiachal w Gosz- 
kow dwór samowtor siło, ale do sina gego wro- 
czicz kon podle smowi 1427 KsMaz II nr 2938; 
Yakom ya nossil pyenyadze do panyey... Marz- 
gorzathy... zandayancz, abi vczin<i)l<a> pole 
prawa, aby przysangla 1429 Pyzdr nr 995, sim.

1430 Pozn nr 1353, 1499 ZapWarsz nr 1858; 
Mas moy ne trzyma dzedzini, gedno tho, czso 
kupyl podle swych lysthow wecznich 1430 
AKPr VIIIa 173; Si non dederit... eandem pe- 
cuniam, hoc quod dedit, in nichilum redigere 
podle yfali myesczkey 1452 KsNWarsz I nr 314; 
Wiwyecz szemya... szwyerz szemsky... podle 
podobyenstwa (secundum species suas) BZ 
Gen 1, 24; Przymy szoszyada swego... polye 
lyczbi dusz (iuxta numerum animarum), gesz to 
bi doszicz mogło bicz ku gedzenyu baranka 
BZ Ex 12, 4; Vcinili so synowye israelsci podle 
<wszego>, czosz przicazalgim pan (iuxta omnia, 
quae mandaverat dominus) BZ  Num 2, 34; 
Vinyescze... kaszdy z vasz kamyen na swy 
pieczy podle liczby synów israhelskich (iuxta 
numerum filiorum Israel) BZ Jos 4, 5; Syadl 
kroi na swem stolczu podle obiczaia swego (se
cundum consuetudinem) BZ  I Reg 20, 25; 
Y przewyodl... sodze zemske podle iocya (in 
captiyitatem) z Ierusalema do Babylona BZ  IV 
Reg 24, 15; Vpyekly na ognyv podle tego, iako 
stoy w zakonye (iuxta quod in lege scriptum 
est) BZ  II Par 35, 13; Vczincye podle voley 
bo<ga> (iuxta yoluntatem dei) BZ  I Esdr 7, 18; 
Ezdraszy, podle modroscy (secundum sapien- 
tiam) boga twego... vstaw sodze i włodarze! 
ib. 7, 25; Tedy tesz kazały sząpyerzowy powye- 
dacz *odpowyedcz, aby tesz pyssano podle (Ort- 
Mac 65: podług) żałoby OrtOssol 53, 1; Gdy 
czasczy Mycolayowa... y moya przes myernyka 
podle xanc są dzeloni y myerzoni, tedi thi przy- 
schetw nye dalesz dzelicz y myerzicz 1457 
AKPr VIII a 51; Zadzyrszalem then pogorze- 
lecz daley trzech lath... podluk wffaly zemye 
hy pole lystha 1463 ZapWarsz nr 1160; Iuxta 
concitacionem suam vlg. podlye przypozwy 
swego 1431—68 Zab 525, sim. 1490 StPPP II 
nr 4369; Tractus exponerem podle obyczaya 
wyłożyłem 1471 MPKJ V 70; Quia... Daszko 
debet solvere caput iuxta formam iuris sui 
al. podle *vyelkezv ipsorum 1500 AGZ XIX 
469.

4. 'oprócz, niezależnie od czegoś, praeteF: Iu- 
dex memoriale recepit et adiudicavit Ianussio 
dampnum sine iuramento penes principalem 
pecuniam al. podle ysczini 1445 AGZ 5dV 170; 
A wszdy dobrze stary obyczay zostawyącz 
podle (OrtMac 44: podług) prawą a czynyą 
prawą OrtOssol 39,4; O tern vye Pavel burmistrz, 
pole gego Maczey Snopek 1463 R XXII 382.

5. (o liczbie, ilości) 'około, w przybliżeniu, circa, 
circiteF: Podle circiter (percusserunt Moabitas 
in tempore illo circiter decem milia Jud 3,29) 
1471 MPKJ V 32.
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6. wiąże czasownik z obiektem działania 
'o, erga’: Marta, sollicita es et turbaris erga, 
pole, plurima (Luc 10, 41) XV med. GIWroc 31 v.

Podlec 'być poddanym działaniu czegoś, subia- 
cere, subire : Gestlybi *dodkla czso nyeczy- 
stego..., podłyosze grzechowy (subiacebit de- 
licto) BZ  Lev 5, 3; Ti podobney pomscye pod- 
lyoszesz (ipse simul ultioni subiaceas) BZ 
Judith 6, 6.

Podlejszy, Podleszy fo rm y: n. sg. neutr. 
podlejsze XV p. post. R XXV 174, EwZam 303; 
^  g. sg. neutr. podlejszego 1428 Pozn nr 1504; 
^  ac. sg. m. podlejszego 1419 Pozn nr 975, 
Dział 48; neutr. podlejsze Rozm 209; ^  i. sg. m. 
podlejszym 1419 Kościan nr 748, 1419 Pozn 
nr 979, 1419 Pyzdr nr 960, 1420 Pozn nr 1000, 
1423 Kościan nr 993; podleszym 1407 Pozn 
nr 624; ^  i. du. podlejszyma 1412 Pyzdr nr 338, 
1418 Pozn nr 1026, 1419 ib. nr 1047, 1424 
Kościan nr 1025; ^  n. pł. f .  podlejsze Rozm 
517; ^  g. pl. m. podlejszych 1413 Kościan 
nr 501, 1413 Pozn nr 893, 1417 Kościan nr 635, 
etc.; podleszych 1403 Pozn nr 729, 1413 ib. 
nr 695; ac. pl. m. podlejsze 1446 StPPP II 
nr 3272; neutr. podlesza 1447 RocznHist IV 
130; ^  i. pl. m. podlejszymi 1406 Kościan 
nr 305, 1406 Pyzdr nr 284, 1415 ib. nr 409, 
1418 Pozn nr 943. 1017. 1027, etc. etc.; podle- 
szymi 1404 Pozn nr 563, 1405 ib. nr 580. 764, 
1408 Kościan nr 384, 1471 AGZ XVII44; podlej- 
szemi 1442 StPPP II nr 3082, 1464 StPPP VII 
418.

Znaczenie: 'nie tak dobry jak porównywana 
podstawa, ustępujący w jakości, mniej wart, 
peior, deterior, inferior’: a. o człowieku, de 
homine 'niżej urodzony, gorszego stanu, nieszla- 
checkiego pochodzenia, humiłiore, ignobiliore 
loco natus, ignobilis, non nobilis*: Eąuitans cum 
bonis, sicut solus, et duobus minoribus, podlei- 
szych, detinuit michi yiolenter meum molendi- 
natorem 1399 HubeSąd 265; Kedi Potrek ge- 
chal w pancinacze paniczów et w sescinacze 
podleszich na comendorowa dzedzina gwałtem 
1403 Pozn nr 729, sim. 1413 ib. nr 695; Iaco 
Jan na mo samoczwart bezal s tako dobrimi, 
iaco gest sam, a se trzimi podleszimi 1404 ib. 
nr 563, sim. 1405 ib. nr 580. 764, 1408 Kościan 
nr 384; Isz Franczek yachal se cztirmi tako 
dobrimi, yaco sam, a se trzemi podleyszimi na 
Niczcowo dzedzin0 gwałtem 1406 Kościan 
nr 305, sim. 1406 Pyzdr nr 284, 1415 ib. nr 409,
1418 Pozn nr 943. 1017. 1027, 1419 ib. nr 1042,
1419 Pyzdr nr 588, 1420 Kościan nr 753, 1420 
Pyzdr nr 656, etc.; Jaco Marcin yachal na mo 
dzedzino s tako dobrim, jaco sam, a s *trecim

podleszim 1407 Pozn nr 624; Jaco Ozep wignal 
szamoczwart s tako dobrimi, jaco sam, a sze 
dwema podleysima s gospody Jarosława 1412 
Pyzdr nr 338, sim. 1418 Pozn nr 1026, 1419 
ib. nr 1047, 1424 Kościan nr 1025; Jako pan 
Paszek yechal w oszmidzeszanth podleyszich 
a we dwunascze paniczu moczo y gwałtem na 
Micolayewo... goszpodo 1413 Kościan nr 501, 
sim. 1413 Pozn nr 893, 1417 Kościan nr 635, 
1420 Pozn nr 1002, 1420 Pyzdr nr 654, 1421 
Kościan nr 917, etc.; Na yeysze (sc. Prachny) 
lancze Jacusz Sepenski dwe cosze <wzią>l 
s yednym podleyszim 1419 Kościan nr 748, 
sim. 1419 Pozn nr 979, 1419 Pyzdr nr 960, 1420 
Pozn nr 1000, 1423 Kościan nr 993; Ysze Dobro- 
gost... posiał *crzech na dzedzyna Bethczyna 
y Wirzbanczyna, dwu taco dobru, yaco sam, 
a *crzeczego podleysego, y wsząl gim skot 1419 
Pozn nr 975; Compareatis pro eo, quia sedecem 
familiares, ita bonos, sicut *solus estis, cum 
triginta levioribus al. podleiszymy in bona ipsius 
transmisistis 1439 AGZ X I 159, sim. 1443 ib. 214, 
1453 RTH  III nr 133, 1463 AGZ XVI 3, 1475 
AGZ XVII 118, 1481 AGZ XVIII 224; Jze pan 
Thomek Busscowsky yal se trzeymi pomoczniky 
tako *dobromi, jako sam, et trzeymi podley- 
schemi w dom pana Nicolaya 1442 StPPP II 
nr 3082, sim. 1464 StPPP VII 418; Tu supe- 
reąuitans yiolenter cum decem tibi similibus 
et totidem inferioribus al. s podleszymi super 
hereditatem Szannyk 1471 AGZ XVII 44; Tu 
immisisti al. naslalesz familiares et commessores 
tuos al. chlebogyedzcze inposessionatos al. go- 
lothi... cum sex aliis eorum coadiutoribus tibi 
in nobilitate similibus et totidem dissimilibus 
al. podleyschi[s]ch in hereditatem ipsius (sc. 
Msczuii) ib. 65; ^  b. o zwierzętach, drzewach, 
przedmiotach itp., de animalibus, arboribus, rebus 
sim. 'w gorszym gatunku, lichy, deterior, vilis9: 
Kyedy Symek... poranbyl scheczdzesyanth dam- 
bow rodzaynich a sto drzewa podleyschego 
gwałtem 1428 Pozn nr 1504; Proposuit Alber- 
tus... pro eo, quia in hereditate Troyanouicze 
idem Osseczsky exsecuit LXVI quercus prolifi- 
catiuas al. rodzayne et trecentas mortiferas al. 
podleysche 1446 StPPP II nr 3272; Citant pro 
quatuorcentis ovibus et pro sexagena peccoribus 
cornutis..., et pro duodecim equis laboriosis, et 
pro centum truncis apum bene *possessos, et 
pro aliis supellecti<li)bus inferioribus al. o bidla 
podlyessa 1447 RocznHist IV 130; A od viny 
rzeczoney syedmynadzescza w podz<ie>czsko- 
wanya mayą wzacz wolv podleyszego (bovem 
mediocrem, Sul 63: *szrodniego volv, tho gest 
iyncza) za wierdynek Dział 47; Podleysse igno-
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biliora (quae putamus ignobiliora membra esse 
corporis, his honorem abundantiorem circum- 
damus I Cor 12, 23) 1471 MPKJ V 127; Tenże 
pan Wyssyel vkazal cztherzy konye nyebozczyka 
brathowych, lyepsye zosthawyl shobye.. 
a mastho thych, czo podlyeyshych, pozlal 
cztherzy do domv 1495 GórsJaz 277; Vszelkny 
czlovyek napyrvey dobre vino dava, a gdy szyą 
spygya, thedy tho, czo podlyeysze yest {Rozm 
209: czo podleysche ma; quod deterius est 
Jo 2, 10) EwZam 303; Tu szye przemyenya 
nauka phylozopfova, yze obapolne rzeczy są 
podlyeysche a posrodek czyelyeylneyschy (pro 
czyelnyeyschy) Rozm 517; ^  Notandum, quod 
quintuplex est ciuitas: Interior vnathrz<n>e, 
exterior yyrzchnye, superior yysze, deterior 
podleysze, inferior nyskye XV p. post. R XXV 
174; Pothdleyszye deterior XV ex. PamLit 
XXVIII 307.

Podleszy cf. Podlejszy
Podleśny 'leżący w pobliżu lasu, pod lasem, 

prope silvam situs5: Yze pani Stachna Nemerzy... 
lanka podleszną zastawyla 1423 AKPr VIII a 162.

Podlewać robmywać, podmywać, lavare, sub- 
luere3: Vndaque lenta lauat, gl. ynditur pod
lewa, littus, edendo cauat 1466 R XXII 20.

Podlścić cf. 1. Podłożyć 2.
Podłaźni 'bartny, (de terra) in qua aharia 

su n f : Damus... ecclesiae... terram pro aratura 
Odinczowo, item terram mellificiorum al. 
podlasna {KodWil I 479: podlasnia) (1439) 
KodWil I 179; Dono... ecclesie... bona et do
minia infrascripta:... duos homines tributa- 
rios... cum omni tributo eorum ac terra melle- 
ficiosaylg. *podlasnvyv (1443) ib. 198. ^  Biało- 
rutenizm.

Podłęże 'miejsce w pobliżu lęgu, locus prope 
nemus situs3: Liberum erit ei inundare usque ad 
Iizbiska et abinde extremo merice Wroczow- 
skiensis po podlenzu usque ad prata dicta po- 
mienne (1407) XVII AGZ III 158. — Może
już nomen proprium.

Podłoga fo rm y: n. sg. podłoga ca 1420 Wok- 
Trydm  77, 1436 R XXIII 276, 1437 Wisi nr 228 
s. 88, etc.; ~  g. sg. podłogi 1476 AKLit III 
108; ~  d. sg. podłodze FUPuł 118, 25, MW1&; 
^  ac. sg. podłogę 1461—7 Serm 415 r, 1471 
MPKJ V 81, 1475 StPPP II nr 4141; — l. sg. 
(na) podłodze Rozm 93; ^  n. pl. podłogi 1471 
MPKJ V 18. 79; — /. pl. (o) podłogach XV 
in. R XXV 271.

Z n a czen ia : 1. 'w budynku powierzchnia po
zioma (z desek, z płyt kamiennych) , po której 
się chodzi, payimentum : O podłogach de pavi- 
mentis XV in. R XXV 271; Podłoga pauimen-

tum ca 1420 WokTryd nr 77, sim. 1437 Wisi 
nr 228 s. 88, 1461—7 Serm 415r; Poloszil po
dłogo kosczelno strauit pavimentum templi (stra- 
yit, sc. Salomon,... payimentum templi pretio- 
sissimo marmore decore multo II Par 3, 6) 
1461—7 Serm 415r; Tarcziczamy pro una marca 
emptis pauimentum al. podłoga in virili balneo 
ponere debet 1475 StPPP II nr 4141; Podłogi 
pauimenti 1476 AKLit III 108; In stuba nec 
scamna, nec membranę,... sed payimentum al. 
tarczyczova podłoga effracta 1498 LustrPloc 148; 
De eodem pallacio aliud pallacium sed sine 
podłoga et tamen cum pessimo et antiquo tecto 
ib.; Pallacium cum mała podłoga ib.; Balvanovye 
spadły y lyezą na podłodze kosczyelney (in 
templi pavimento) złamany Rozm 93; ^  prze
nośnie: Przylnola gest kv podłodze (adhaesit 
pavimento) dusza moya FI 118, 25, sim. Pul, 
M W  7a; Na podłogą {war. lub.: nad po
dłogą) in pauimentum (lapsus falsae linguae 
quasi qui in pavimento cadens Ecclus 20, 20) 
1471 MPKJ V 81.

2. *podstawa, podpora, fundament, basis, fun- 
damentum: Bases podstawky, podlogy, pod- 
valky {war. lub.: potstawkow aut poclady, aut 
pothwaly; quadraginta bases argenteas fundes, 
ut binae bases singulis tabulis per duos angulos su- 
biciantur Ex 26, 19) 1471 M PKJY  18; ~przenoś
nie :Puto namque, ni fallor, quod amare lucern 
verum sit bonum, si tamen sit eius stabile funda- 
mentum podłoga 1436 R XXIII 276; Podlogy 
bases (erunt tibi compedes eius, sc. sapientiae, in 
protectionem fortitudinis et bases yirtutis Ecclus 
6, 30) 1471 MPKJ V 79.

Pod łowcze cf. Pod łowczy
Podłowczy, Podłowcze 'zastępca łowczego, 

urzędnika kierującego łowami dworskimi, z cza
sem niższy urzędnik ziemski, magistri rei vena- 
toriae yicarius, posterioribus temporibus magistra- 
tus terrestris minor, qui dicebatuF: Dominus 
Johannes podłowcze 1398 Leksz II nr 680; 
Swadczimi, hysze Potrek..., zaya<c)hawszi 
drogo Janowi podlowczemu, dal mu iest rani 
1401 HubeSąd 266; Gez podlowczi de Sirchow 
1409 RTH  III nr 16; Presentibus Dirslao,... 
Sianka podłowcze 1427 Monlur V 68; Presen
tibus marszalco,... podloucze 1428 ib. 95.

Podłowczyna 'żona podlowczego, uxor eius, 
qui rei renatoriae magistri yicarius e ra f: Do
mina podlowczina de Belschewa constituit pro- 
curatorem suum Johannem Gambarth 1418 
TPaw VII nr 121.

Podłożka cf. Podtoczka
Podłożny epodłogowy, ad payimentum perti- 

nens5: A padszi na zemyo, na podlozne kamye-
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nye (super pavimentum stratum lapide) poklyo- 
knowszi, pofalyly pana BZ  II Par 7, 3.

1. Podłożyć fo rm y: praes. ind. 1. sg. podłożę 
Rozm 416; 2. sg. podłożysz 1471 MPKJ V 114; 
3. sg. podłoży BZ  Lev 20, 16; ^  imper. 2. sg. 
podłoż BZ Nah 3, 14, 1471 MPKJ V 79; — inf. 
podłożyć FI 139, 5, BZ Jud 9, 52; ^  praet. 
3. pl. m. podłożyli BZ Neh 3, 5 * pląperf.
3. sg. fi. jest była podłożyła Gn 5b; ^  part. 
praet. pass. n. sg. m. podłożony ca 1428 PF I 
487; g. sg.f. podłożonej BZ  Deut 33, 13; ^  fut. 
pass. 3. du. m. podłożona będą BZ Ex 36, 24.

Z n a czen ia : 1. cumieścić, ułożyć coś pod 
czymś, podścielić, supponere, subicere, subster- 
nere5: Matuchna... trocho szana gestcy ona była 
f gasły podeń podloszyla Gn 5b; Podłożony 
surreptus ca 1428 PF I 487; Dwa podstawky 
pod *edno czkoo podloszona bodoo (poneban- 
tur) BZ  Ex 36, 24; S pozegnanya bożego zemyo 
(pro zemya) gego... y s globokosci podlozoney 
(atąue abysso subiacente) BZ  Deut 33, 13; 
Gydzi w bioto a tl<ocz>, podlosz ge pod syo, 
dzirsz ceg<łę) (intra in lutum et calca, subigens 
tene laterem, 1471 MPKJ V 114: podlozysch 
pod schią subiges) BZ Nah 3, 14; Podlosch 
suppones (coronam gratulationis superpones 
tibi Ecclus 6, 32) 1471 MPKJ V 79; podłożyć 
ogień 'podpalić, succendere5: Przistopyw Abime- 
lech blysco ku wyeszi... ogen podloszicz chcyal 
(ignem supponere nitebatur) BZ  Jud 9, 52; 
^  Slyachcyci nye podlozily... swv pleczv ku 
dzalu pana boga swego (non supposuerunt colla 
sua in opere domini sui) BZ Neh 3, 5; Szyedzy 
na pravyczy moyey, alyez podłoże nyeprzya- 
czyelye tvoye podnozek nogam tvym (donec 
ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum 
Mat 22, 44) Rozm 416; 'ulec, oddać się, 
succumbere, cedere*: Zona, ktoraskole syo pod- 
lozi ktoremvkole dobitczoczyy (mulier, quae 
succubuerit cuilibet iumento), spolv zabita bo- 
dze s nim BZ  Lev 20, 16; Podlosz<y>cz (sc. 
się ?) subcumbere XV ex. PF V 20.

2. 'podstawić komuś nogę, supplantare aliąuem, 
impedimentum alicui inferre’: Gysz to myslyly 
*podlosczycz (Pul: zdradzycz) chody mogę (qui 
cogitaverunt supplantare gressus meos) FI 139, 5. 
^  Może należy rektyfikować na podlsczycz, tj. 
podlścić 'oszukać, zdradzić\

2. Podłożyć fo rm y: praet. 3. sg. m. podłożył 
1471 MPKJ V 49. 73; ro part. praet. pass.
n. sg. m. podłożony XV med. GIWroc 39 v; ac. 
sg. fi  podłożoną 1471 MPKJ V 46; neutr. pod
łożono MPKJRp V 33 v.

Z n a czen ie : 'wyłożyć czymś, wymościć, ster- 
nere, consternere, substernere3: Hoc est in monte

Sion, ubi David construxerat sibi pallacium et 
ibi erat cenaculum illud grandę stratum pallacz 
podlosony dobrze XV med. GIWroc 39 v; Podło
żoną stratam (war. lub. rp: podłożono stratum; 
marę deposuit, sc. rex Achaz, de bobus aereis, 
qui sustentabant illud, et posuit super pavimen- 
tum stratum lapide IV Reg 16, 17) 1471 M PKJY  
46; Podlozil strauit (stravit, sc. Salomon,... pa- 
yimentum templi pretiosissimo marmore decore 
multo II Par 3, 6) ib. 49; Podlozil constrauit 
(columnas eius, sc. ferculi, fecit argenteas,... 
media caritate constravit, propter filias Ieru- 
salem Cant 3, 10) ib. 73.

Podług 1. w określeniach sposobu, wzoru, za
sady, podstawy postępowania 'zgodnie z czymś, 
stosownie do czegoś, secundum, iuxta : Iz pani 
Helska V0czenczovim ludzem czinila zapla- 
czene podług ygednana 1391 Pozn nr 279; 
Tamo mne <wwi>0nszano podług prawa 1393 
ib. nr 151, sim. 1400 ib. nr 456, 1401 ib. nr 505, 
1402 ib. nr 532, eter, Isz Dobeslaf ne yal *gwal- 
tim na Stokowo dzedzina..., ale yal *potlug 
praua wolu zastauacz 1396 ib. nr 198; Isz Ste- 
phanus *Pettra yczandzal, isze ot nego cradl, 
a on mv dayal *poddlug prawa na ranky 1397 
Kościan nr 33; Iaco praue osandzono sandem, 
isz seazano na Bartan wini, to yey brała podług 
seazana y praua 1397 PKKr I 246, sim. 1403 
Pyzdr nr 221, Dział 24. 29; S tegom gy wipra- 
wil podług smowi 1398 HubeZb 12; Kedi Szara 
slubila yiprauicz Crzczona s tego rokoyem- 
sthwa... y wyprauicz podług szemszkego prawa 
1398 Kościan nr 108, sim. 1395 Pozn nr 187, 
1404 ib. nr 749, 1405 ib. nr 578, etc.; Ioseph 
podluk obyczaga neuesczego... gestcy on byl 
dwe bapcze yeszual Gn 4a; Yes pop na weky 
podluk zakona Melchisedech (secundum ordi- 
nem Melchisedech) FI 109, 5, sim. Pul; Oszywy 
myo podług słowa twego (secundum verbum 
tuum) FI 118, 25, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 41. 
65. 76. 107, Pul 118, 58; Przymy myo podług 
molwy twogey (secundum eloquium tuum) 
FI 118, 116, sim. Pul, M W  38 a, sim. FI i Pul 
118, 133. 170; Jako prawye na ten dzen podług 
vmowy y targy byl gotow Jaszek penadze dacz 
1401 SKJ III 193; Jaco Jan trzimal mlin Ol
sze wka podluk szemskego obyczaya 1407 Pozn 
nr 619, sim. 1449 Czrs s. XC; Jaco pan Hinczca 
załogo leszal podług praua Szimunovi i podług 
iego lista 1409 Kościan nr 418, sim. ib. nr 409, 
1412 ib. nr 468, 1432 ib. nr 1460; Ysze list 
Jostow ot pana sandze yisedl podług żałoby 
1412 ib. nr 469, sim. 1415 ib. nr 550, OrtOssol 
89, 1, Dział 17; Yakom piat zaplaczyl s pełna 
podług starego zapyszy pany 1416 Pilz 273; Ia-
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com ya Climkoui czinil prawo podluk smowi 
1419 AKPr VIIIa 44, sim. 1428 Pyzdr nr 984; 
Proposuit domum... iuxta ius civile vlg. podług 
vfali mesczkey 1425 KsNWarsz I nr 66, sim. 
1463 ZapWarsz nr 1160; Mozę... prze skody 
podług obyczaya, morę solito seu consueto, 
nacz ('najść5) ca 1428 PF I 482; Habent secun- 
dum terminum prorogatum... pro contentis in 
libro podług xang 1431 StPPP II nr 2359, sim. 
1472 TymProc 217, 1478 Czrs s. LXXXVI; Pro 
dampnis... Raphael compareat... et audiat 
iuramentum ab actore Francisco iuxta librum 
et diffinitivam al. podług skazanya 1443 AGZ
XIV 95; Dzersal gest rola ode czst<y)r lath po
dług zapissu swego 1444 SKJ III 333, sim. 1472 
ZapWarsz nr 3053; Iohannes... prorogavit... 
ad proximos terminos iuxta concittacionem 
al. podług przipovyastu 1446 AGZ XIII 199; 
Iohannes... actor contra... Spithkonem... iuxta 
concittaciones al. podług posswow przypove- 
szczonich terminum habent 1449 AGZ XIII 
298; Vstawyayancz, abi othtichmyast... podług 
nyzey popysanich thilko stathvt, tho gest praw 
ystawyonich (iuxta infrascripta dumtaxat sta- 
tuta)..., sąndze... myeli sząndzicz Sul 6, sim. 
Dział 6. 57; Bracza... sostram w rok gotho- 
wymy pyenyądzmy podług ossaczowanya (se- 
cundum quod fuerint taxatae) zaplaczycz mayą 
Sul 72, sim. OrtOssol 52, 3, Dział 9. 66; Iuxta 
literam concitatoriam al. podług przipovyesczo- 
nego roku 1451 AGZ XIV 319; Wsplodz sze- 
mya... drzewo..., czynyocz owocze podług 
swego przyrodzenya (iuxta genus suum) BZ  
Gen 1, 11, sim. ib. 1, 12. 21; Szandv nye gagyly 
*podlud prawa OrtOssol 15, 3; Sządzą może... 
ortelv pythacz podług prawa ib. 27, 2, sim. ib. 
28, 2. 31, 2. 32, 1, etc. etc., OrtMac 22. 63, 
Dział 24. 29. 31. 33. 41, etc., XV ex. Kałużn 279,
XV ex. Wisł nr 168; Then (sc. radźca) ma tho 
pokupycz podług myeszkyego wyelkrzu ib. 34, 4. 
sim. OrtMac 36; Wesmaly raczcze kthorego 
czlowyeką pyenadze y przyszagą, acz on szo- 
szowal sprawnye podług tego myeszczkyego 
obyczayą OrtOssol 66, 3, sim. OrtMac 88; Nye 
bandzely powod podług szkazanyą przyszągy 
przyglądał, tedy szampyerz gest proszeń Ort
Ossol 69, 1; Ktho gest przyszasznykyem..., ten 
może podług lepszego szwego roszyma 
<i> pyszma naycz ortel ib. 82, 1, sim. OrtMac 
110; Dacz pyenadze, czo ge wzal podług ged- 
nanyą OrtOssol 91, 3, sim. OrtMac 125; Kroi 
w krolową myloscz y laszką wroczyly podług 
ykazanego lysthv OrtOssol 94, 2, sim. OrtMac 
129; Mały on mnye ta rolą podług targv za
placzycz? OrtOssol 104, 3, sim. OrtMac 142,

1472 ZapWarsz nr 2963; Jakom ya nye rancził 
poi grziwni... dacz ode dw {leg. dwu) yoly 
w gayy wzanthy podluk statuth Stanislao 1456 
ZapWarsz nr 1048; Aczkoly podlvg zrządzenya 
bosskyego (domino disponente) stworzeny mye- 
libi bycz czsny Dział 1, sim. Rozm 156; Tedy 
Pyotr odpowiedzal, podług wiari (bona fide, 
Sul 39: dobrą wyerą) konya przyglądał y tesz 
karmyl, yaco swego wlosnego, a nye wyem, skąd 
ma yraz Dział 30; <S)lusza podług zakony, aby 
syą kaszdy dobry złego chronyl. Nyektorzy... 
pannam gwałt yczinywszy..., gdy gym bądze 
dana wyna, chytrosczą podług nyemyeczskyego 
prawa gych odbywayą (iure Theutonico yolunt 
se tueri, Sul 43: prawem nyemyeczskym chczą 
szą bronycz) Dział 33; Ty ysta prawa opvscza- 
yącz, podług praw polskych syą rządzą (secun- 
dum ius Polonicum se regunt) ib., sim. ib. 62, 
Sul 43; Iuxta citacionem facialis al. *podlud 
poszw lyczowanego 1468 AGZ XIII 585; Suc- 
cessit... iuxta dotalicium suum al. podług wana 
gey 1470 AGZ XVII 35, sim. 1478 ib. 161; 
Abi pissal tak krothke a, aa ssoyitho, gdze sszo 
ysdluszaa. Podług thego bądze pissaan ludzy 
yszystkych ocec Adaam Park 412; Martinus... 
iuxta tres concitaciones al. podług przypo- 
szwow in-contumacia condempnayit 1471 AGZ 
XVII 46; Qui te concitat ad terminum eundem 
concitatorium primum perelapsum racione eius- 
dem termini primi concitatorii perelapsi iuxta 
primam concitacionem al. *polug pyrwego 
przypowyastu 1477 ib. 130; Propter quod, do- 
mine iudex, pęto decerni sentenciam diffiniti- 
vam iuxta concittacionem ylg. *podug przy- 
poyyastu 1493 AGZ XIX 410; Prout ipsum 
cittayerat iuxta faciatum terminum al. podług 
lyczowanego rokv 1498 AGZ XVII 357; Bo 
prawe yest słowo boże y wszytka dzyala yego 
podług wyary (in fide, FI: w werze) Pul 32, 4; 
Zaplaczy szgoda podług szaczynku (pro damni 
aestimatione restituet Ex 22, 5) XV p. post. 
Kałużn 284; Nye chczye-ly yemv gey oczyecz 
dacz, tedy da gey wyano za szromota podług 
obyczayą, yako dawayą takym dzyewkam wyano 
(iuxta modum dotis, quam yirgines accipere 
consueverunt Ex 22, 17) ib. 285, sim. ib. 283, 
Dział 24. 27, 1484 Reg 707, ca 1500 JA IV 92, 
Rozm 63. 143. 159. 250. 522. 589; Ktho podług 
nawky zywye (seryans doctrinam), rzathko bąn- 
dzye scząsczye wynyl XV p. post. R I s. XLVII, 
sim. Rozm 14; Szthan my szą podług szlowa 
*thwyego (secundum verbum tuum Luc 1, 38) 
XV p. post. R XXV 221, sim. XV p. post. SKJ 
I 147, Rozm 50; A gdy popelnyly szyą sa dny 
oczyszczyenya yey podlyg zakony Moyseszevego
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(secundum legem Moysi Luc 2, 22), vszyąly 
go do Ierusalem EwZam 294, sim. Rozm 78. 
464. 768; Tenore presencium obmavyanym 
nynyeschych lystow vel podlvg yylozenya ny- 
nyeyschych lystow ca 1500 Er z 70; Rzatko... 
podlyg dzyeczynnego obyczaya (ut moris est 
infantibus) cr[c]zyczala Rozm 12, sim. ib. 13. 
15. 19. 98. 136; Iozeph podług anyelskyego 
przykazanya (ut praecepit angelus)... poschedl 
w swą zyemyą ib. 117, sim. ib. 111. 208; Alye 
yoda podlvg svego przyrodzenya (sicut eius 
exigit natura)... yyczyekla dzyyramy przez 
chvsty ib. 123; Poschedl podług svego zvy- 
czaya (secundum consuetudinem Luc 22, 39) 
na górą olyyną ib. 582; Nye czlovyeczą szye 
popelny yola, alye szye stan podług bożego 
yylozenya ib. 597; Pylat... chczyal yczynycz 
podług prav rzymskych ib. 796; My mamy za
kon a podług tego zakona (secundum legem 
Jo 19, 7) ma ymrzecz, bo szye synem bożym 
myenyl ib. 811, sim. ib. 774. 779. 790. 838. 
840. 842; ^  'na wzór czegoś, tak jak , ad exem- 
plum, ad instaF: Podług ymena twego (secun
dum nomen tuum), bosze, taco y chwała twoia 
w craie zeme FI 47, 9, sim. Pul; Roserdze gim 
podług podobenstwa woszowego (secundum si- 
militudinem serpentis) FI 57, 4, *sim. Pul; 
Sigismundus... debet iurare iuxta formam pri- 
stinam al. podług roty pyrwey 1433 AGZ XI 
82; Mayącz granice, a drygego lyaasz rąm- 
byąncz, mozze poczandzan bicz, podług iako 
nyzey popysszano (secundum quod ibidem est 
descriptum) Sul 20, sim. ib. 58. 79; Przyro- 
dzenye człowiecze rychley syą skłony podług 
świata kv grzechy, nysz podlyg swiathlosczy 
kv bogv Dział 1; Czastokrocz dvchowny 
w oczczysznye myeschkayą, praw any vkonow 
królestwa naszego podług zemyan a slyachty 
naszey nye postapyyącz ib. 10; Plus debent 
eligere mortem temporalem, quam transgres- 
sionem, prout, podlvg, fecit Susanna XV 
p. post. GIDom 43; Gdysz ivsch v zyyoczye 
svyatą (leg. święte) Anny plod ten yyelyebny 
czala podlvg przyrodzenya popelnylo, yze 
yvsch było ytrączono podlvg obraza czlovye- 
czego (in effigiem hominis), tedy bog vlyal 
dvsche svyątą v to czyalo Rozm 9; Iozeph... 
dal słudze svoyemy dvye drzevye, aby ye vczyo- 
sal royno podług myary, ktorąz mv dal (secun
dum quendam modulum, mensura sibi data) 
ib. 127, sim. ib. 128; Aze dothychmyast czczye- 
nye... schło porządnye yedno po drugyem 
podług tego, yako szye dzyalo ib. 202; Nye 
przydzye krolewstvo nyebyeskye podług va- 
szey nadzyeye (cum obseryatione Luc 17, 20)

ib. 400; Vschytko, czokoly vam bąda poyye- 
dacz, chovayczye y czynczye, alye podług ych 
yczynkow (secundum opera Mat 23, 3) nye 
czynczye ib. 417; Myły Iesus poznavszy ych 
lychotą rzeki k nym nye podług ych slow, alye 
barzo przykro ib. 456; ~  'zależnie od czegoś, 
w zależności od czegoś, prout aliąuid postulat, 
secundum : Podług mnoszstwa zglob gich (se
cundum multitudinem impietatum eorum) wi- 
szeni ie FI 5, 12, sim. Pul, sim. FI i Pul 9, 24. 
27, 5. 6; Sodzi me, gospodne, podług prawdy 
moiey y podług bezwinstwa mego na mo (se
cundum iustitiam meam et secundum innocen- 
tiam meam super me) FI 7, 9, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 17, 23. 27. 34, 27; Day czy podług 
sercza twego (secundum cor tuum) FI 19, 4, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 93, 19; Podług miloserdza 
twego (secundum misericordiam tuam) pomny 
me, ty ..., gospodne! FI 24, 8, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 50, 1. 2. 68, 20. 105, 43. 108, 25. 118, 
124. 149, KartŚwidz; Wrócisz kaszdemu podług 
dzal iego (iuxta opera sua) F/61, W, sim. Pul; Po
dług welicoscy ramena twego (secundum magni- 
tudinem bracchii tui) osodz sini ymarzaioczich FI 
78, 12, sim. Pul; Nye podlvg grzechów naszich 
(non secundum peccata nostra) czynyl nam 
FI 102, 10, sim. Pul; Wibaf mne od tey tszczice 
podluk twey chfali a podluk wesela serca 
moyego XV in. ModlJag 36; Stoi weliky swe- 
boda, staye na nym pywo y voda,... y wele 
gynich potrzeb podług dostatka tego, kthole 
może dostacz czego Słota w. 12; Aby wam dal 
podług bogastwa chwały (secundum divitias 
gloriae suae Eph 3, 16)cznotha *cyrpedliwosczy 
1449 R XXV 166; Abi... nye podług dostoy- 
nosczi persoon any podług wyelkosczy alybo 
mnyeyszoczy rzeczy, alye podług oczrzedzy 
szą prawvyaczich (non secundum merita per- 
sonarum nec secundum maioritatem vel mino- 
ritatem causarum, sed secundum ordinem liti- 
gantium)... othprawyeny mayą bycz Sul 25, 
sim. Dział 12; Podług vczinkv swego (iuxta 
suum delictum et commissum), yako zasluzil, 
dostoynye czyrzpyecz bandzye Sul 86, sim. 
Dział 60; Mozę zarączacz podług pyanądzy, 
czo gye wynowath OrtOssol 45, 4, sim. Ort- 
Mac 54; Zlosnyk podlyg zaslygy ma czyrpyecz 
Dział 16, sim. ib. 45; Powynyen kaszdy slyach- 
czycz podług moczy gymyenya swego y przy
chodów (secundum quantitatem reddituum suo- 
rum et bonorum, Sul 56: podlyg dostathecz- 
nosczy swego gymyenya) prze pospolyte dobre 
pewnymy lyydzmy zbroynymy slvszycz ib. 63, 
sim. ib. 10, Rozm 18. 322. 488; A może byczi 
syostram dozvolono podług pokory gych albo
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tez gych stadia y podług *myesczczy y zyemy 
o svknye... yako sye zvydzi podług boga pre- 
lathom (iuxta conditionem cuiuslibet earundem 
ac locorum consuetudinem poterit dispensari) 
1484 Reg 709; Vstawyl kraye lyudzyom podług 
czysla synów Israhel (iuxta numerum filiorum 
Israel Deut 32, 8) Pul Deut 11; *Badziczeli 
podluk czyala (secundum carnem Rom 8, 13) 
zyly, szemrzeczye XV p. post. AKH  VI 445; 
Iakosch Iesus rosi, takosch suknya s nym po
dług czyala rozla (secundum Iesu corporis re- 
tinens mensuram) Rozm 141; Syn czlovyeczy... 
zaplaczy kazdenw podług yego vczynkow (se
cundum opera eius Mat 16, 27) ib. 365; Nye 
sądzyczye podług oblycza (secundum faciem 
Jo 7, 24), alye ssądzyczye pravy ssąd ib. 433, 
sim. ib. 471; ^  'w związku z czymś, z powodu 
czegoś, ąua re, qua ratione : Eze Xpus... gest 
gednacz a roswadzacz myedzi luczmi a myedzi 
bogyem podluc czlowyestwa prziątego XV 
med. R XXII 242; Podluk pomoczy secundum 
opitulacionem (ego constans animo factus sum 
secundum opitulationem domini dei mei III 
Esdr 8, 30) 1471 MPKJ V 54; Smyerna dzye- 
vycza, kyedy yest to vslyschala, smączyla szye 
podlvg svego dzyevyczego sromy (pudore cum 
yirgineo) Rozm 49; A podług tego (secundum 
hoc) myły Yesus syl na szyyeczye trzydzyesczy 
a dvye lyeczye y poi rokv ib. 186; Vezry, oycze, 
yze nye podług mey vyny ydą na mąką ib. 610; 
Szedł Cayfasch w dom krolevsky, a podług 
tego mogło bycz, yze myły Cristus byl v noczy 
pokuschon od Kayphascha ib. 704, sim. ib. 
705. 706. 779. 781. 790; Byskupovye... podług 
tego pytały, yz rzekłyby (leg. rzekłliby): Yam 
Cristus, by y (leg. ji *go’) potvarzyly ib. 742, sim. 
ib. 654; ^  'ze względu na, pro : Spowadacz *se 
bodo godpodnu podług prawdi iego (secundum 
iustitiam eius) FI 7, 18, sim. Pul.

2. w określeniach zakresu ważności podstawy 
określanej: a. 'pod względem, co do, co się tyczy, 
quod attinet ad9: Rowen oczczv podlvg bóstwa 
(secundum divinitatem), mneyssy oczcza po
dług czloweczstwa (secundum humanitatem) 
FI Ath 31, sim. Pul, sim. Pul27 arg.; Czlowyecza 
roskosch podluc czyala... zalezicz na pyczu, 
na gedzyenv XV med. R XXII 237, sim. XV 
med. R XXV 152; Hec mulier sancta com- 
mendatur ergo &d eius proximum et hoc quo- 
ad, podług, statum matrimonii, malzens- 
kyego XV med. SKJ V 263; Kto syą vkorzy, 
yvsz gest rozgrzeszon, ale to podług boga 
(ąuantum ad deum, Sul 35: gylko kv bogv), 
ale nye ystawy czyrekwie swiątey Dział 24; 
Opere polimito działem roszlycznym podług

barwy (war. lub.: dzalem roszlycznich barw; 
rationale quoque iudicii facies opere polymito 
Ex 28, 15) 1471 MPKJ V 19; Wielka iest wassa 
slachetnoscz podług cziala, ale wiantsza podług 
dusse M W  51 b—52a; Bądzyesch oddana po- 
dlvg malzenstya (modo coniugali) temv svyą- 
temv mązowy Iozephoyy Rozm 38; Czokol- 
yye vzyal podlvg czyala, to wschytko v nym 
gorączosczyą było skarmyono y yyschlo od 
nyego povyetrzym ib. 75, sim. ib. 321. 543; 
^  podług prawdy 'naprawdę, w rzeczywistości, 
re \era : Szvyaty Maczyey... nye myeny An- 
nascha, ale telko movy, yze przyvyedly y (leg. 
ji fgoł) do Cayphasza, yakokolyye podług 
pravdy y yako movy svyaty Yan..., yze v dom 
obu byskupy byl yyedzyon Rozm 668.

b. 'zdaniem kogoś, zgodnie z czyimś zdaniem, 
opinią, sądem, de alicuius sententia opinione : 
A tocz gesth skonane podluk prostego pyszma 
te tho ... syothe ewangelie Gn 176b; <P>odlug 
pysma swiatego (licet canonica sanctio) czy- 
nyączy schkodą na polv rzeczeny tesz są zlodzeye 
Dział 39, sim. ib. 1, Rozm 198. 202. 677. 768; 
Kyedysch szye myal Cristus narodzycz po
dług syyąthych prorokow (testante prophetia) 
Rozm 62; Archalaws... byl dzyeyyącz lyat przy 
tego oyczv podług domnymanya (secundum 
opinionem) pospolnego lyvda y tesch podług 
yego slavy ib. 116, sim. ib. 188; Podług tyego 
szyyądecztya lysky mayą yamy..., alye syn 
czloyyeczy... ny ma, gdzyeby szye sklonyl ib. 
521, sim. ib. 176. 547. 558; Drugyem rozumem 
może to ykazacz podług syyątego Grzegorza: 
Ten padnye yznak, yen nye yydzy ib. 631, 
sim. ib. 105. 557. 626. 632; Sprayyl sobye C?c. 
Piotr) myecz albo, podług Teophyla, ten myecz 
myal po yyeczerzy ib. 640, sim. ib. 643. 667. 
669. 681; Iesus byl yąth v ogrodzye y v dom 
Annaszów, v ktoremze snadz, podług syyątego 
Augustyna, zesly szye były czy ystny byskupoyye 
ib. 706, sim. ib. 720. 762. 766. 779. 828. 829. 
830. 844. 845. 846; Kyedyz... Iesus stal... 
v ... słupa, podług tego, yako poyyedzyala... 
mathka yego dostoyney syyątey Brygydzye, 
yze... oblapyl slup dobrovolnye ib. 817, sim. ib. 
76. 638. 660. 702. 705. 781. 834; Dzyevycza 
blogoslayyona podług tego, yako to podobno 
yyerzycz, yze barzo trudno bolyescz myala 
ib. 841.

3. w określeniach miejsca 'blisko, około, prope, 
iuxta, circa : Bodze iaco drzewo, iesz szczepono 
iest podług czekocych wod (secus decursus 
aquarum) FI 1, 3, sim. Pul; Padali so posrzod 
grodow gich, podług stanów gich (circa taber- 
nacula eorumO FI 77, 32, sim. Pul\ Roszuty *so
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wsytky koszcy nasze podluk pekla (secus in- 
fernum) FI 140, 9, sim. Puł; Podług brzega 
szedzocz secus litus sedentes (Mat 13, 48) 
ca 1420 R XXIV 86; Sedens secus pedes do
mini *sedzocz podług panskych nog (Luc 10, 
39) XV med. PamLit XXVIII 308; Szedszi 
sinowye Amonowy, spyczo sposobyly podług 
broni myesczskey (iuxta portam civitatis) BZ 
I Par 19, 9; Stans retro secus, w tyle podług 
[podług], pedes domini, lacrimis cepit rigare 
pedes eius (Luc 7, 38) 1456 ZabUPozn 113, 
sim. ib. 115; Stal anyol podług ołtarza kosczel- 
nego M W  121 b; Circumstare stacz podług 
nyekogo seu okrązacz XV ex. PF V 24; Ony 
ym slvbyly yą chovacz mylosczyvye z gynymy, 
którzy *przybyvaly podlvg Salomonova kosczyo- 
la (iuxta templum S alom on is).s trzegacz  
kosczyola Rozm 14; Svyąty Y<a>n... krzczyl 
v tey pvsczy, którą zvano Enon, podług rzeky 
Salym (iuxta Salim Jo 3, 23) ib. 239; Mystrzv, 
ten który byl s tobą podług Yordana (trans 
Iordanem Jo 3, 26)..., ten krzsczy ib. 240.

4. w określeniach czasu 'w, in : Iaco w rozga- 
rzanu podług dna kuszena na puszczi (sicut 
in irritatione secundum diem tentationis in 
deserto), gdzesz kusili so mne oczczowe waszi, 
zkusili so FI 94, 9, sim. Puł, M W  108b—117a; 
To mayą (tfc. zwierzęta) od svego przyrodzenya, 
yze svoy płód podlvg svego czaszy (suo tem- 
pore) rodzą Rozm 5; Drzeuo daye svoy ovocz 
podlvg czaszy szvego (opportuno tempore) ib. 6; 
Wschytky dvsche yyerzyly, aby od początka 
były stworzony a podług czaszy yrodzenya 
każdego czlovyeka by ystapyla w [s]czyalo 
ib. 183; Anyol boży stąmpal podług czaszy 
(secundum tempus Jo 5, 4) yedną v rok, ru- 
schal vodą ib. 255.

5. coprócz, niezależnie od czegoś, praeteF: Da- 
tus est sibi terminus... pro decem sexagenis 
iuxta principalitatem al. podług ysczini 1446 
AGZ XIV 223; A wszdy dobrze sthare oby- 
czaye osthawyaya szye podług (OrtOssol 39,4: 
podłe) prawa a czyny a prawo Ort Mac 44.

6. wiąże czasownik z obiektem działania, 
wskazuje obiekt czynności 'o, erga, de’: Sollicita 
es, pylna yes, et turbaris erga plurima trosczes 
sze podług wyela (Luc 10,41) XV p.pr. R XLV1I 
359.

7. corruptum pro pod: Gdy czlowyek zastawy 
geden drugyemy rolą, dom ... przed szandem 
a zapysze to gemy lysthem przyszasznyczyem 
podług pyączączy {OrtMac 99: pod gych pye- 
czączya), który sz nych ma lepsą tey roley 
albo domy obroną? OrtOssol 73, 4.

Pod ługowato 'dłużej niż szerzej, podłużnie,

wzdłuż, in longitudinem : Recipe millefolium 
et fac podlugovatho *czoletkuw XV p. post. 
R LIII 62.

Podługowaty 'dłuższy niż szerszy, podłużny, 
oblongus, longus’: Podlvgovathy oblongus ca 
1500 Erz 70.

Podłupić 'obedrzeć korę z rosnącego drzewa 
od dołu pnia, arborem cortice ab inferiore parte 
denudare’: Item pro eo, quia tu yiolenter 
jussisti et subcorticasti al. podlupylesz ipsis 
(^c. fratribus) triginta et duas ąuercus fructi- 
feras 1480 StPPP II nr 4222.

Podły cf. Podlejszy
Podmaśłe 'maślanka, flos lactis, qui butyro 

facto in vase restat’ : Podmaslye balbugo 1472 
Rost nr 981.

Podmiecie 'podłożyć (ogień), (ignem) sub- 
icere?: Nye podmyeczą (war. lub.: nye *pod- 
neczym) non supponam (ego faciam boyem 
alterum et imponam super ligna, ignem autem 
non supponam III Reg 18, 23) 1471 MPKJ 
V 45. ^  Może trzeba poprawić na podniecić.

Podmiotą 'kupa, stos, pyra, regus’: Podmyotą 
piram (vae civitati sanguinum, cuius ego grandem 
faciam pyram Ezech 24, 9) 1471 MPKJ V 10£.

Podmycać 'przekupywać, aliąuem pretio cor- 
rumpere’: Subarrant, donant potmiczaiox (ox 
pro 0) 1451 R XXII 41.

Podmycenie 'przekupienie, przekupstwo, cor- 
ruptela, largitio : Gladius divine sentencie duris- 
simus... nunąuam retractabitur, odmyeny, nec 
procedet ex presumpcione, s domnymanya, nec 
ex decepcione, z omylena, nec ex testium delu- 
sione szwadkow (leg. z świadków) podmyczenya 
XV med. R XXV 159.

Podnaszać, Podnaszać się fo rm y: praes. ind. 
L sg podnaszaję FI 27, 2; ^  imper. 3. sg. 
podnaszaj Naw 153; ^  part. praes. act. adi.
n. sg. m. podnaszający XV p. post. R XXV 268; 
~  inf. podnaszać XV med. R XXIII 269, XV 
ex. PF V 26; ^  praet. 3. pł. m. podnaszali 
Puł 72, 18.

Znaczenia: 1. 'dźwigać, unosić, podnosić, 
tolłere, levare’: Wisluszay, gospodne, glos moyey 
prośby, gdi proszo ku tobe, gdi podnaszaio 
rocze (dum extollo manus, Puł: gdy *wzdzy- 
gayę ręczę) moie ku cosczolu swotemu twemu 
FI 27, 2; Vpadayacza podnaschay (cadentem 
me erigat, sc. sacramentum) Naw 153; ^  Jaco- 
bus luctator interpretatur podn[y]aszayączy 
albo przemagayączy XV p. post. R XXV 
268; ^  podnaszać (serce) 'chełpić się, glo- 
riari: An deceat pulmonem rumpere ventis, 
gł. unąuam conyenit tibi cor attollere, podna- 
szacz, iacttanciis XV med. R XXIII 269.
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2. podnaszać się 'górować, wystawać, eminere, 
prominere : Podnaschacz szyą excellere XV 
exr. P i7 V 26; ^ przenośnie 'wynosić się, pysznić 
się, se ejferre, se maiorem facere5: Porzuczyl yes 
ye, gdy szye podnaszaly (dum allevarentur, 
P7: gdi S0 se wznaszali) Pw/ 72, 18.

Podniebie 1. *pułap, sklepienie, fornix, la- 
cunaF: Laąuear est testitudo camere, que alio 
nomine dicitur lacunar sklep, obłok, podnyebye 
(war. lub. : llaąuear vel llacunar sklep aut obłok, 
podnyebyenya, pro podnyebyenye ?; texit quo- 
que domum laquearibus cedrinis III Reg 6, 9) 
1471 MPKJ V 43; Pauimentum, pauamentum 
idem, tlo vel podnyebye ca 1500 Prz 70.

2. 'namiot, tentorium: A yzrzawszi ludith 
Oloferna, a on syedzi pod podnyebym (in 
conopeo), gesz bilo vdzalano z złotogłowa PZ 
Judith 10, 19.

Podniebienie 1. 'pułap, sklepienie, fornix, 
lacunar5: Llaquear vel llacunar sklep aut obłok, 
podnyebyenya (/?ra podnyebyenye?, war. kal.: 
laquear est testitudo camere, que alio nomine 
dicitur lacunar sklep, obłok, podnyebye; texit 
quoque domum laquearibus cedrinis III Reg 
6, 9) MPKJ V 43.

2. 'pomieszczenie w górnej części budynku, 
piętro, cubiculum superius, contabulatw : Wyrzch 
tego korabyu wsnyesz w gromado..: a troge 
podnyebyenye (tristega, 1471 M PKJY  8: pokoy 
trogyego podnyebyenya albo chyską) w nyem 
yczynysz BZ  Gen 6, 16; To Sara ysliszawszi 
w yyelykem smotky wnydze do pokoyka 
zwyrzchnyego podnyebyenya domu swego (per 
rexit in superius cubiculum domus suae) BZ  
Tob 3, 10; A na swyrzchnyem podnyebyenyy 
swego domy (in superioribus domus suae) 
yczinyla (sc. Judyt) sobye tayni pokoyk, w nyem 
sze s swimy dzatkamy zawarszi syo przebiwala 
BZ Judith 8, 5.

3. 'górna część jamy ustnej, palatum : Podnye
byenye pallatum 1437 Wisi nr 223 s. 88.

Podniebios 'powietrze, przestworza, też tzw. 
piąty element w filozofi scholastycznej, aer, aura, 
etiam ąuinta essentia apud philosophos scholasti- 
cos5: Podnyebyos ether ca 1500 PF IV 748. 
~  Bohemizm.

Podniebny 'znajdujący się, unoszący się w po
wietrzu, pod niebem, qui sub caelo vo la f: 
Wszyczko poddał yes pod nogy yego:... ptaky 
podnyebne (volucres caeli, FI: ptaczy nebeszczy) 
y ryby morskye Pul 8, 8.

Podniecenie 1. 'zapalenie, podpalenie, actus 
accendendi, succendendC: Tako ycinicze na kasdi 
dzen s sedmi dnyow kv podnyeczenyy ognyo- 
vemv (in fomitem ignis) BZ Num 28, 24.

2. 'natchnienie, bodziec, pokusa, incitamentum, 
stimulus, illecebra : Rosumnemu *podniczye- 
nyv suggestioni mentis XV med. PF IV 760.

Podniecić. Podniecić się 1. 'podpalić, rozpalić, 
succendere, accendere*: Nye podnyeczyczye ognya 
(non succendetis ignem) we wszech przebit- 
czech waszich przes dzen sobotny BZ Ex 35, 3.

2. podniecić się 'wzmóc się, rozpalić się, 
incendi irritan : A podnyecy syo gnyew moy 
(et succendetur indignatio mea) na tern to 
myescye a nye ygasznye BZ IV Reg 22, 17.

Cf. Podmienić
Podnieś czy pi. tantum Podniesy 'podniesie

nie nogi {przez konia), {koński) krok, {eąui) 
gressus5: Vindicat illa elatos iusta ruina gradus, 
gl. gressus podnyesy 1466 R XXII 15.

Podniesienie fo r m y : n. sg. podniesienie 1449 
RRp XXIII 279, XV med. PF V 74, Pul 140, 2, 
XV p. post. R XXV 180; ~  g. sg. podniesienia 
1444 Przem I nr 3359, XV c*. SKJ I 144; 
~  ac. sg. podniesienie XV med. SKJ V 283, 
M W  88 b; ~  i. sg. podniesienim 1437 Pyzdr 
nr 1109. 1110, Rozm 686; ~  /. sg. (na) pod
niesieniu XV med. SKJ V 283, 1466 R XXII 26, 
XV p. post. ErzGlos 175.

Z n a czen ia : 1. 'nadanie przedmiotowi ruchu 
w płaszczyźnie pionowej, skierowanie od dołu 
ku górze, elevatio, actus aliąuid sur sum elevandi5: 
Podnyeszyenye (eleyatio, FI: podzwyszene) ręku 
moy u modlą wyeczerna Pul 140, 2.

2. 'spowodowanie, że coś osiągnęło wyższy 
poziom w Stosunku do stanu pierwotnego, actus 
aliąuid ałtius efficiendi : Any gemu {sc. Pio
trowi) scodi yczinil {sc. Łukasz) w ogrodzyech, 
w stodołach, w lankach, w pasthwiskach any 
v lesze tim podnyeszenim yodi 1437 Pyzdr 
nr 1109, sim. ib. nr 1110.

3. 'wyniosłość terenu, wzniesienie, pagórek, col- 
lis, mons': Ianotha...recognouit se resignasse tres 
partes, czasczy, agri circa ereccionem, v pod- 
neszena, iacentis... Petro 1444 Przem I nr 3359.

4. 'wyższa nuta {może kwinta), sonus latior 
{fortasse diapente)": Que, gl. sc. angelica, vox... 
in dyapente, gl. alta voce na yyschokem pod- 
nyeszyenyy, sonat 1466 R XXII 26.

5. 'wywyższenie, actus aliąuem extollendC:
Anno szwyatha, przesz płodu thwego thak 
wyszokye podnyeszenye yprosz nam laszkawe 
wysluchanye! M W  88b; zaliczenie w poczet 
świętych, kanonizacja, canonisatio, actus in nu
mer um sanctorum ascribendi : Cum enim ma
gister Iacobus... yenisset Romam pro canonisa- 
cione, *podnyeszynye, sancti Stanislai...,
cardinalis quidam credere nolebat XV med. 
SKJ V 283; Quare adyersarius meus fuisti in
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canonisacione na podnyeszyeny v ? ib.; Canoniza- 
cionem czala podnyeszenv XV p. post. ErzGlos 
175.

6. 'zbyteczna, grzeszna śmiałość, audacia ni- 
mia, insolentia: Magnitudo, gl. elatio, elevatio 
podnyesyenye, animi vecors audacia est 1449 
RRp XXIII 279; Superbia est ellacio, podnye
syenye, yiciosa, quia omnis viciosus diligit sibi 
similem XV p. post. R XXV 180; Podnyeszye- 
nya albo bvthy vystrzegacz szya (elationem 
fugere) XV ex. SKJ I 144; Ta yyatscha szmyer- 
noscz ma czyny ona bycz od nass nye podnye- 
schyonym (pro podnyeschyenym) albo vkazo- 
yanym sercza, alye nagotoyanym Rozm 686; 
^  Podnyeszyenye excellencia XV med. PF 
V 74.

Cf. Podnieść 1.
Podniesły cf. Podniosły
Podniesy cf. Podnieś
Podnieść fo r m y : praes. ind. 1. sg. podniosę 

BZ Ex 33, 23, Rozm 514; 2. sg. podniesiesz BZ  
Deut 22, 4; 3. sg. podniesie BZ Gen 22, 10. Lev 
23, 20. Num 23, 24. I Reg 26,9, etc.; 3. pl. pod
niosą BZ  Num 1, 51, Rozm 567; ^  praes. ind. 
z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego
l. sg. ać podniosę De mor te w. 102; 3. pl. ać 
podniosą BZ  Jos 4, 3; ^  imper. 2. sg. podniesi 
Rozm 452; podnieś XV med. GIWroc 85v, 
BZ Jos 8, 18; 1. pl. podnieśmy M W  91 a; 2. pl. 
podnieście FI 23, 7. 9, M W  56a, Rozm 249. 
483; ^  inf. podnieśc(i) 1417 Czrs 184; podnieść 
1435 KodMazL 184, Naw 142, XV Kałużn 
292, ca 1500 Er z 70, etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
podniósł jeśm FI 142, 10; podniosłem M W  
75b. 80a; -m podniósł 1437 KsMaz III nr 2904, 
1470 ZapWarsz nr 3007, M W  91 a; 2. sg. m. 
-ś podniósł BZ  IV Reg 19, 22; podniosłeś 
1465 AGZ XIII 479; 3. sg. m. jest podniósł 
BZ  Jos 8, 26, Rozm 348; podniósł 1398 Bibl- 
Warsz 1861 III 34, Gn gl. 144a, 1402 JA VI 
205, 1404 Piek VI 233, etc. etc.; f .  podniosła 
1409 HubeZb 50, 1421 Kościan nr 1211, 1426 
Pozn nr 1238, 1438 Ziel I 154, Rozm 316; neutr. 
podniosło BZ  II Par 25, 19. 26, 16. 32, 25. 
IV Reg 14, 10; 3.pl. podnieśli 1424Pozn nr 1179;
m. podnieśli 1456 ZabUPozn 116, XV p. post. 
RRp XXV 180 k. 286v, Rozm 1 \\;  plq- 
perf. 3. sg. m. jest podniósł był Gn 177b; 
był podniósł BZ  Ex 17, 11, Rozm 603; ^  con- 
dit. 2. sg. m. podniósłby BZ Ex 20, 25; 3. sg.
m. -by podniósł Rozm 326; ^  part. praet. 
act. podnioswszy BZ  Ex 14, 10, 1456 Msza VI 
s. 261, sim. VII, XV p. post. R XXV 180; pod- 
niosszy' BZ I Reg 30, 4. II Esdr 9, 47, 
Rozm 438; podniowszy 1413—4 Msza I s. 261,

sim. VIII, XV in. R XXIV 72, XV p. post. 
R  XXV 180, Rozm 5. 22. 64. 77. 301. 367. 
465. 575; ^  part. praet. act. II  cf. Podniosły; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. podniesion XV 
ex. SKJ I 145; podniesiony Rozm 769; / .  pod
niesiona 1432 Pyzdr nr 1065, XV p. post. R XXV 
265; neutr. podniesiono XV med. R XXV 154; 
g. sg. f .  podniesionej 1449 R XXIII 279; ac. 
sg. m. podniesionego FI i Pul 36, 37; / .  podnie
sioną Rozm 153; i. sg. f .  podniesioną Sul 21;
n. pl. m. podniesieni ca 1428 PF I 494; ac. pl. f .  
podniesione BZ  Lev 7, 34, Rozm 149; neutr. 
podniesione XV p. post. R XXV 182; ac. pl. a.
n. pl. neutr. podniesione XVp. post. R XXIV 374; 
^  praes. pass. 2. sg. m. -ś podniesion XV ex. 
Kałużn 293; 3. sg. m. jest podniesion M W  88b;
1. pl. m. podniesienismy Pul 19, 9; ^  inf. 
pass. sg. f  być podniesiona Sul 45; ^  fut. 
pass. 2. sg. m. będziesz podniesion Rozm 318; 
3. pl. neutr. będą podniesiony ca 1500 JA IV 
93; ^  praet. pass. 3. pl. f .  były podniesiony 
Rozm 21; condit. pass. 3. sg. f .  byłaby pod
niesiona Sul 38.

Znaczenia: 1. cdźwignąć, przesunąć coś na 
wyższy poziom, tollere, lemre, attollere : Vosni 
po czwartem upominanu podnosi crzis 1398 
BiblWarsz 1861 III 34; Podnescze wrota (attol- 
lite portas, Pul: odnyeszcze), ksoszota, wasza, 
y podzwignicze se, wrota wekuia, a wnidze crol 
sławy FI 23, 7, sim. ib. 23, 9; Yako woda nye 
podnyessona any palmy, any lochi,... yedno 
yako stoy, tako stoy ote trzydzeszath lath 1432 
Pyzdr nr 1065; Czom vczinil Thomkowi, thom 
yczinil za gego poczothkem, kędy cvrvi ma- 
czerze ssina wsszadzil hy *sszecirk0 na mo 
pothnosl 1433 ZapWarsz nr 412; O które vodi 
salonye {'zalanie3) Gyethka na mya szalował, 
tom ya stokow vischei nye podnyosl, nysch 
pirwei bili 1437 KsMaz III nr 2904; Czom zabyl 
Janove {leg. Janowię), tho za gyego poczath- 
kyem, kedi... na mya thopora pothnoszl 1450 
RafPocz 26; Et sicud Moyses exaltavit, pod- 
noscz {pro podnosi), serpentem in deserto, 
ita exaltari oportet filium hominis (Jo 3, 14) 
XV med. GIWroc 46r; Surge, tolle, podnes, 
lectum tuum et vade (Luc 5, 24) ib. 85 v; Qui 
{sc. deus) tribus digittis molem, gl. gravedinem, 
terre, appendit podnoscz {pro podnosi?) ib. 
105v; A zatym rokoo podnyesze myecz (ex- 
tenditąue manum et arripuit gladium), abi 
Ysaaka, swego syna, offyerowal BZ Gen 22, 10; 
A gdisz bil podnyosl Moyszesz r0cze (cumąue 
levaret... manus), przemagal Israhel BZ  Ex 
17, 11; Bo podnyosllybi nosz swoy nad nym 
(sc. ołtarzem, si enim levaveris cultrum super eo),
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zmazań b0dze ib. 20, 25; 1 podnyosZ0 r0k00 
m00 (tollamąue manum meam) ib. 33, 23; 
Albo gr0dzy podnyesyone (pro podnyesyenya ?, 
pectusculum... elevationis) a piece *oddzyelone 
wsy0lem od* synów israhelskych z obyeti gich 
pokoynich BZ  Lev 7, 34; Wszol y grodzy 
y podnyosl ge (tulitąue pectusculum elevans 
illud) ib. 8, 29; A gdisz ge (s c . barany) pod- 
nyesze (cumąue elevaverit eos) kapłan a chlebi 
pirwey vrodi przed bogem, dostano syo kv 
vzitkv gego ib. 23, 20; Vsrzisli volv albo osia 
brata twego padwszi, nye minyesz, ale pod- 
nyeszesz s nim (sublevabis cum eo) BZ  Deut 
22, 4; Podnyesz scyt (leva clipeum), genze 
w twey rocze gest, przeciw myastv Hay BZ 
Jos 8, 18̂ ; A tak Iozve nye skvrczil gest roky, 
yosz to gest na viszokoscz podnyosl (quam 
in sublime porrexerat) ib. 8, 26; A kto gest ten, 
gen swoge roce podnyesye (extendet manum 
suam) na mazanego boszego ? BZ  I Reg 26, 9; 
Abyzay,... ten bil ksyoszo ze trsyech, a on 
podnyozl kopye swe (levavit hastam suam) 
przecyw trsyem storn rannim BZ I Par 11, 20; 
A podnyosszi wz goro roce (elevatis sursum 
manibus), padły na zemyo, klanyaiocz syo bogu 
BZ  II Esdr 9, 47; Jakom ya, przyszchethwschy 
w dom kxandza pyssarzow gwalthem, nye gro- 
szylem mv anym ranky na parszvną gego poth- 
nyossl 1470 ZapWarsz nr 3007; Proszą cze- 
bye..., racz *rzuszycz oth szebye kosza, acz 
swoya glova pothnyosza De mor te w. 102; Przetho 
nad wyszokosczy nyebyeszkye[y] iesth podnye- 
szon M W  88b; Ony obwyązany są y padły, 
alye my wstały y podnyeszyenysmy (surreximus 
et erecti sumus, FI: my wstali iesmi y wzcloni- 
lismi se) Pul 19, 9; O boże, który dlya othku- 
pyenya szwyatha chczyalesz szye... na krzyz 
gwoźdźmy przybycz, na krzyzu podny<e)szcz 
XV ex. Kałużn 292; Pozdrawyam czye, panye 
Yezv Kryszczye, kthorysz dlya odkvpyenya 
szvyata na krzyzv podnyeszyon ib. 293; Jesus 
s krziszem podnyeszon, pathrzcze, kr<z)esczya- 
ny! XV ex. SKJ I 145; Brvy yey (sc. Maryi) 
były dobrze podnyeszyony nad oczyma (eius 
supercilia fuerunt elevata, bene super oculos 
decenter incurvata) Rozm 21; Szya była svyatla, 
nye tlvsta a tesch nye chvda any krzyva, alye 
okrągła a podnyeszyona ib. 22, sim. ib. 152; 
A podnyowschy ye (sc. dzieciątko) y ny myala 
yego vecz obyącz ib. 64; A podnyovschy swą 
rąka pravą k nyem (nam ad eos, sc. magos, 
manum suam dexteram erexit), yakoby ye ze- 
gnayącz, y vezryal na nye ib. 77; A yako on 
nądzny Zyd podnyeszye nogą (cum... ille suum 
pedem elevaret), chczyacz *slucz ony obrasky,

Iesus vczynyl glosz ib. 137; Brwy myal (sc. Je
sus) yyelmy czarne a nadobne, podnyeszyone 
(nigra supercilia satis elevata) ib. 149; Myal 
schyą podnyeszoną (unde collum modicum 
erigens extendit), bo zawsche glova... k nyebv... 
podnoszyl ib. 153; A thy Kapharnavm azaly 
aze do nyebyoss bądzyesch podnyeszyon (num- 
quid usque in caelum exaltaberis Mat 11, 23)? 
ib. 318; Który czloyyek myedzy yamy, który 
by myal yedną oyczą a by yemv ypadla w doi 
v ssobotą, azalyby yą dzyersącz a nye podnyosl 
(nonne tenebit et levabit eam Mat 12, 11)? 
ib. 326; Any yeden nan (sc. na Jesusa) rąky 
nye podnyosl (et nemo misit in illum manus 
Jo 7, 30) ib. 458, sim. ib. 460. 471; Podnyesczye 
glovy vasche (levate capita yestra Luc 21, 28), 
yzecz szye przyblyza odkupyenye yasche ib. 
483; Kogocz ya czalyyą a na kogocz pyrvey 
rąką podnyossą, vyecz y (leg. ji 'go’) nathych- 
myast ymczye ib. 514; Tegodlya, yen yzyya 
chlyeba mego nye przeto, by pomogl, alye by 
tayemnye zayodzyl, podnyeszye pyątą svoyą 
nad mye (levabit contra me calcaneum suum 
Jo 13, 18), czvsch zdradzayącz mnye bądzye 
depthacz ib. 540; Myły Kristus tez byl zna- 
myenovan przez vąza myedzyanego, ktorego 
byl podnyosl Moyzesch na pusczy ib. 603; 
Padła (sc. Maryja) na zyemyą za martve, a gdy 
yą podnyeschly, potem maluczko otrzezvyav- 
schy y chczyala k nyemv [sc. Jesukrystowi) przy- 
stapycz ib. 711; Prze troyaką rzecz to szye stało, 
pyrve prze to, aby podnyeszyony (sc. Judasz) 
na povyetrzv, vkazal szvą (pro szyą) tovarzy- 
sem dyablom, którzy tamo przebyvaya w thym 
czyemnym povyetrzv ib. 769; ^  podnieść (głos) 
'głośno mówić, krzyczeć, vocem tollere, inten- 
dere5: Podnowssy extollens (extollens vocem 
quaedam mulier de turba dixit illi Luc 11, 27) 
XV in. R XXIV 72, sim. Rozm 301; Podnyosszi 
Dauid a moszowye, gisz s nym biły, głosi swe 
(levaverunt... voces suas) y płakały tako długo, 
dokod mogły slzi pusczacz BZ I Reg 30, 4; 
Przecyw komvsz podnyosl glos swoy (contra 
quem exaltasti vocem tuam)? BZ  IV Reg 19, 
22; ^  'podnieść moralnie, z grzechów, pecca- 
torem ad meliora erigere’: Quod decidit... in 
Adam, primo erigitur podnyeszyono XV med. 
R XXV154; O manzowie naiassnyeyszi,... oswie- 
czi^cie) mią, sługa swoią, swiatosczią wassą 
a zaslugamy wasszimi podnyesczie! M W  56a; 
A thy mnye *nyedosthoney... szyna thwego my- 
losznego raczył dacz, aby raczył... ypadnyoną 
podnyescz, modlyaczey nye wzgardzycz Naw 
142; ^  Podnyesyone fixa corda XV p. post. 
R XXIV 374; ^  ^  podnieść się 'wstać (z pozycji
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leżącej), wyprostować się, surgere, consurgere, 
erigi : Tocz lvd iako lwicza powstanye a iako 
lew podnyesze syo (quasi leo erigitur), nye 
vloze, doyod nye posrze plony BZ  Num 23, 24; 
Posla-ly albo chodzyla [a] sluschno, poczestnye, 
podnyowschy szyą nadobnye (erecta sursum 
procedens), a głową malvczko sczylyla (pro 
schylyla) Rozm 22; Nyevyasto, opvsczona yesz 
od tvey nyemoczy. Y vlozyl (sc. Jesus) na nye 
raką, a ona nathychmyast szye podnyosla 
(confestim erecta est Luc 13, 13) ib. 376; Myły 
lesus zavolal...: Łazarzy, yynydzs sam. Nathy
chmyast szye podnyosl (statim prodiit Jo 
11, 44), który byl ymarl ib. 439; Podnyovschy 
szye (erigens autem se Jo 8, 10) potem myły 
lesus y rzeki yey ib. 465; ^  Bysczye rzekły 
górze: Podnyeszy szye, rzyczy szya v morze 
(tolle et iacta te in marę Mat 21, 21), nathych
myast szye stanye Rozm 452; Bo... podnyeszye 
szye morze (eriget se marę) cterdzyesczy lokyet 
nad yyssokoscz gor, stoyącz na svym myesczy 
yako mur ib. 478; ^  ku komuś 'powstać prze
ciwko komuś, na kogoś, se commovere contra 
aliąuem : A gdisz na polu bilasta, podnosi 
szo Kayn ku Ablowy (consurrexit Cain adver- 
sus... Abel) ... y zabyl gi BZ Gen 4, 8; ^  pod
nieść się (w pychę) fstać się pysznym, superbum 
fien : Chelpysz syo, yszesz pobył Ydumske, 
a przeto podnyoslo syo syerce twe w picho 
(erigitur cor tuum in superbiam) BZ  II Par 
25, 19; Ale gdisz bil rozmocznyal, podnyoslo 
syo syerce gego w zagynyenye gego (elevatum 
est cor eius in interitum suum) ib. 26, 16, sim. 
ib. 32,25, sim. ib. IY Reg 14,10; De illo tempore 
Decius ellatusvlg. podfle]nyowszy są cepit cogit- 
tare, ąuomodo dominum suum interficeret, ut 
imperium obtineret XV p. post. R XXV 180; 
Qui (sc. duo magi) in tantam superbiam prorum- 
perunt, podnyesly syą, quod se quasi deos fece- 
runt ab hominibus adorare XV p. post. RRp 
XXV 180 k. 286 v; ^  Widzal iesm nemilosci- 
wego nadpowiszonego y podnesonego (eleva- 
tum) iaco cedri libanske FI 36, 37, sim. Pul; 
r^ Nabuchodonosor, rex,... ex magnificencia sui 
regni elatus, *podnoscz, in hec verba superba 
prorupit dicens XV med. GIWroc 91 r.

2. (o oczach) 'skierować w jakimś kierunku 
wzrok, spojrzeć, oculos levare, jiectere5: A gdisz 
sze bil przyblyszyl ffarao, podnyoswszy oczy 
swe (leyantes... oculos) synowye izrahelszczy, 
uszrzawszy Egipskye za soboo y bogely sze 
wyelmy BZ  Ex 14, 10; Ilia (sc. yirgo Maria)..., 
errectis oculis, podnyoswszy, in celum, dixit XV 
p. post. R  XXV 180; Videns autem pincerna, 
podczasze, ibidem in nupciis sanctum Thomam,

qui nec comedebat[ur], neque bibebat, sed 
oculos fixos in celum, podnyessone albo wpoyo- 
ne, habebat, apostolum... in faciem percussit, 
dicens ib. 182; Oculi viri, etsi iaciuntur, *badv 
podnyessiony, in aliquam feminam ca 1500 
JA IV 93; Iozeph na nye (sc. Maryją) nye mogl 
dobrze patrzycz any który mąsczyzna pod- 
nyescz svoych oczv (nec in eam aliquis vir ocu
los figebat) Rozm 58; Podnyesczye vasche oczy 
(levate oculos yestros Jo 4, 35), obezryczye kro- 
lyestya, yzecz yvze szą by ale kv znyw (leg. 
żniwu) ib. 249; A yako yest podnyosl lesus 
svoye oczy (cum sublevasset ergo oculos Jo 6, 5) 
a vzryal, yze vyelyka tluscza lyvda przyschła 
k nyemv, tako rzeki do Phylyppa ib. 348; Ony, 
podnyovschy svoye oczy (leyantes... oculos 
suos Mat 17, 8), nye yzryely nykogo yedno 
samego Iesucrista ib. 367; A gdysz yest byl (sc. 
bogaty) v mąkach, podnyosl svoye oczy (ele- 
vans autem oculos suos, cum esset in tormentis 
Luc 16, 23), vzryal Abrama z daleka ib. 395; 
Myły lesus podnyoschy svoye oczy (elevatis 
sursum oculis Jo 11, 41) y rzeki ib. 438; ^  k(u) 
komuś, czemuś: K thobye, myły panye, pod- 
nyoslem oczi moie (ad te levavi oculos meos 
Psal 122, 1, FI i Pul: podzwygl gesm) MIL 80a; 
O Ianye, s którą smyalosczyą smyesch pod- 
nyescz oczy tvoye kv dzyevyczy? Rozm 554; 
Kyedysch yest to zmovyl myły lesus, podnyov- 
schy oczy k nyebu (sublevatis oculis in caelum 
Jo 17, 1) ib. 575; ^  na coś: Podnyoslem oczy 
moie na góry nyebyeszkye (levavi oculos meos 
in montes Psal 120, 1, FI: podzwygl gesm, Pul: 
podzwyglesm) M W  75b; w niebo 'do góry, 
ku górze, in caelum, sursum : Yensze, *przet- 
tyn nyszly czyrpyal, wsząl chleeb w swąthe 
y teesz welebnee rancze swoy y podnyossl oczy 
swe w nyebo (elevatis oculis in caelum, Msza VI. 
VII: podnyoswszy, I. VIII: pothnyowszy,
IV: wsznyoszwszy)..., tobye *schwal0 dayocz, 
przeszegnal 1424 Msza III s. 56; Z yyelykym 
łkanym... podnowschy oczy v nyebo (elevavit 
in caelum suos oculos) y zavolala (sc. Anna) 
kv bogv Rozm 5; ^  Allecz sv0thy Potr gestcy 
on f nebosza svoge oblicze podnosi byl Gn 177b; 
^  przenośnie: Podnyeszmy oczy szercza naszego 
do Jeszusza mylego M W  91 a; K thobyem pod- 
nyoszl oczi szercza mego (ad te levavi oculos 
meos Psal 122, 1) ib.; ~  *Znamo vczyn me 
drogo, po geysz bych chodzyl, bo k tobe pod- 
noszl geszm (levavi, Pul: yesm... wznyosl) du
sza mog0 FI 142, 10.

3. (o budowli) 'uczynić wyższą lub wyżej po
łożoną, podwyższyć, nadbudować, (de aedificiis, 
constructionibus sim.) elevare, in altitudinem
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efferre3: Jaco wedz0 y swatczo, eze Potrek po 
rosdzelenu potnosl wiszey grobley 1402 JA VI 
205, sim. 1404 Piek VI 233; Yako pany Helska 
s paszyrbathy... ne podneszly wyschey pogrodk 
nysz yako starą *dawno 1424 Pozn nr 1179; 
Jaco Pani Przechna ne podnosla cola v młyna... 
visech {pro yischey), nysly iaco młynarze cro- 
lewscy szadu {leg. z sądu) dany vstavily 1426 
ib. nr 1238; Yako pan Mikolay... grobley ne 
podnyoszl, yedno yako stogy oth trzydzesczy 
lath 1432 Pyzdr nr 1064, sim. 1434 Pozn nr 1444; 
Ipsaąue molendina sursum seu alcius vna cum 
piscinis eleuare vlg. pothnyescz et ad rippam, 
ad quam fuerit opportunum, applicare debe- 
bimus 1435 KodMazL 184; Tu exaltasti al. 
podnyoslesch aggerem al. groblyą aput piscinam 
1465 AGZ XIII 479.

4. 'postawić, wybudować, erigere, construere \ 
Erexit, podnosi, scalam Christus Gn gl. 144a; 
Gdisz bracz syo bodo, seymo slvgy stanowe 
stan, gdisz stany {sc. rozbijać będą), podnyoso 
(cum proficiscendum fuerit, deponent Levitae 
tabernaculum, cum castrametandum, erigent) 
BZ  Num 1, 51; Czterdzyesczy a szescz lat ten 
kosczyol <budowany>, a ty ve trzech dnyoch 
chczesch y {leg. ji 'go3) podnyescz (tu in tribus 
diebus excitabis illud Jo 2, 20)? Rozm 211, sim. 
ib. 450; ^  podnieść chorągiew 'rozwinąć cho
rągiew, podnieść wyżej, vexillum elevare, pan- 
dere3: Wstawyami, aby ryczerz kazdi... pod 
pewną podnyeszoną chorangwyą (sub certo 
vexillo erecto, Dział 8: pod swa choragwą) na 
gey stanye staal Sul 21.

5. ' wywyższyć, otoczyć czcią, uczcić, honoribus 
efferre, evehere3: Quia tanto munere me subli- 
mauit, podnyosl, ut illud beneficium nullo lingwe 
officio possum explicare XV p. post. R XXV 
179; Nyevymolwne podnyeszoną a sz tego 
szvyata zlosczyyego yest wszyatha ib. 265; 
^  'wyżej cenić, przenosić nad coś, praeferre, 
anteponere3: Notandum est ergo, quod tristicia, 
quem {pro quam) habent homines boni in pre- 
senti, preferenda, podneszona, est gaudio huius 
mundi propter septem causas XV med. GIWroc 
35r.

6. 'zabrać, wziąć, tollere, auferre \ Dicit eis 
{sc. Maria): Tulerunt, podnyesly, dominum 
meum (Jo 20, 13) 1456 ZabUPozn 116; Przi- 
kasz gim {sc. mężom), acz podnyoszo (ut tol- 
lant) dwanaczcze kamyenyow przetwardich s po- 
srotkv dna Iordanowego BZ  Jos 4, 3; Nye 
ostanyely kto ve mnye, bądzye vyrzvczon na 
dvor yako rózga, która yyschnye, a potem ya 
podnyoscha (et colligent eum Jo 15, 6), a vrzvczą 
v ogyen, aby zgorzała Rozm 567; ^  podnieść

dobra, pieniądze 'odebrać, otrzymać, uzyskać 
pieniądze (dobra) w spadku, w wyniku sprze
daży itp., pecuniam, (bona) accipere hereditate, 
venditione sim.3: Dzedz<i>czsthwo, gdzesz pani 
Elena szedzy, cupono za ge prawe penandze 
y penandze, iez podnosla, szan ye prawe a nigdi 
gey mosza ne postali 1409 HubeZb 50; lako 
łan podnyosl trzidzesczi kop maczerzistich pye- 
nyandzi, a mnye cząnsczi nye dal 1436 KsMaz III 
nr 2273; Beatha... Nicolao, marito suo,... po- 
ssag et omnia sua bona, quae de paternitate 
recepit et ad ipsum apportayit al. podnyosla, 
dedit 1438 Ziel I 154.

7. 'wykonać czynność nazwaną dopełnieniem,
facere (non nisi in certis verborum iuncturisj3: 
Prze kthore pomsta sząndowa... przes naasz 
obykla na thake bicz podnyeszoną (a nobis con- 
sueyit in talibus exerceri, Dział 36: dla któ
rych wyn po sąnd nasch radży przychodzą) 
Sul 45; ^  Quod Katherina... jus, quod debuit 
facere vlg. podnesczi cum uno teste, hoc est 
ipsa tulit erga patruum suum Johannem 1417 
Czrs 184; Isze pani Zowka szama na szą pod
nosla nemeczske prawo o woytową strigewysną, 
nisly gą pred woyta pozwał 1421 Kościan 
nr 1211; — lila quatuor, que secundum Jo-
chelem insaciabiliter voraverunt, scilicet eruca 
yerecundie, locusta yolantis superbie podnye- 
szoney chelpy 1449 R XXIII 279; A podnosi 
mocz sbawyenya nam (erexit cornu salutis nobis 
Luc 1, 69) w domv Dauida EwZam 290; ^  Yen 
vzyval chleba mego, podnyosl nade mną swa 
sdradą (qui edebat panes meos, magnificayit 
super me supplantationem Psal 40, 10) Rozm 
540; ^  Vtorą {leg. wtóre) mamy myecz sobą 
{leg. z sobą) Iakuba, yen szye nyny {pro myny 
'mieni3) podeptayączy, yze muszymy przez 
cznothy nadzyeye podnyescz ządzą naschą ku 
szyerczy, to yest ku slavye krolevstya nyebye- 
skyego Rozm 607; ^  Podnesszeny suffulti 
ca 1428 PF I 494.

8. podnieść płacę 'zlikwidować, znieść opłatę, 
pretium tollere, abolere3: Iakokole... plączą 
rzeczona... trzinaczcze alybo przisąd,... biłaby 
oddalona, pothnyeszona y szgaszona (licet... 
fuerit sublata et extincta, Dział 27: <a)czkole 
plath... yvsz byl zagynąl)..., ysnana gest bicz 
othnowyona Sul 38.

9. 'usunąć, kazać odejść, abire iubere3 (?): 
Et postea archiepiscopus sublevavit al. pod- 
nohost {pro podnyosl) camerarios de isto iu- 
dicio 1443 AGZ XII 112.

Podnieta 'zapalenie, rozpalenie (ognia), actus 
ignem accendendi3: Kv *podnyedze {war. kał.: 
kv poczathką, BZ: kv podnyeczenyy ognyo-
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vemv) in fomitem (ita facietis per singulos dies 
septem dierum in fomitem ignis Num 28, 24) 
MPKJ V 27; Fomes vlg. podnyetha ca 1500 
PF IV 748.

Podniosły, Podnieśły 1. 'wyższy niż otaczający 
teren, eminens, excellens3: Thegodlya wsta- 
wyami, abi thaki Pyotr alybo Iaan... na nye- 
kthoreem podnyeesleem myesczczy znamyeny- 
theem (in... aliąuo eminenti loco)... myaan po- 
zwan bycz Sul 29.

2. 'wyprostowany, podniesiony, erectus, ela- 
tus*: Alye była yego (sc. Jesusa) schyyą prosta, 
pełna a nadobna a noszyl schyą krasnye pod- 
nyoslą (semper ipse gessit hoc decenter et erec- 
tum) Rozm 153.

Podnoga 'jakaś drewniana konstrukcja regu
lująca poziom wody poruszającej koło młyńskie, 
impedimentum ąuoddam łigneum, aąuae in rotam 
mołarem fluentis moderandae aptum : Podnogą 
interceptale ca 1500 Er z 70.

Podnoś bot. 1. 'dziewięciornik błotny, Parnassia 
oalustris L ) : Podnoss anatropia 1472 Rost 
nr 1242.

2. 'Erophiła młgaris D. C?: Podnosz arsola 
1472 Rost nr 1265.

Podnosić fo r m y : praes. ind. 1. sg. podnoszę 
De morte w. 365; 3. sg. podnosi FI i Puł 144, 
15, X \p .p r .  RXLVII 358, etc.; 1. pi. podnosimy 
Sul 23; 2. pl. podnosicie BZ Num 16, 7, Rozm 
306; 3. pł. podnoszą Sul 19, Naw 94, Rozm 23; 
^  praes. ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia 
trybu rozkazującego: 3. sg. niechaj podnosi 
MW  90b; ^  part. praes. act. adv. podnosząc 
1438 Pyzdr nr 1163, Sul 82, 1460 ZapWarsz 
nr 1013; ^  inf. podnosić XV ex. PF V 22, 
ca 1500 Erz 70, Rozm 77; ^  praet. 3. sg. m. 
podnosił 1428 Pozn nr 1281. 1282, XV med. 
SKJ V 254, 1471 MPKJ V 42, XV Zab 536, 
Rozm 153; 3. pł. m. podnosili 1477 AGZ XVIII 
142, XV ex. MacDod 137; ^  condit. 2. sg. m. 
by podnosił De morte w. 394.

Z n a czen ia : 1. 'dźwigać, przesuwać coś na 
wyższy poziom, brać z ziemi, brać do rąk, tollere, 
łevare, elemre5: Wznosy gospodzyn wszytky, 
gysz spadayo, y podnoszy wszytky poraszone 
(erigit omnes elisos) FI 144, 15, sim. Puł, sim. XV 
p. pr. R  XLVII 358, XV med. GlWroc l r ;  In 
nominę meo demonia eicient, lingwis loąuentur 
novis, serpentes tollent podnosicz <będą ?j 
(Marc 16, 18) XV med. GlWroc 39 r; Hunc (sc. 
denarium) superponebat, then podnoszyl, capiti 
suo XV med. SK JN  254; Arma extendendo al. 
podnosszacz hy zamyerzayacz sza 1460 Zap- 
Warsz nr 1013; Ivszemczy naostrzyła kosza, a dar
mo gyey nye pothnosza De morte w. 365; Kyedy

podnoscha boże vyerne czalo, thedy tha modly- 
thwa ma bycz movyona Naw 94; Tham gy (sc. 
kostarza) dyably pochwiczyly, ną powyethrzu 
podnoszyly XV ex. MacDod 137; Posla-ly albo 
chodzyla (sc. Maryja) a ... podnyowschy szyą 
nadobnye a głową malvczko sczylyla (pro schy- 
lyla), yakosch yest podobno <dziewic>a<m> 
posromnym, gesz nyevyelye svego czoła pod
noscha albo vkazvyą (ut pudicas virgines decet 
ambulare, quae non solent nimium cervicem 
elevare) Rozm 23; Iesus myły, dzyeczyątko, 
yydzyal szye k nyem rąką podnosycz (Iesus 
puer yidebatur manus eleyare) a przymovacz 
ych dary ib. 11; ^  przenośnie 'wydobywać
z nędzy, pauperem suble\are : Erigit ad plenum 
de stercore, podnoszy na zupelnoszcz sz *nedze, 
nvmmus egenum XV p. post. PF III 289; ^  pod
nosić (serce) 'wzbijać w pychę, (cor) in super- 
biam ejferre : Antę ruinam exaltatur cor przeth 
szgrzesenym podnosy XV p. post. JA XII 144; 
w grzech podnosić 'wpędzać w grzech, yeccatum 
ałicui contrahere*: Dzyen szczyąszcza szwyatha 
thego nyechay myą w grzech nye podnoszy 
M W  90b; ^  ^  podnosić się 'nadawać sobie
ruch w górę, elevari, sursum mo\en : By sza 
pothnoszyl na povyetrze, nwszysz placzycz 
swyanthopyetrze De morte w. 394; Dym they 
rzeky podnosyl sya asz do nyeba XV ex. Zab 
536; ^  Que racio semper deprecatur, podnoszy 
szye, ad optima 1475 R XXV 130; ^  'wzbijać 
się w pychę, insolentius se ejferre \ Sustinetis 
enim..., si quis extollitur, gł. scilicet in super- 
biam w pychę sze nad waasz podnoszy (II Cor 
11, 20) XV med. SKJ I 65; Caritas... non in- 
flatur nye wyelby sze, nye podnoszy sze nad 
blysznyego (I Cor 13, 4) ib. 70, sim. XV p. post. 
GIDom 46; Wyele syo podnosicze (erigimini), 
synowye Levi! BZ  Num 16, 7; Podnoschil 
schią (war. lub.: chelpyl szą) *eleuabitur (Ado- 
nias autem filius Haggith elevabatur dicens: 
Ego regnabo III Reg 1, 5) 1471 MPKJ V 42; 
Sic recte iste mundus semper tumet vlg. po
budza albo poduszcza, albo podnoszy szą XV 
p.post. R XXV 173.

2. (o oczach) 'skierowywać wzrok w górę, 
(oculos) to l le r e Darmo podnossy swe oko na 
wydzenye boga, gen gescze sam syebye poznacz 
a wydzecz nye umyege XV med. R XXII 244; 
Tegodla myal (sc. Jesus) schyą podnyeszoną, 
bo zawsche glova, oblycze, oczy k nyebv cząsto- 
krocz podnoszyl (oculos saepius erexit ad cae- 
lum) Rozm 153.

3. (o budowli) 'czynić wyższą lub wyżej po
łożoną, podwyższać, nadbudowywać, (de aedi- 
ficiis, constructionibus sim.) elevare, in altitu-
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dinem efferre : Jsze pan Thoma Quileczky gacz, 
próg y stawidla yidzerszal mymo trzy lata do- 
browolnye, nysz go lyst pozewny zaschedl, a tesz 
gych yischey nye podnoszyl 1428 Pozn nr 1281, 
sim. ib. nr 1282; Yako pan Lascz vidzersal zem- 
ską dawnoscz... nye podnoszącz pogrodkow 
1438 Pyzdr nr 1163; Podnoszycz eferre XV ex. 
PF V 22; Expandere wsnoszycz, podnoszycz 
ca 1500 Er z 70; Górze vam, yze b[y]vduyeczye 
a podnoszyczye groby pro<ro>czskye (qui aedi- 
ficatis monumenta prophetarum Luc 11, 47), 
a vaschy oczsovye ye (sc. prorokow) pobyły 
Rozm 306, sim. ib. 462; ^  dziedzinę podnosić 
'zakładać wieś, osadę, vicum, villam condere’: 
Bo slvgy ny<e)wolne pan, chcze gdze (pro gdze 
chcze), poszadzycz może, dzedzyną nową przes 
nye zakladayącz a pothnoszącz (hereditatem... 
novam erigendo) Sul 82.

4. (o pieniądzach) 'dawać, chcieć wręczyć, 
(de pecunia) dare, tradere velle’: In eodem iu- 
dicio... Nicolaus... leuat ducentas marcas al. 
podnossy contra Nicolaum et Iohannem... ob 
exempcionem *demedie tote aduocacie in Brzo
stek, nolens perdere diuturnitatem in obligacione 
1475 StPPP IX nr 863; Qui et que te citant 
ad recipiendum pecunias..., quas super te in 
tempore et hora iuxta consuetudinem terrestrem 
levaverunt al. podnossyly, ut easdem pecunias 
ab eis reciperes 1477 AGZ XVIII 142.

5. winę podnosić 'pobierać karę pieniężną, 
multam pecuniariam exigere’ : Slvzebnyki... wo- 
gewodi wstawyayą y za nye wyna ranną alybo 
główną thesz podnoszą (poenas vulnerum vel 
capitum tollunt) Sul 19.

6. (o prawie, zarządzaniu) 'odnosić do kogoś, 
rozciągać na kogoś, (de legibus) ad aliąuem per- 
tinere, aliąuem comprehendere : Tho ystawye- 
nye... prze naszych rzandzecz drapyeszstwo... 
do nych y do myastkow gych podnoszymi alybo 
rosczągami (extendimus sive prorogamus) Sul 23.

Podnowić 'odnowić, renovare, r e f ic e r e Hoc 
addito, quod praefati Othe et Jacobus habent 
collaturam prout hoc in Grzebsko al. podnowiic 
et Lothwyg cum Nicolao in Zielona similiter 
habebunt collaturam 1434 Ziel I 153.

Podnożyć 'rzucić pod nogi, ujarzmić, subiu- 
gare3: Supplantata podnozone, podeptane, po- 
thloczone (Galaad civitas operantium idolum, 
supplantata sanguine Os 6, 8) 1471 MPKJ 
V 111.

Podnóż 'dolna część nogi, może podeszwa lub 
pięta, pedis pars inferior, planta vel calx’ : Homo 
pacis mee, in quo speraui, levavit supra me 
supplantacionem podnoz (etenim homo pacis 
meae, in quo sperayi, qui edebat panes meos,

magnificavit super me supplantationem Psa! 
40, 10) XV in. R XXIV 64.

Podnóżek fo r m y : n. sg. podnóżek 1463 PF V 
13, Rozm 269; ^  d. sg. podnóżkowi Pul 98, 5; 
^  ac. sg. podnóżek FI 98, 5, FI i Pul 109, 2, 
1471 MPKJ V 50, etc. ; ^  i. sg. podnóżkiem 
BZ Gen 9, 25.

Z n a czen ie : 'oparcie dla nóg, ławeczka pod 
nogi, scabellum, sellula, ąua pedes sustinentuF: 
Powiszaycze gospodna boga naszego y chwaliczc 
podnoszek (scabellum, Pul: klanyaycze sze pod- 
noszkowy) nog iego FI 98, 5; Podnosek sub- 
pedaneus 1463 PF V 13; Podnozek scabellum 
(fecit quoque rex... scabellum aureum II Par 
9, 18) 1471 MPKJ V 50; Alye ya vam kaza 
nye przyszyegacz any przez nyebo, bocz yest 
stolecz boży, any przez zyemye, bocz yest pod
nozek yego svyatych nog (quia scabellum est 
pedum eius Mat 5, 35) Rozm 269; ^  przenośnie 
o człowieku dla wyrażenia jego wielkiego po
hańbienia, niskiego stanu, translate de homine, 
cuius auctoritas imminuta est, qui humili loco 
natus est: Sodz na prawyczy moyey, alysz po- 
loszo neprzyiaczele twoye podnoszek (scabel
lum) nog twogych FI 109, 2, sim. Pul, sim. XV 
p. post. GIDom 81, Rozm 416; Przeklote mogę 
dzeczyo bodz Chanaan, a bodz podnoskyem 
slugam (servus servorum erit) twich bratow 
BZ  Gen 9, 25; Ipse dominus Iohannes in de- 
pressionem et levipensionem persone mee ac in 
maius yituperium mei allegayit et nominavit, 
ac fecit me yirum obnoxium al. nyewolnego seu 
podnozek omnium, cum tamen ego sim liber 
servus seu minister ecclesie Loyicensis 1477 
MMAe XVI nr 921.

Podoba 1. 'postać, podobieństwo, similitudo, 
imago’: Tipus figuram, podobą, prefert (veniam 
ad Iesum Naue, qui typum domini non solum 
in gestis, verum etiam in nomine praefert Prol) 
MPKJ V 6.

2. 'figura, podobizna, simulacrum, effigies’: 
Simulacra podoby aut obłudne obrazy (in dic 
illa proiciet homo idola argenti sui et simulacra 
auri sui Is 2, 20) MPKJ V 88.

Podobać się fo rm y: praes. ind. 3. sg. podoba 
ca 1420 R XXIV 82, XV med. R XXII 235, 
OrtMac 129, OrtOssol 94, 1, etc. ; 3. pl. podo
bają Ort Mac 123, OrtOssol 90, 1; ^  part. praes. 
act. n. pl. neutr. podobająca XV med. MPKJ V 
432; ^  infi podobać XV med. MPKJ V 428.

Znaczenia: 1. 'byćprzyjemnym, miłym, przy
padać do gustu, placere, p r o b a r i Sicut Sand 
equm Miczkoni, si ei non placerat, ne podobrl 
<się>, restituere debuit 1390 TPaw IV nr 3563; 
Pyrzwe yest lzza zdradzayoczych y podobacz
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sye *chcz0czym (placere volentium) XV med. 1 
MPKJ V 428; Byzkvp przes chrosta Chrobaka,... 
słowa podobayocza sye swyatu (verba placentia 
mundi) przes ykoszenye S0 wyobrazzony ib. 432; 
Vbogyego ducha albo dusche gest ten..., gen 
syą scham schobye ny wszem nye podoba any 
chfali XV med. R XXII 235; My kako (pro 
tako) trzymamy z naszymy myesczkym<i> py- 
szarzmy, ysz szye nam podobaya y radży nasz 
szluchaya OrtOssol 90, 1, sim. OrtMac 123; 
Pyssarza dzyerszecz gest wolno komv go trzeba, 
a to mozeczye y wy trzymacz wyelkrzem, yako 
szye wam podoba y godzy OrtOssol 94, 1, sim. 
OrtMac 129; Nye podoba-ly szye panv (si 
displicuerit oculis domini sui Ex 21, 8),... wy- 
pvsczy yą XV p. post. Kałużn 283; Podoba my 
sye kolaczya zlvsna placet convivium vocarius 
(pro vocatorium ?) XV ex. PF III 180.

2. 'być podobnym, similem, consimilem esse : 
Simile est regnum celorum homini regi podoba 
sz0 albo przyrównano yeszth crolewszthwo ne- 
beszke czlowecowi crolowi (Mat 18, 23) ca 1420 
R XXIV 82.

Cf. Przypodobać, Spodobać, Spodobić się
Podobien cf. Podobny

. Podobieństwo fo r m y : n. sg. podobieństwo 
Gn gl. 115b, FI i Pul 143, 14, XV med. GIWroc 
231 v, ca 1450 PF IV 578, 1456 ZabUPozn 117; 
^  g. sg. podobieństwa FI i Pul 57, 4, XV 
in. R XXIV 73, Sul 43, XV med. R XXV 156, 
etc.; ~  d. sg. podobieństwu BZ  Gen 1, 26.
27. 5, 1. 3, M W  120b; ^  ac. sg. podobieństwo 
FI 43, 16, FI i Pul 48, 4. 105, 21, ca 1420 R XXIV 
81. 82, etc.; podowieństwo Pul 43, 16; ^  i. sg. 
podobieństwem XV med. SKJ V 280, ca 1450 
PF IV 578, XV p. post. JA XII 143, XV 
MPKJ II 326; ^  l. sg. (w) podobieństwie 1471 
MPKJ V 127.

Z n a czen ia : 1. 'posiadanie cech wspólnych, 
similitudo, conformitas, congruentiać: Podobyen- 
stuo similitudo Gn gl. 115b; Poloszil ies nas 
w podobenstwo (in similitudinem, Pul: w po- 
dowyeynstwo) luda FI 43, 16, sim. FI i Pul 
105, 21; Dzewky gych kazane, pokrasone yako 
podobenstwo kosczola (ut similitudo templi) 
FI 143, 14, sim. Pul; *Podobynstwa conformita- 
tem XV med. PF V 73; Primo propter confor- 
mitatem, dlya podobie<ń)stwa, vite XV med. 
ZabUPozn 125; Podobyenstwem comparatione 
XV p. post. JA XII 143; ^  ku podobieństwu, 
na podobieństwo, podług podobieństwa 'na 
kształt, na wzór, ad instar, ad similitudinem 
Roserdze gim podług podobenstwa woszowego 
(secundum similitudinem serpentis) FI 57, 4, 
sim. Pul; Pyrwe czczenye albo przywod kv |

xangham praw krolya Kazimyrza na podo- 
byenstwo w gynschich xank czczenya gest 
thakye Sul 6; Podług podobyenstwa similitu- 
dinarie XV med. R XXV 156; I stworzył bog 
czlowyeka ku oblyczyu y ku podobyenstwu 
swemu (ad imaginem suam) BZ  Gen 1, 27, 
sim. ib. 1, 26. 5, 1, M W  120b; A myal gest 
syna ku oblyczu a ku podobyenstwu swemu (ad 
imaginem et similitudinem suam) BZ Gen 5, 3.

2. 'właściwości odpowiednie, takie jak należy,
congruitas, decentia : Congruitatem podob-
noszcz, podobyenstwo XV ex. PamLit XXVIII 
307.

3. 'możliwość, sposobność, possibilitas, occa- 
sw :  Ne yest podobenstwo naszego seszcza ut 
h i... transire... non possint (ut hi, qui volunt 
hinc transire ad vos, non possint Luc 16, 26) 
ca 1450 PF IV 578; Podług podobyens<t)va 
pro capacitate 1451 R XXII 41; Przetosch na 
podobyenstwo tego przemyenyenya (pro qua 
etiam possibilitate movenda) rzeki apostoł 
Rozm 276; Vschysczysczye szye zeschły prze to, 
yze schukaczye podobyensthva, yakobysczye 
mogły yącz nyeprzyączyelya svego y mogły za- 
bycz ib. 510.

4. 'przypowieść, porównanie, metaphora, para
bola, comparatw: Naclono w podobenstwo (in 
parabolam) vcho moie FI 48, 4, sim. Pul; Ape- 
riam os meum in parabolis *podobenstwi (Psal 
77, 2) XV in. R XXIV 62; Ecce nunc pałam 
loqueris et prouerbium, podobenstwa, nullum 
dicis (Jo 16, 29) ib. 73; Podobenszthwo pocla- 
dam exemplum pono ca 1420 ib. 81; Dicit do- 
minus parabolam hanc tho tho podobenszthwo 
albo th0 tho gadko ib. 82; Dicit dominus deus, 
si erit ultra [in] vobis haec parabola, *podo- 
byenstwye, in proverbium in Israel (Ezech 18, 3) 
XV p. pr. SKJ I 306; lam enim docuit nos per 
parabolas, iam enim per metaphoras podoben
stwo XV med. GIWroc 49r; Podobenstwo pa
rabola ib. 231 v; Hinc est etiam, quod ipsa sub 
metaphora, pod podobyenstwem, dicitur para- 
disus XV med. SKJ V 280; Quia ad plenum 
non poterant eius gloriam et dignitatem expri- 
mere et explicare, loqueba<n)tur de ipsa sub 
metaphoris przes podobyenstwo 1456 ZabUPozn 
95; Et adducta parabola, podobyenstwo, de 
duobus debitoribus ib. 117; W podobyenstwye 
in enigmate (yidemus nunc per speculum in 
aenigmate, tunc autem facie ad faciem I Cor 
13, 12) 1471 MPKJ V 127; Przesz podobyen
stwo per allegoriam (quae sunt per allegoriam 
dicta Gal 4, 24) ib. 128; Vszdym rzeknyeczye 
my tho podobyensthvo (hanc similitudinem 
Luc 4, 23) EwZam 307; Przes podobyenstwo
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methaphorice ca 1500 Er z 70; ^  pod podobień
stwem 'pod postacią, sub imugine : Pod podo- 
byenstwem sub figura ca 1450 PF IV 578; 
Saluator noster docet per hoc evangelium suos 
discipulos fugere ayariciam, insinuans triplices 
homines, scilicet bonos, medios et malos..., 
malos sub figura, poth podobyenystwem, feni, 
quod cras in clibanum mittitur XV ex. M PKJII 
326.

5. *figura, podobizna, simulacrum, effigies 
Nye uczynysz sobye obrazu ritego any kasz- 
dego podobyenstwa (similitudinem), które gest 
w nyebye s wyrzchu BZ  Ex 20, 4.

6. frodzaj, odmiana, genus, speciess: Nye 
thilko oth slego, alye y oth kasdego podo- 
byenysthwa slego (ob omni specie mali) kasdemv 
potrzebno gest szą wszdzirzyecz Sul 43; Vczynyl 
bog szwyerzota szemska kaszde podług podo
byenstwa gich (iuxta species suas) BZ Gen 1, 25, 
sim. ib. 1, 24.

7. 'obraz, wygląd, imago, species, aspectus5 ( ?) : 
Obseruate eos, qui ita ambulant, sicut habetis 
formam uestram, gl. imaginem vite nostre 
wzrod podobyenstw (Phil 3, 17) 1453 R XLVII 
351; Tegodlya kyedy vzryczye to podobyen- 
stvo, ty vdraczenya (cum ergo videritis abomi- 
nationem desolationis Mat 24, 15), ktoresczye 
(fktoreż-cia) są przepovyedany od Danyela pro
roka Rozm 481.

Podobizna 'figura, posąg, simulacrum, statuai : 
Podobyzni módl (figuras idolorum)... zatracyl 
Iozias BZ  IV Reg 23, 24; Ocziscyl pokolenye 
ludowo... od podobyzn (ab... simulacris) y od 
ricyn BZ  II Par 34, 3; Y skaziły przed nym 
ołtarze Baalymowi y podobyzni (simulacra), 
gesz na nych stali, starti so ib. 34, 4.

Podobliwie, Podowliwie 'stosownie, należycie, 
congruenter, comenienter, apte : Cristus Ihesus 
vocat se bonum pastorem et congrue, *po- 
doflyue, quia ovem perditam... inposuit super 
humeros suos XV med. GIWroc 29 v; Per hanc 
Martham congrue, podowliwe, beata virgo 
Maria intelligitur propter tria ib. 67 v; Podob- 
lywye congrue XV med. R XXIV 362.

Podobliwy 1. 'stosowny, właściwy, należyty, 
congruus, comeniens, aptus5: Gdysz sz roslą- 
czenya poddanych gymyenye panów cząsto- 
krocz opvsczew[y]a, nye gyną {pro nygeną) przy- 
cziną podobliwą (nulla causa legitima) na tho 
doradzayącz, wydzalo szą naszim ryczerzom 
they skodze... szą przecziwycz Sul 44; W po
dobliwy ch leczech debita etate XV med. R XXIV 
361; Et quod iustum fuerit a *tszo *bocze po- 
dobliue (quod iustum fuerit, dabo vobis Mat 20, 
4) ca 1450 PF IV 569.

2. 'dający się oswoić, qui domari potest' : 
<D)omabilis vlg. podobliui 1457 PF V 14.

Podobnie fo rm y: comparat. podobniej XV 
med. R XXIV 360, BZ  III Reg 21, 2, Ort Mac 
51. 52. 87, OrtOssol 65, 2, etc. etc.

Znaczenia: 1. 'słusznie, należycie, dobrze, 
recte, apte, comenienter, bene : <Jako Iza>yas 
profeta dobrze i podobne zmow<ił> XIV ex. 
Pocz 232; Podobnye non immerito (ergo si 
Christus dicitur lumine, non immerito dyabolus 
tenebre dicitur) 1444 R XXIII 304; Ideo con
grue, podobnye, illius maritus, oblubyenyecz, 
esse debuit XV med. R XXV 154; Ideo con- 
yenienter, podobnye, potest dici de ea XV med. 
ZabUPozn 124; Azaly ty pyenadze nye podob- 
nyey przydą gey dzeczem nyszly gey mazowy? 
OrtOssol 65, 2, sim. OrtMac 87; ^  podobnie 
(jest) 'godzi się, słusznie jest, decet, fas e s f : 
Azaly mnye ne podobnyey {OrtOssol 44, 3: nye 
podobno) sthare thy szyedzącze wyescz, czo 
maya szwyaczycz..., yszem nye oddzyelona, 
nyszlyby ktho mogl mnye moyą oyczyszna od- 
wyescz OrtMac 52; Azaly my nye mamy po
dobnye {OrtMac 51: podobnyey) tho gymyenye 
dzyerszecz y oszągnącz..., nyszlyby ktho nam 
ge mogl odwyescz starym thu bydlaczym {pro 
starych thu bydlaczych) szwyadzecztwem Ort
Ossol 44, 3; Kyedysmy nasche ymyenye opv- 
sczyl<i>, czemv bychmy brały czvdze, podob- 
nyem {pro podobnyey) yest (potius) nam wya- 
rovacz szye ych Rozm 233; Alye to dzyevka 
Abramova, kthora zyyązal satan osmnasczye 
lyath. Nye podobnyey-ly (non oportuit Luc 
13, 16) yey v ten dzyen sobothny rozvyązacz 
z yey przekow? ib. 377; Vy nycz nye vyczye 
any myslyczye, yze vam podobnyey vczynycz 
(quia expedit vobis Jo 11, 50), aby yeden czlo- 
vyek vmarl s lyvda, nyzly wschytek lyvd vmarl 
ib. 440, sim. ib. 588; Przeto podobnyey-czy by 
yego nyechacz ib. 584, sim. ib. 586; Thy by, 
nas myły zbavyczyelyv, przed thwa mąka 
y smyerczyą podobney myal odpoczyvacz, a nye 
odpoczyyasch ib. 613; Podobnyey (expedit 
Jo 18, 14) yednemv czlovyeku ymrzecz za 
yschytek lud ib. 670; Vschakoz svyathy Ma- 
czyey podobnyey chczyal polozycz Ieremyascha 
nyzly Zacharyascha prze dyoyaką rzecz ib. 766; 
^  Lyepyey czy a podobney (expedit enim tibi 
Mat 5, 30), aby yeden s tvoych czlonkow 
zgynąl, nyzby wschytko czyalo v ogyen było 
vrzvczono Rozm 268, sim. ib., ib. 588; Podob- 
nyey (potius), yze oczsovye ssą rzeczeny pa- 
novye synov, nyzly synoyye oczsov ib. 416; 
Podobney-czy vam yest (expedit vobis Jo 16, 7), 
bych ya schedl ib. 571.
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2. fmożliwie, prawdopodobnie, łatwo, probabi- 
liter, ver/ similiter, facile’: Facilius latwyey 
y podobnyey (facilius est camelum per foramen 
acus transire, quam divitem intrare in regnum 
caelorum Mat 19, 24) XV R XXIV 360; 
Ffacilius, podobnyey, conseruetur in vno vase 
ignis et aqua, quam continencia... cum super- 
fluitate XV p. post. R  XXV 179; Podobnye 
(^podobniej5) szyemy y nyebo {pro nyebu) prze- 
mynacż szye nyzly tvemv slow {leg. słowu) 
Rozm 502; Czy (sc. aniołowie) by mogły mnye 
odyącz podobnyey nyzly ty y yszysczy ludzye 
na svyeczye ib. 641; ^  ale podobniej cale 
raczej, sed potius’: Myły Kristus pytał ych nye 
yako nye yyedzącz, alye podobnyey, yschby[ch] 
po ych po odpovyedzenyv gotow szye offyaro- 
val kv smyerczy Rozm 623.

3. fdogodnie, wygodnie, commode, facile5: Po
dobne comodose ca 1428 PF I 488; Gestlycz 
syo podobnyey zda (si commodius tibi putas), 
dam cy szrzebra BZ III Reg 21, 2, sim. 1471 
MPKJ V 45; Podobnye oportune (quaerebat, 
quomodo illum opportune traderet Marc 14, 11) 
1471 M PKJY  121; Podobnye comodose ca 1500 
Erz 70.

4. (o interpretacji tesktów biblijnych, de Scrip- 
turae sacrae interpretatione): a. 'w sposób uka
zujący przenośne, skryte znaczenie tekstu, trans- 
toe, similitudinem : Celestnye, duchownye, 
przicladne, podobnye 1421 LitRel III 168; 
Sacra theologia exponitur quatuor modis:... 
quarto anagoyce vlg. szwyrchownye albo po
dobnye 1469 Wisi nr 2403; Czyelesthnye, du
chownye, podobnye, swyrzchowa<ni)e XV 
p. post. JA XIV 506; Przykladnye allegorice, 
szwyrzchownye anagogice, duchownye mistice, 
czyelestnye historiace, podobnye metaphorice 
XV p. post. R XXV 198; ^  b. 'w sposób uka
zujący dosłowne znaczenie tekstu, ad fidem ver- 
borum : Wnatrznie mistice, zwirzchnye ana- 
goice, przicladnye tropoloice, duchownye alle
gorice, podobnye historiace 1444 R XXIII 
304.

Podobno fo rm y: comparat. podobniej cf. Po
dobnie.

Znaczenia: 1. fsłusznie, należycie, dobrze, 
recte, apte, bene5: podobno (jest) 'godzi się, 
słusznie jest, decef, fas est’: Ffidelis seruus dei 
omne opus... triplici considerationem discu- 
ciat: primo an liceat, mosze-li, secundo an de- 
ceat, podobno-li, tercio an expediat XV in. 
R XXIV 68; Licitum, phas podobno ca 1420 
WokTryd nr 246; Podopno yest interest ca 1428 
PF I 494; Decet dostoyno y podobno XV med. 
R XXIV 361; Nam ipse ab eterno natus est

ex patre sine matre et ideo racionabile, podobno, 
fuit ut in tempore nasceretur ex matre yirgine 
sine patre XV med. SKJ V 255; Licet mihi po
dobno (aut non licet mihi, quod volo, facere? 
Mat 20, 15) ca 1450 PFYsf 569; A głową ma- 
lvczko sczylyla {pro schylyla), iakosch yest po
dobno <dziewic)a<m> posromnym (ut.. decet 
ambulare) Rozm 22; Ny ma dobycz myecza pa- 
pyez..., yze nye yest podobno prze yego do- 
stoyenstwo y prze yego svyąthoscz, alye może 
kazacz ib. 639; ^  Nyest (cnie jest5) podobno 
(non licet) ten slyvb przestąpycz Rozm 26; Nye- 
chay nynye, bo tako podobno (decet Mat 3, 15) 
napelnycz yschytką prawdą ib. 186; Tako 
ssą poczęły yego pytacz rzekącz: Gesly po
dobno (si licet Mat 12, 10) v sobotą vzdra- 
vyacz ib. 326, sim. ib. 327. 380. 456; Nye yest 
podobno (non est bonum Mat 15, 26) vzyacz 
chleb dzyeczyom y dacz pssom zyescz ib. 358, 
sim. ib. 485; Bo nyektorzy movyly, yze podobno 
dacz dan rzymskym czeszarzom ib. 455; Po- 
dobno-ly było tako poczesnego proroka... 
yącz? ib. 664; Podobno (expedit Jo 18, 14) 
yednemy czlovyeku ymrzecz, czusch prze zba- 
yyenye yschego szyyatha ib. 670; Tego pyenya 
nye yest podobno pyacz, yedno samemv bogu 
ib. 754, sim. ib. 763; Nam nye yest podobno 
(nobis non licet Jo 18, 31) nykogo vbycz ib. 
773, sim. ib. 11 A. 791; Dzyevycza blogosla- 
yyona podług tego yako to podobno yyerzycz, 
yze barzo trudno bolyescz myala ib. 841; 
^  Azaly nye podobno {OrtMac 52: azaly mnye 
ne podobnyey), <iże> stare thu szyedzączye 
mayą tu szwyatczycz..., yszem nye oddzeloną, 
nyszlyby kto mogl moyą oczczyszną odwyescz 
OrtOssol 44, 3; Nye yest podobno (non con- 
deceret), aby<ch> tako roskoschne... dzyevyczy 
byl oblyybyen ya nądzny Rozm 34, sim. ib. 
257. 601; Nye yest podobno, yschbych tako 
młodą y tako dostoyną dzywka poyal ib. 34; 
Namyleyschy synv moy, yestly podobno, abych 
o nyektore rzeczy pytała (interrogare liceat 
mihi quedam a te)? ib. 163; Bo było podobno, 
aby vschelky, yen evanyelya przepovyeda, by 
z evanyelye byl zyv ib. 581, sim. 845; A prze
tocz my szye vydzy podobno..., yzbychmy 
ludv zapovyedzyely..., aby za nym nye cho- 
dzyly ib. 586; Bo nye yest podobno albo po
dobny vrząd, yze Marya... czvyą placzączy, 
a my spymy ib. 601.

2. 'możliwie, prawdopodobnie, łatwo, probabi- 
liter, veri similiter, facile’: Nye yestczy podobno, 
aby czo odmoyyl tako slothkey modlythyye 
Rozm 506; O matko Iesucristova, by nynye przy 
tern była..., podobno, yze z rychlosczy przyro-
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dzonego myloszyerdzya kv thvemv synovy 
snadz by rada tego nyevyernego sdrayczą 
zamby tvemy targała ib. 554; A przeto yestly 
podobno, stan szye, aby mnye nye vmarwszy, 
smyercz vmarla ib. 597; Yestly podobno (si 
possibile est Mat 26, 39), oddal ode mnye 
ten kyelych ib. 610; Alye podobno, yze odpo- 
czyvacz nye mogl ib. 613.

Podobność fo r m y : n. sg. podobność 1437 
Wisi nr 228 s. 88, XV p. pr. R XVI 350, XV 
p. pr. Zab 519, XV med. Zab 523, etc.; g. sg. 
podobności Sul 43; ^  d. sg. podobności XV 
in. R XXIV 64; ^  ac. sg. podobność ca 1428 
PF I 490, XV med. SKJ I 71. 80, 1471 MPKJ 
V 85, etc.; ^  /. sg. (w) podobności XV med. 
SKJ I 99, 1456 ZabUPozn 110, M W  gl. 66; 
^  g. pl. podobności XV in. R XXIV 69;

ac. pl. podobności BZ Lev 26, 30; (•"O  i' pl. 
podobnościami XV in. R XXIV 69.

Znaczenia : 1. fpodobieństwo, posiadanie
cech wspólnych, similitudo, conformitas, eon- 
gruentia*: Cuius (sc. animae) in conparacione, 
kv podobnoszczi, nichil est preciosius XV in. 
R XXIV 64; Podobnoscz essencia XV p. pr. 
Zab 519; Videmus nunc per speculum, gl. id 
est obscuram simiftudinem creaturarum, wy- 
dzymy nynye przez podobnoscz stworzenya 
(I Cor 13, 12) XV med. SKJ I 71, sim. XV 
p. post. GIDom 47; In morte ipsius, gl. id est in 
similitudine mortis w podobnosczy gego szmerczy 
(Rom 6, 3) XV med. SKJ I 99; Et hoc verbum 
sicud non denotat omnimodam similitudinem 
o wszelkyey podobnosczy 1456 ZabUPozn 110; 
Podobności conformitatem 1461—7 Serm 416r; 
Podobnoscz similitudo ca 1500 Erz 70; ^  na 
podobność 'na kształt, na wzór, ad instar, ad 
similitudinem : In similitudinem hominum factus 
na podobnoscz ludzy yest byl czyrpyączy 
(Phil 2, 7) XV med. SKJ I 80; A iako {pro 
oko) gyego na podobnoscz *orandze patrzi 
et contra similitudinem *basis oculi eius (con
tra similitudinem vasis oculus eius, sc. fabri 
Ecclus 38, 30) 1471 MPKJ V 85; Czczyenye 
o slupye alb<o> obrazye, który vczynyl centv- 
rio na pamyecz Iesucristovą y na podobnoscz 
(ad similitudinem) yego svyatego yyobrazenya 
Rozm 224; Ten ystny centurio... yczynyl obras 
s kamyenya y kazał, aby yczynyon na obras 
y na podobnoscz Iesucristysza (formam Iesu 
similem iussit adaptari) ib.

2. 'właściwości odpowiednie, takie jak należy, 
congruitas, decentia : Vstawyamy..., abi thaczi 
ysilnyczi... prawem polskim przeth sądzą po
dobnym poyynny bili bycz othpowyedzecz 
y pomsczeny podlyg grzechy podobnosczy
34 — Słow nik Staropolski VI

(iuxta commissi criminis ąualitatem) Sul 43; 
Podobnoscz opportunitas XV med. Zab 523; 
Sed yideamus, quod in isto ewangelio descri- 
bitur nobis: primo congruitas, id est podobnoscz, 
loci istius Ierusalem XV p. post. R XXV 175; 
Congruitatem podobnoszcz, podobyenstwo XV 

PamLit XXVIII 307.
3 .  fprzypowieść, porównanie, methaphora, para

bola,, comparatw : Hec mirabilia fuerunt figuris 
congruis, podobnosczami prauimi, premon- 
strata, a prophetis prenuncciata... de ąuibus 
figuris, podobnosczi, tangam... ąuatuor XV 
in. R XXIV 69; Podobnoscz metafora 1437 
Wisi nr 228 s. 88; Videmus nunc per speculum 
in enigmate, w podobnosczi, w tagemnosczy, 
w zaslonye, tunc autem facie ad faciem (I Cor
13, 12) M W  gl. 66.

4. 'piękność, forma, decoF: Podobnoscz ve- 
nustatem ca 1428 PF I 490.

5. 'figura, podobizna, simulacrum, effigies’ : 
Podobnoscz effigies XV p. pr. R XVI 350; 
Skazo yiszokosczi wasze a modli wasze, a szlv- 
pam {leg. złupam) podobności (simulacra) 
wasze BZ  Lev 26, 30.

Podobny, Podowny fo rm y: n. sg. m. podobien 
FI 48, 21. 101, 7, FI i Pul 48, 12. 143, 5, ca 1425 
EwKReg 42, BZ Tob 7, 2, Pul 142, 8, Rozm 
343. 836; podowien FI 142, 8; podobny FI i Pul 
49, 22, ca 1428 PF I 486, 1437 Wisi nr 228 
s. 85, etc.; f  podobna BZ Num 24, 8, M W  
92b, Naw 125, etc.; neutr. podobno XV med. 
PF IV 594, Dział 34, 1471 MPKJ V 32, Rozm 
46, etc. etc.; podobne ca 1428 PF I 490, Sul 66, 
XV p. post. R XXV 174, XV ex. ib. 148, etc.;

g. sg. m. podobnego 1436 R XXIII 276, 
Sul 78, etc.; f . podobnej XV med. SKJ V 258; 
^  d. s g .f  podobnej BZ  Judith 6, 6; ^  ac. sg. m. 
podobny Sul 44. 57, BZ Deut 28, 49, 1466 
R XXII 14, etc.; podobnego Rozm 617. 837; 
/ .  podobną ca 1428 PF I 494, XV med. SKJ
V 257, Dział 36, Rozm 761; neutr. podobne 
BZ  Gen 2, 18. Ex 15, 23. Neh 2, 7, 1471 MPKJ
V 71, Rozm 616; ^  i. sg. m. podobnym Sul
14. 42. 43, Rozm 23; podobnem Rozm 44; 

/ .  podobną Sul 43. 50, Dział 56, Naw 62, Rozm 
769; ^  /. sg. f .  (w) podobnej Sul 34; neutr. 
podobnem ca 1450 PF IV 578; ^  n. pl. m. 
podobni FI i Pul 113, 16. 134, 18, 1456 Zab
UPozn 111; podobne Rozm 150; / . podobne 
FI i Pul 118, 54, Rozm 16. 153. 513. 597; neutr. 
podobne Rozm 20. 714. 726; ^  g. pl. f . podob
nych Rozm 173; neutr. podobnych Sul 54; 
^  d. pl. f .  podobnym Rozm 729; ac. pl. m. 
podobne Sul 41, OrtMac 109, OrtOssol 81, 3; 
/ .  podobne Sul 76, BZ  Tob 1, 8, Rozm 591.
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266 PODOBNY PODOBNY

629; ^  i. pl. f .  podobnymi ca 1455 JA XIV 
493, XV p. post. StPPP X nr 199.

Comparat. n. sg. m. podobniejszy Dział 1.
Super lat. n. sg. m. napodobniejszy 1448 

R XXIV 354.
Z n a czen ia : 1. 'przypominający kogoś, ma

jący wspólne cechy z innym, similis, consimilis*: 
Czlowek... przipodoban iest ku swerzotom 
nerozumnim y podoben {Pul: rowyen) yczinil 
se iest gim (similis factus est illis) FI 48, 21, 
sim. FI i Pul 48, 12. 143, 5; Wnimal ies zle, 
isze bodo tobe podobni (quod ero tui similis) 
FI 49, 22, sim. Pul; Podoben (Pul: *podebyen) 
vczinil iesm se (similis factus sum) pellicacowi 
{pro pelikanowi) puszczey FI 101, 7; Podobny 
bodo gym (similes illis fiant), gysz czyno 
to FI 113, 16, sim. Pul, sim. FI i Pul 134, 18; 
Pyenyw podobne mnye bhyly prawoty twoge 
(cantabiles mihi erant iustificationes tuae) FI 
118, 54, sim. Pul; Bodo podoben wam, lhacz 
(ero similis yobis, mendax Jo 8, 55) ca 1425 
EwKReg 42; My thake y w podobnei przythczy 
(in tali et simili casu) skazalismi thego tho 
lana kv powyedzenyy przerzeczonych swyath- 
kow dopusczicz Sul 34; Virgo existens peperit, 
non habuit antę se similem podobney XV med. 
SKJ V 258; Nye gest dobrze bicz czlowyeku 
samemy, yczynmi gemu wspomoszenye po
dobne k nyemu (simile sibi) BZ Gen 2, 18; 
Adamowy nye bilo naleszono pomocznyka po
dobnego gemu (similis eius) ib. 2, 20; Bog wi- 
wyodl gy z Egypta, iegosz syla podobna iest 
(similis est) kv ienorosczowi BZ Num 24, 8; 
Prziwyedze na czo pan naród... podobny orlici 
(in similitudinem aąuilae) BZ  Deut 28, 49; 
Ty y ginę rzeczi k tim podobne (haec et his 
similia) podle zakona boga nyebyeskyego... za- 
chovaval BZ  Tob 1, 8; O kako podobyen gest 
(quam similis est) ten mlodzenyecz ku memv 
sinowczu! ib. 7, 2; Ti podobney (simul) pomscye 
podlyoszesz BZ  Judith 6, 6; Quoniam cum 
apparuerit, similes, podobny, ei erimus 1456 
ZabUPozn 111; Quia fuit multum similis, po
dobny, Christo in suo corpore et facie ib.; 
Tedy my o taką rzecz y tesz tey podobną (in 
tali casu et simili) pastyrzowy skazałyśmy 
przysyąndz Dział 36; Przewyszasch... <Hek>- 
tora przemosznoszczya y przewasznoszczya 
y wszythky gynne gym w przyrodzenyy... y 
*<po>dobnye 1447—62 Zab 544; Imago similis 
podobni 1466 R XXV 141; Nye yesth zna<l>e- 
zyona myedzi nyewyastamy żądna Anni<e> 
swyąthey podobna M W  92b; Nye odwraczay 
oblycza twego ode mnye, a podobyen {FI: po- 
dowen) będę (similis ero) sstopayoczym w ye-

zyoro Pul 142, 8; *Vczym mye czycha 
y szmyerna, y podobna mogym stharzeyschym 
Naw 62; Podobne simile XV ex. R XXV 148, 
sim. ca 1500 R XLVII/374; Myeszyacz tey 
nocz<y> tako svyatlo svyczyl, yze svą svya- 
tlosczyv slonczv byl podobny (soli similis) 
Rozm 12; Kazały były vczynycz podlye kosczyola 
yeden dom klastorowy podobny ib. 16; Wyesze 
{leg. wiesz, źe) yest ten, ktoregosz k mey tvarzy 
podobnem vczynyl, zastarzal szye v grzesche 
ib. 44; Na tey latorosly zakvytl kvyat vesoly, 
podobny rozy ib. 73; Nozdrze yego były czyste 
a nyeobrosle, *owsveya rovne a sobye podobne 
(omnimodo consimiles, habiles et pares) ib. 
150; Vyelye ynych rzeczy tern podobnych, 
ktoresch szą popysany od svyątego Yana ib. 
173; Podobno yest (sc. pokolenie żydowskie) 
dzyeczyom (similis est pueris Mat 11, 16) 
szyedzączym na targv ib. 317, sim. ib. 342. 
377. 378. 392. 411; Podobno szye vczynylo 
(simile factum est Mat 13, 24) krolewstwo nye- 
byeskye czlovyekovy, który szyal dobre na- 
szyenye na svey roly ib. 338; Tez podobno 
(simile est Mat 13, 31) krolewstwo nyebyeskye 
zyarnv gorczycznemv ib. 340, sim. ib. 343; 
Tegodla wschelyky mądrzecz vczony podobyen 
bądzye (similis est Mat 13, 52) czlovyekovy 
czeladnenw ib. 343, sim. ib. 836; Zabyezavschy 
na drzeuo sykomorove, które drzevo lysczem 
podobno morovernv drzew (in foliis moro 
similis) ib. 406; Podobny yemv yest (similis 
est ei Jo 9, 9) ib. 420, sim. ib. 514; Thy rzeczy 
y ynne tern podobne myaly vmyąkczycz sercze 
tvoye ib. 513; Thy rozmayte rzeczy y tern po
dobne myslyla blogoslavyona dzyevycza ib 591, 
sim. ib. 629; Yzecz ma yennego vczenyka svego 
barzo yemv podobnego ib. 617, sim. ib. 837; 
Tegodlya, która mysi nye omdlała takyem y tym 
podobnym przeczyvnosczyam ib. 729; Ale czo 
yczynyl potayemnye, to iuze yavnye chcze 
vkazacz (sc. Judasz) a podobną mąką vkazvye 
ib. 761; ^  Tako nathychmyast yystam-
pylo vyelye svyadkow krzyyych y począly mo- 
yycz rozmayta krzyva svyadecztva, które 
yschytky nye były podobne Rozm 714; To 
yschytko svyadecztvo nye było podobne ib. 
715, sim. ib. 717. 721; Ych svyądeczthva nye 
były podobne (convenientia testimonia non 
erant Marc 14, 56) ib. 726.

2. cstosowny, właściwy, odpowiedni, należyty, 
aptus, comeniens, congruus, decens*: Podobny 
congruus ca 1428 PF I 486, sim. 1437 Wisi 
nr 228 s. 85; Podobne competens ca 1428 
PF I 490; Podobno dignam ib. 494; Podobny 
habilis ib. 495; Hora debita, gl. tempore con-
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PODOBNY PODOBNY 267

gruo podobnego czasu 1436 R XXIII 276; 
Podobni habilis 1437 Wisi nr 228 s. 87, sim. 
ca 1500 Erz 70; Napodobneysschy convenien- 
tissimus 1448 R XXIV 354; Przes dobre a po
dobne (Dział 30: doskonale) swyathky (per 
probos et idoneos testes) mayą szą wywyescz 
Sul 41; Swą sporą abo rzecz przeth sądzą po
dobnym (coram iudice competenti)... posczy- 
gacz bądze Sul 42, sim. ib. 14. 43; <Mają> 
skazany bicz y msczeny mąką podobną (poena 
digna, Dział 33: smyerczą... zgodną) podlvg 
wyelkosczy grzecha Sul 43; Alyszby... w czasz 
podobny (infra tempus debitum) czinycz za- 
myeszkaly o krziwdi..., thedi zawadzy gym 
obrzeczenye dawnosczy Sul 44; Gynako podlvg 
gwalthv dostoynosczy podobną (Dział 42: 
równą) wyną ma bicz skaran (debita poena est 
mulctandus) Sul 50, sim. Dział 56; Ta tho rzeczy 
spora alysz do lath podobnych (ad aetatem 
debitam) onych dzeczy (Dział 46: az dzeczem 
lyata wynydą) byva przeczągnyona Sul 54; 
A thakesz czvgemy o dzewkach szlachczy- 
czow..., aby ge za zywotha dały mąszom, 
poszag gym podobny thakesz nasznamyonawszy 
(dote similiter eisdem competenti assignata) 
Sul 57, sim. ib.; Alye sz granycz krolewstwa 
nye povynny slvzzycz nam, alysz gym podobne 
doszyczvczynyenye (competens satisfactio) przes 
nasz bądze vczynyono Sul 66; Dzewky... yusz 
dorosłe a kv vydanyv podobne (nubiles) cho- 
wayą, nye chczącz gych za mąsz dacz Sul 76; 
Ysze sz popysow dzey przerzeczonych y sze 
ksząk nyekthorzy lystow myecz y wyczągnącz 
czasv podobnego (tempore debito) ządayą Sul 
78; Ut corpus eius (sc. Christi) sanctissimum 
in hoc tempore susciperet debitam figuram 
przyyalo podobną figura abo obrasz XV med. 
SKJ V 257; Nye mogły pycz wod z Marath prze 
to, ysz biły welmy gorzkye, przetoosz podobne 
(congruum) gymyo myastu zdzyaly, nazy- 
wayocz ge Mara, to gest gorzkoszczy BZ Ex 
15, 23; Wydzily syo tobye, krolyy, za podobne 
(si regi yidetur bonum), day my lysti ku woge- 
yodam BZ Neh 2, 7, sim 1471 MPKJ V 71; 
Ze wszemy y s kosdymy rolamy oranymy, ku 
oranyy podobnymy, colendis, wstawyonymi, 
locatis, ku vstawyenyv podobnymi locandis 
ca 1455 JA XIV 493; Wharg (pro tharg) na 
[za] szaszyą wykupyenye może dobrze szye 
stacz za podobne pyenadze, zacz tho gymyenye 
stogy OrtOssol 81, 3, sim. OrtMac 109; Przeto 
nam y naszym poddanym tho syą wydzalo 
podobno, aby takye schcody naszym poddanym 
nye bili Dział 34; <G>dysz z lychwy pochodzy 
nyerządne łakomstwo, a to dla nyevstawienya |

podobnego platv mzdy (extorsioni pecuniarum 
terminum non imponentes) ib. 38; Wit lupus, 
vt pariat maturum, gl. tempestiuam, succula 
fetum, id est prolem podobny plod 1466 
R XXII 14; Dum me,g/. sc. canem, pia, g/.bona 
podobna, pertulit etas, nulla meum potuit 
fallere preda pedem ib.; Dare et solvere ad 
tempus determinatum al. na podobny czasz 
1480 AGZ XVIII 200; Taky ma byczi przyąth 
z rostropney braczyey doradzenym on tho 
ysthy, yestly sye bądzye godzyl a bądzye gym 
luby y podobny (si is yidebitur ipsis idoneus) 
1484 Reg 707; Thaurus est animal aptum, 
podobne, iugo ad arandum terram XV p. post. 
R XXV 174; Consonum... est, ut stipendiis 
dignis al. podobnymi odplathamy premientur 
XV p. post. StPPP X nr 199; Quando hec virgo 
fuit abilis ad concepcionem, id est podopną 
ca 1500 R XLVII 370; Takosch... szą tamo 
bydlyly (sc. panny), asch do tego czaszy, kyedy 
podobne były yvsz kv malzenystw (leg. mał
żeństwu, usąue tempus nubile) Rozm 16; Ka
zały yey, aby mąza poyąla a vybrała..., yen 
by szyą lyybyl a tesch yen by byl podobnym 
yey dostoyenystwa (eligeret qui moribus suis 
condeceret) ib. 23; Troyaka rzecz była podobna 
(tres fuerunt causae praecipuae), by krzczon 
od syyątego Yana ib. 186; Aby na yasz... przy
ślą krev, czvsz pomsta krvye nyevynney y po
dobne pomsczenye dostoynych krvye ib. 463; 
A odthychmyast Judasch schukal przygody, to 
yesth podobnego czaszv^(quaerebat opportuni- 
tatem Luc 22, 6), kyedy by y (leg. ji 'go5) mogl 
naydz kromya tluscz ib. 512; Bo nye yest po
dobno albo podobny vrząd, yze Marya... 
czvyą (leg. czuje) placzączy, a my spymy ib. 
601; Przetoz damczy vam yedno barzo podobne 
znamyą ib. 616; Vtore aby podobną mąką za 
yego grzech, czvsch lakomstva... pomsta nad 
nym była ib. 769; Gdysz podlvg pysma 
navky wszelky człowiek w mlodosczy gest 
podobnyeyszy kv zlemv (sit pronior ad malum) 
Dział 1.

3. ekształtny, harmonijny, mogący się podobać, 
ładny, formosus, decorus, pulcheP: W *odze- 
nym podobneem in habitu ornato ca 1450 PF 
IV 578; Navczy mye, dvscha zęby thobye 
wdz^ączną y podobna była Naw 125; Oczy 
yey svyąte byale,... podobne (eius erant oculi 
multum condecentes) Rozm 20; Nos yego... 
nye byl czyenky any krzyyy..., alye wmyar 
(leg. w umiar) podobny a sylnye nadobny (de- 
cens et formosus) ib. 150; Polyczky yego były 
nye tłuste a takyesch nye czyenkye, alye po
dobne y porządne (bene condecentes) ib.; Rą-
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cze były nadobne, byale a podobne (habiles, 
candidae, decentes) ib. 153; Yego posczye... 
było sylno poczesne a sylno podobne (decens 
et honestus) ib. 154; ^  Tegodlya yydzycz my 
szyą to *podobnye (ergo mihi placet hoc), aby 
Ioachym bogv wschechmogączemy szyą modlyl 
Rozm 28.

4. 'możliwy, prawdopodobny, possibilis, veri 
similis9: Czsocz v lyvdzy nyerowno, v boga 
*schytko podobno XV med. PF IV 594; Ad red- 
dendam possibilem vicem podobnego wszaymy 
XV med. R XXV 152; Podobno verum (nuntia- 
yique ei, quod mihi yerum yidebatur Jos 14, 7) 
1471 MPKJ V 32; To vyem, myły gospodnye, 
yze vzdrovycz nyedostatky przyrodzenyy ro- 
dzayą..., to yest tvey moczy boskey podobno 
yczynycz Rozm 46; A wschakosch to prze dwoye 
rzecz podobno (duabus tamen incidenter de 
causis), yze pomogło Achelavszovy ib. 114; 
Czo bądzye podobno, tocz chczą pomocz ib. 
147; Nye yest to podobno (est tamen incredi- 
bile)..., by syoye moczy albo nyyednych czvd 
nye czynyl ib. 162; Thako by to podobno mogło 
bycz (si fieri posset Mat 24, 24), ysz y syyączy 
bąda v błąd wyedzyeny ib. 483; Oycze, oycze, 
yschytky rzeczy ssą podobne tobye (omnia 
tibi possibilia sunt Marc 14, 36) ib. 597, sim. 
ib.; Oycze, yschytko yest podobno tobye (Marc 
14, 36) ib. 604.

5. 'dający się oswoić, qui domari pot es f : 
Podobny domabilis XV p. post. PF V 6.

6. (o interpretacji tekstów biblijnych, de Scrip- 
turae sacrae interpretatione) 'ukazujący prze
nośne, alegoryczne znaczenie tekstu, translatus, 
per similitudinem dictus5: Intellectus Scripture his- 
toriacus, gysthny,... allegoricus, podobny albo 
przykładny, tropoloicus, czsny albo obyczayny, 
anagogicus zwyczayny albo pasrocznyXV med. 
R  XXV 154.

Cf. Podolny
Podole 'dolina, vallis, cowallis’ : Nyzyno albo 

podole (convallem, Pul: nyzynę) stanów roz- 
merzo FI 107, 7; To leszne podole (vallis autem 
silvestris) myalo gest wyelye studnycz *glo- 
bokich BZ  Gen 14, 10; Lepak syo gest gemu 
pan bog syawyl w podolu Mambre (in convalle 
Mambre) ib. 18, 1. ^  C f Padole, Podól.

Podolny 'godziwy, słuszny, decens, iustus5: 
Deus libenter exaudit eos, qui digna, podolnego, 
petunt XV in. R XXIV 69. ^  Może błąd za
miast podobnego.

Podolszewnik bot. 'olszewnik, Selinum carvi- 
folia L ! : Podolschewnik rubicter 1472 Rost 
nr 1653.

Podołdować cf. Podhołdować

Podołek fo rm y: n. sg. podołek ca 1500 
R XLVII 354; ^  g. sg. podołka XV med. 
GIWroc 33 r, XV med. R XXV 156, Rozm 222; 
^  ac. sg. podołek 1471 MPKJ V 18. 38. 115. 
118, Rozm 20. 123; ^  l. sg. (na) podołce 
BZ Deut 22, 12; ^  ac. pl. podołki BZ Num 
15, 38, 1471 MPKJ V 119, Rozm 180. 417; 
^  i. pl. podołki Rozm 123; ^  /. pl. (w) po- 
dołcech FI i Pul 44, 15.

Znaczenie: 'kraj, brzeg (płaszcza, sukni), 
najczęściej dolny, vestis margo inferior, fimbria?: 
Wszitka sława iego czori crolowey od wnotrz, 
w podolczech zlotich (in fimbriis aureis) FI 
44, 15, sim. Puk, Podolku fimbriam XV p. pr. 
R XXIV 364; Ut optaverat tangere finbriam, 
podolka, vestimenti eius XV med. GIWroc 
33 r; Gyma scha podolka apprehendent fim
briam (apprehendent fimbriam viri Judaei 
Zach 8, 23) XV med. R XXV 156; Powyecz 
gim, acz vcino sobye podołki (fimbrias) na 
cztirzech woglech plasczowich, prziczinyayocz 
k nim motowozi modre BZ  Num 15, 38; 
Strzopki na podolcze (in fimbriis) vcinisz a na 
cztirzech woglech plascza swego BZ  Deut 22, 
12; Podołek yyschywany duas oras (duas oras 
iunctas habebit in utroque latere summitatum, 
ut in unum redeant Ex 28, 7) 1471 M PKJY  18; 
Podołek oram (et praecidit, sc. David, oram 
clamydis Saul silenter I Reg 24, 5) ib. 38; 
Podołek ffimbriam (tetigit fimbriam yestimenti 
eius Mat 9, 20) ib. 118; Podolky (war. lub.: 
*podoleky) ffimbrias (dilatant enim phylac- 
teria sua et magnificant fimbrias Mat 23, 5) 
ib. 119, sim. Rozm 417; Podołek fimbriaca 1500 
R XLVII 354; Czy ystny yyeczsche podolky 
nad ynsze lyvdzy noszyly (isti etiam maiores 
fimbrias aliis ferentes) Rozm 180; Takosch 
schedschy y dothknąla szyeyego podolka odzye- 
nya yego (tetigit fimbriam yestimenti eius Luc 
8, 44) ib. 222, sim. ib., ib. 322. 352; Gedno zyelye 
rosło pod tern obrazem, które zyelye yako 
yvsz vroslo do podolka onego obraza (quae 
quandoque crescebat ita, quod tangebat fim
briam yestimenti), tako pocznye kazdemy zdro- 
vye davacz Rozm 224; ^  'dolna, przednia część 
szaty, którą można zagiąć i nosić w niej drobne 
przedmioty, sinus, gremium v e s t i s Na podołek 
(war. lub.: w padolek) in ora (si tulerit homo 
carnem sanctificatam in ora yestimenti sui et 
tetigerit de summitate eius panem aut pulmen- 
tum, aut yinum, aut oleum, aut omnem cibum, 
nunquid sanctificabitur ? Ag 2, 13) 1471 MPKJ 
V 115; Dzyevyczą Marya... spysczyla podołek 
y osvla on proch na zemyą Rozm 20; Naczyrpal 
(*?£. Jesus) vody v podołek svego odzyenya
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(suae vestis gremio fontis aąuam hausit) y no- 
szyl yako yyedrze {leg. w wiedrze) Rozm 123; 
Vzryawschy to yne dzyeczy rozbyly svoye 
dzbany y yaly czyrpacz vodą podolky (et sinus 
suos aqua repleverunt) ib.

Podorać 1. 'zaorać pierwszy raz płytko, 
podcinając chwasty, pokładać, primo arare herbas 
inutiles succidendc?: Jakom ya Philippowi... 
roi v ozimynie przesz Philippą podoranych nye 
zaorał gwalthem 1471 ZapWarsz nr 3022.

2. 'zaorać obszar poza granicą własnego poła, 
zaorać cudze pole, arando agrum alienum vi oc- 
c u p a r e Ego Jakimonis agrum non subaraui 
podoral nec sibi in agro dampnum feci 1393 
TPaw IV nr 4512; Subarassent agros vlg. pot- 
orali ultra granicies 1403 KsZPozn nr 1495; 
Jszem ya ne podoral wischey roi Baschevi, yedno 
to, czo mi scha dzalem dostało 1432 Pozn 
nr 1411.

Podoski pl. tantum 'okucie drewnianej osi wozu 
chroniące ją od tarcia w piaście koła, cur- 
rus pars ąuaedam ferrea, qua axis łigneus te- 
gitur3: Pro I curru cum IV rotis, axibus podo- 
sky 1393 MMAe XV 273; Nicolao fabro pro 
ferimentis vlg. byca, dl<o)to, scobli, podosky 
et terebello, et blachi... VI scotos 1/2 grossum 
1407 RachNKorcz 464.

Podowliwie cf. Podobliwie
Podowny cf. Podobny
Podowy c f  Perłowy
Podół (?) 'nizina, dolina, dół, vallis, fo\ea : 

Genze wypusczasz studnye w podolech (in 
convallibus, Pul: w padolyech), medzy po- 
srzodkem gor poydo wodi FI 103, 11; Aream... 
cum aedificiis omnibus... et cum orto dieto 
podoi (1482) XVI ex. PF I 212; ^  dubium: 
Marcussius... Stachnam viduam... pro agris 
retro sdbyny vlg. podolom... iuramento euasit 
1399 StPPP VIII nr 9199. — Cf. Padół, Po
dole.

Podpalać 'niszczyć ogniem, spalać, comburere5: 
Pectus culpa cremat, gl. adurit pothpalą 1466 
R XXII 20.

Podpalić c f  Podpalony
Podpalony (o koniu, de eąuo) 'mający od 

spodu maść jaśniejszą, qui infra coloris clarioris 
esF: Kon gnyady podpalony 1499 GórsJazRp 
277, sim. ib. 274. 276.

Podparcie 1. 'podpora, fułtura, sustentacu- 
lum : Yedno szyą Iesvs narodzyl..., nathych- 
myast <się> pokazała gyyazda noya... w czvyr- 
dzenyy povyetrza przez podparczya (sine sus- 
tentamento) Rozm 68.

2. 'poparcie, obrona, subsidium, praesidium : 
Ipsum Lopaczensky de suppediacione al. o poth-

PODOŁEK

parczye eiusdem litere in perpetuum demisit 
1476 AGZ XVIII 126.

3. 'cierpliwość, cierpliwe znoszenie czegoś, 
patientia, actus patienter tolerandf: Na poth- 
parcze in sustentacionem (in sustentatione dei, 
ad ostensionem iustitiae eius in hoc tempore 
Rom 3, 26) 1471 MPKJ V 125.

Podpasać I. 'obwiązać pasem, circumcingere’ : 
Nalyazl mlodzencza iasnego, a on stoy potpa- 
saw syo (stantem praecinctum) BZ  Tob 5, 5.

2. 'uzbroić się, przypasać broń, accingere, 
armare5 Gad podpasaly boyowacz bodze przed 
nym, a onpodpasan bodze z tilu (ipse accingetur 
retrorsum) BZ  Gen 49, 19.

Cf. Podpasaly
Podpasaly 'uzbrojony, mający broń przypa- 

saną, armatus, gladio accinctus5: Gad podpa
saly (accinctus) boyowacz bodze przed nym, 
a on podpasan bodze z tilu BZ  Gen 49, 19.

Podpasica cf. Podpaszyca
Podpaszek (?) 'miejsce pod pachą, ascella, 

ala : Ascella... est loeus sub brachio... pacha 
vel podpązek ca 1500 Erz 70. ^  Możliwa też 
lekcja podpażek.

Podpaszny 'mający związek z pachami, pod 
pachami będący, ad ascellas pertinens5: pod
paszny pas 'pas uprzęży opasujący piersi końskie, 
cingulum in armis eąuestribus, quo equi pectus 
cingituF: Antela pothphaszny pasz v konyą 
vel pothpyerszny pasz ca 1500 Erz 71.

Podpaszyca czy też Podpasica 'rodzaj spod
niej szaty, rodzaj obcisłej koszuli, subuculae 
vel tunicae genus5 (?): Dorca yocatur tunica 
stricta podthpaszycza ylg. gunya 1444 RozPaul 
78 v.

Podpaść 'uchwycić się czegoś, dopaść, capere, 
deprehenderes: Podpadła vasit {war. lub. rp.: po
padłą invasit; cum congregasset autem Paulus 
sarmentorum aliąuantam multitudinem et im- 
posuisset super ignem, yipera a calore cum 
processisset, inyasit manum eius Act 28, 3) 
1471 MPKJ V 136.

Podpażek cf. Podpaszek
Podpiastun 'opiekun, wychowawca, tutor, edu- 

catoF: Sub cultoribus podpyastyn aut opye- 
kadlny {war. kal.: pod opyekayąnczymy sub 
tutoribus; ąuanto tempore heres paryulus est, 
nihil differt a servo..., sed sub tutoribus et 
actoribus est usque ad praefinitum tempus 
a patre Gal 4, 2) MPKJ V 128.

Podpić 'upić się trochę napojami alkoholowymi, 
paululum inebrian : Genego czasu Hela potpyl 
sobye (erat autem Ela ... bibens et temulentus) 
BZ  III Reg 16, 9.

(Podpieracz) Podpiracz 'ten co wspomaga,
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270 PODPIERACZ PODPOLAŁY

a d iu to r Confirmator wspomozicel, pothpiracz 
XV med. R XXIV 348.

Podpierać, Podpirać, Podpierać się, Podpirać
się fo rm y: praes. ind. 3. sg. podpira Pul 36, 25; 
^  part. praes. act. adv. podpiraję BZ  Gen 
32, 10; podpieraję MPKJ V 39; podpirając 
1471 MPKJ V 39; ^  praet. 3. sg. m. podpirał 
1399 HubeZb 74, XV p. pr. R XXIV 52; pod
pierał ca 1500 R XLVII 371; / .  podpirała 
ca 1500 JA IV 93; 3. pl. m. podpierali BZ Ex 
17, 12; ^  part. praet. pass. n. sg. f .  podpirana 
1456 ZabUPozn 89.

Z n a czen ia : 1. 'podtrzymywać coś od dołu, 
lub z boku dawać podporę, sustinere, fulcire’: 
Podpirał appodiabat XV p. pr. R XXIV 52; 
Aaron a Hur podpyeraly (sustentabant) rocze 
gego BZ  Ex 17, 12; Gdy szye potknye, ny<e> 
zarazy szye, bo gospodzyn potpyra (i7/: pod- 
clada) swoyą ręką (dominus supponit manum 
suam) Pul 36, 25.

2. 'dodawać otuchy, wzmacniać, confirmare,
animum firmare’: Potrzebnoscz potpirala nye- 
moczne neeessitas lenaneat (pro leuauerat) in- 
firmos ca 1500 JA IV 93; Amonuit, id est pot- 
pyeral ca 1500 R XLVII 371; ^  Videas ibi,
si attendas, potenciam rei, kako mocz rządzoną, 
sapienciam instrui, yirtutem sustentari y szyła 
podpirana 1456 ZabUPozn 89.

3. 'umacniać żądania procesowe w postępo
waniu dowodowym, coram iudicibus compro- 
bare5: Eze Jan, cso szo listem potpiral, aby bil 
tego zawołana..., yest... tego zawołana 1399 
HubeZb 74.

4. podpi(e)rać się'używać podpory, opierać się, 
niti, inniti : Laasky syo podpyrayo przebredl 
gesm Iordan ten to (in baculo meo transivi 
Iordanem istum) BZ Gen 32, 10; Laską schią 
podpyrayącz (war. lub.: szą podpyerayą) te- 
nens fusum (nec deficiat de domo Ioab fluxum 
seminis sustinens et leprosus, et tenens fusum 
II Reg 3, 29) 1471 MPKJ V 39.

Cf. Podporać
Podpieranie, Podpiranie 1. 'podtrzymywanie 

czegoś od dołu, sustinere’: Caganyecz ku pod- 
pyeranyu szwyecz (ad luminaria sustentanda) 
BZ  Ex 35, 14.

2. 'coś co podtrzymuje, podpora, sustentaculum, 
fultura: Ony dały ge (sc. pieniądze) rzemyoszl- 
nykom..., abi kupyly... drzewya... ku podpy- 
ranyv domow (ad contignationem domorum) 
BZ  II Par 34, 11; Kyedy Iesus popelnyl rok 
od svego vrodzenya..., począł prosto stacz 
a chodzycz na svych nogach przeze wschey 
pomoczy a przez podpyranya (sine susten- 
taculo) Rozm 98.

(Podpierśnik) Podpirśnik 'pas uprzęży opa
sujący piersi końskie, cingulum in armis eąuestri- 
bus, quo eąui pectus cingitur’ : Potpyrsznik 
antela 1437 Wisi nr 228 s. 85.

Podpierśny 'mający związek z piersiami, bę
dący pod piersią, ad pectus pertinens’: podpierśny 
pas 'pas uprzęży opasujący piersi końskie, 
cingulum in armis eąuestribus, quo equi pectus 
cingitur : Antela pothpaszny pasz v konyą yel 
pothpyerszny pasz ca 1500 Er z 71.

Podpiracz cf. Podpieracz 
Podpirać cf. Podpierać 
Podpiranie cf. Podpieranie 
Podpirśnik cf. Podpierśnik 
Podpisać 1. 'złożyć pod czymś swój pod

pis, zatwierdzić swym podpisem, nomen suum 
subscribere, nomine subscripto confirmare’: Cum 
notarius litteram legebat, dixit, quod ista lit- 
tera est subscripta al. potpiszana alia manu 
et incausto 1419 AKH  III 322; Quia yendidit 
omnia robora ewlsa al. yydzane... cum sex 
roboribus... Nicolao..., que debet ewlgere 
in suum signum, quod habet in sua bona sub
scribere al. pothpysacz ad suum placitum 1480 
Raf Reg 17.

2. 'napisać niżej, spisać, infra scribere, conscri- 
bere : Alye by nycz dawnosczy nye było zapa- 
myąthano alybo nye wyedzano y thy take vsta- 
wyenya thv podpyszą Sul 62; ~  dubium: Vklad 
albo statuta ystawylismy, ktoresz podpysmy 
(infrascripta, Sul 6: z nyenagla nyzey popy- 
ssana) chczącz, aby ge [wziąli] w zemy polskyey 
wszytczy zachowali Dział 2.

Podpisanie 'podpis pod tekstem, nomen sub- 
scriptum: Y przynyoszl taky lysth y wysz- 
nanye: Przyyaczelszky[e] pokłon naprzód...
podpyssanye taky<e>: Burgmystrz, raczcze, 
przyszaszny<cy> myastą Ffryburg OrtOssol 
100, 1, sim. OrtMac 136.

Podpłomyk 'płaski placek pieczony zwykle 
na żarze, panis subcinericius ad flammam coc- 
tus : Ecce ad caput suum subcinericius panis, 
pothplomyk, et vas aque (III Reg 19, 6) XV 
p. pr. SKJ I 307; Iussit (sc. Abraham) Saray, 
vxori sue, ut faceret panes subcinericios pothplo- 
miky (Gen 18, 6) 1453 R XLVII 350; Wesmy 
trzi myarky moky a zamyesszy, a vczyn pot- 
plomik (1471 MPKJ V 9: podplomyky) chleba 
(subcinericios panes) BZ  Gen 18, 6; Podplomik 
sub<c>inericius 1472 Rost nr 1545; Podpło
myk panem subcinericium XV ex. R XXV 148.

Podpolały (o koniu, de equo) 'mający od spodu 
maść jaśniejszą, qui infra coloris clarioris est’: 
Gnyady, podpolały strzelczy 1471 GórsJaz 272, 
sim. ib., sim. 1474 ib. 273; Gnyady, podpolały
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kopynyczy 1471 ib. 272; ^  Equs s gnada pod- 
polaly 1474 ib. 272.

Podpolaty (o koniu, de equo) 'mający od 
spodu maść jaśniejszą, qui infra coloris clarioris 
esF: Valachus gnyady, podpolaty 1499 AKH 
VIII 312.

Podpomagać 1. 'dawać pomoc, wspierać, 
sustinere, iuvare3: Podpomaga sustinet ca 1428 
PF I 491; Ut eis potpomagaly 1440 R XXV 
242; Fratres, induite vos, sicut electos dei,... 
pacienciam, supportantes inuicem podpoma- 
gayącz sze spolv (Col 3, 13) XV med. SKJ I 62; 
Podpomagacz subvenire XV ex. PF V 22.

2. 'pocieszać, dodawać otuchy, pokrzepiać, 
consolari, animum alicuius confirmare’ : Anyol 
pokazał szye... Maryey, podpomaga yą y yye- 
szyely yą z gey smątkv (angelus consolabatur 
Mariam turbatam) Rozm 37; Vtenczass po
kazał szye yemv anyol s nyeba podpomagayącz 
y {leg. ji fgo3, confortans eum Luc 22, 43) 
ib. 598, sim. ib. 604; Mozem... yyerzycz temv, 
yze szye yemv (sc. Jesusowi) tedy pokazał 
Gabriel archanyol... y począł rycerz króla pod
pomagacz ib. 598.

Podpomoc 1. 'pomoc, poparcie, auxilium, prae- 
sidium : Jaco Pacoss... nye przechowawal supra 
pozesczą na panyą Sarnowską any radził, any 
potpomocz dawał 1424 Kościan nr 1083, sim. 
ib. nr 1253.

2. 'znoszenie przeciwności losu, tolerantia, 
perpessio : Si quis est infirmus in sustinendo 
adversa, videat pedes Xi perforatos et armabi- 
tur ad supportacionem na pothpomoczy XV 
p. post. R XXV 176.

Podpomożenie 'wsparcie, pokrzepienie, auxi- 
lium, confirmatw: Raczi prosicz za nami grze- 
sznimi do pana boga..., abiszmi od nyego pod- 
pomozenie y vzdrowenye, y wizwolenye zaslu- 
zili M W  14b; Day nam chleb nasch, to yest 
Iesucrista,... a tho nad chleb, czvsz kromya 
chleba przyrodzonego, czvsz potrzebnego kv 
podpomozenyy czyala (necessarium ad susten- 
tationem) Rozm 278.

Podpomożyciel 'ten co pomaga, adiutor, auxi- 
UatoF: Adiutor et protector pothpomoszyczyel 
XV ex. PamLit XXVIII 307.

Podpomóc fo r m y : praes. ind. 1. sg. podpo- 
mogę Rozm 323; 3. sg. podpomoże FI 88, 21; 
^  imper. 2. sg. podpomoży FI 78, 9, M W  38b; 
3. sg. podpomoży Rozm 506; ^  inf. podpomoc 
Sul 79, M W  122b, XV PF V 19; — praet.
2. sg. m. podpomogł jeś FI 85, 16; ^  condit.
3. sg. m. by podpomogł FI 93, 17; ^  part. 
praet. pass. n. sg. f . podpomożona M W  145a;
n. pl. m. podpomożeni ca 1428 PF I 492.

PODPOLAŁY

Z n a czen ia : 1. 'pomóc, dać pomoc, adiuvare, 
auxilian : Podpomoszi nas (adiuva nos, Pul: 
pomozy nam), bosze zbawena naszego! FI 78, 9; 
Ty, gospodne, podpomogł ies me (adiuyisti me, 
Pul: pomogl yes my) FI 85, 16; Roka zaprawdo 
moia podpomosze gi (auxiliabitur ei, Pul: po
może yemu) a ramo moie ymoczni gi FI 88, 21; 
Bo by bog ne podpomogł me (nisi quia dominus 
adiuvit me, Pul: by... nye pomogl mnye), przes 
mała przebiwalabi bila w pekle dusza moia 
FI 93, 17; Miloserdze twoie, gospodne, *pod- 
pomosz me (misericordia tua, domine, adiuva- 
bat me, Pul: pomogło mnye) FI 93, 18; Chczącz 
poddanym naszim laskawye pothpomocz (subve- 
nire)... zapowyedamy, aby Zydowye na lysthy... 
pyenyądzy nye pożyczały Sul 79; Podpomozi 
mię (adiuva me Psal 118, 117) a zbawion bandą 
M W  38 b; Gedzini bozi sin raczi nas podpomocz 
y blogoslawicz M W  122b; Abich... twimy 
modlitwamy y pomoczamy podpomożona... na 
wieky lyubezno tobie bila M W  145a; Podczye 
kv mnye wschysczy, którzy robyczye a yestesczye 
ydrączeny, a ya vasz pozdrovye y podpomogą 
(ego reficiam vos Mat 11, 28) Rozm 323; Pod- 
pomozy czye bog vschechmogączy, dzyevycze 
blogoslayyona! ib. 506.

2. 'podeprzeć coś od dołu, podtrzymać, pod
nieść coś, sustinere, su s te n ta re Podpomoszeny 
suffulti ca 1428 PF I 492; Subputare noszycz 
yel pothpomocz XV ex. PF V 19.

Podpopielny (o chlebie, de pane) 'pieczony na 
węglach, subcinericius, ad flammam coctus’: Na
warzyły soo tey m0ky... y uczynyly S00 pod- 
popyelny chleb prazny (fecerunt subcinericios 
panes azymos) BZ  Ex 12, 39.

Podpora fo r m y : n. sg. podpora 1471 M P K J\  
11. 84, XV p. post. R XXV 180; ~  g. sg. pod
pory 1477 MPKJ II 324; ^  ac. sg. podporę 
XV ex. SKJ I 70. 94; — d. pl. podporam XV 
p. post. PF III 288; ~  i. pl. podporami Gn gl. 
161a.

Z n a c ze n ia : 1. 'to na czym się coś opiera, to 
co rzecz drugą podtrzymuje, filar, podstawa, ful- 
tura, fulcimentum, columna \ Filius dei, volens 
habere {pro habitare) in beata Elisabeth tam- 
quam in domo, roborauit eam septem colum- 
pnis, podporami, et ideo cadere non poterat 
Gn gl. 161 a; Kyg, *podpora staroscy naszey 
(baculum senectutis nostrae), nama gesz otiol 
a od naiv gesz przecz posiał BZ  Tob 5, 23; 
Innixum, appodiatum podpora (viditque in 
somnis scalam... et dominum innixum scalae 
Gen 28, 13) 1471 MPKJ V 11;. Columna slup, 
podpora (qui possidet mulierem..., adiutorium 
secundum illum est et columna ut requies Ecclus
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272 PODPORA PODRÓŻNIK

36, 26) ib. 84; Stratus humi palmes subeuntibus, 
gl. sustinentibus dobrem pothporam, indiget 
vlmis XV p. post. PF III 288.

2. fpokrzepienie, pomoc, subsidium, praesi- 
dium : Quem cibum deus dedit... populo dei... 
non in fouimentum, nye dla pothpory, corporis 
sed anime 1477 MPKJ II 324; Quia crux Xi est 
baculus, pothpora, infirmorum XV p. post. 
R XXV 180; Et si distribuero in cibos pau- 
perum, gl. id est necessaria pauperum, omnes 
facultates meas acz rozdzelalbych na podporę 
vbogych wszythky *gymnyenya (I Cor 13, 3) XV 
ex. SKJ I 70; Qui autem habuerit substanciam 
huius mundi, podporę czala albo gymyenye, et 
yiderit fratrem suum necessitatem pacientem, 
et clauserit viscera sua ab eo, ąuomodo caritas 
dei manet in eo? (I Jo 3, 17) ib. 94.

Podporać ' wzmacniać, krzepić, confirmare, 
confortare\* Virtutem confortativam podpora- 
yoczo XV med. R XXIV 48. — Może błąd 
zam. podperay0cz0 ?

Podrapie fzagrabić, zrabować, rapere, spolian : 
Paknąly zona kthorego slachczicza... dzeszan- 
cziną podrapi (ubi... rapuerit),... ma klantha... 
bycz Sul 4. ~  Cf. Podrapienie.

Podrapienie, 1. 'zagrabienie, zrabowanie cze
goś, raptus, spoliatio : Zkazvgemi..., ze o po- 
drapyenye (pro raptu) dzeszanczini... thaki dra- 
pyeszcza... ma clyanth bycz Sul 3.

2. 'rzecz zrabowana, praeda : Tesz vsta-
wyamy... onego bicz przeszeczczyvego, gysz... 
slodzeye... chowa a dzely s nymy *podropyenye 
(qui... partitur cum eis rapta) a szle nabithe 
rzeczy Sul 47. ^  Zapewne błąd zamiast po-
drapione.

Podrapieżyć 'zagrabić, zrabować, rapere, prae- 
dan:  Pobrał skarbi... a wszitko podrapyeszil 
(diripuit) BZ  III Reg 14, 26.

Podrażec cf. Podrożeć
Podrębić 'nadciąć coś od dołu, pociąć, secare, 

ab inferiore parte concidere3: Poszko officialis 
confessus est, quia vidit, dum idem molendinum 
suum secuit al. podrambil 1390 StPPP VIII 
nr 5475.

Podrobnić cf. IPodrobnyczie
IPodrobnyczie '? ’: Podrobnyczie minutim (si 

oblatio tua fuerit de sartagine similae conspersae 
oleo et absque fermento, divides eam minuta- 
tim et fundes super eam oleum Lev 2, 6) 1471 
MPKJN  21. ~  Możliwe lekcje czas. podrobnić 
lub przysłówek podrobnicie.

Podrosłek 'młodzieniec, adolescens, iurenis3: 
Sed cum adolescens, podrosłek, factus fuisset 
XV med. GIWroc 103r; Adolescens, iuuenis sev 
puer mlodzenyecz vel podrosłek OrtCel 1.

Podrosły 'dorosły, adultus, pubes3: Podrosły 
adultus (quibus adultis, sc. filiis Isaac, factus 
est Esau vir gnarus venandi et homo agricola, 
Iacob autem vir simplex habitabat in taberna- 
culis Gen 25, 27) 1471 MPKJ VI I .

Podrosny ( ?) 'dorastający, adolescens5: Podro- 
sni adolescens ca 1420 WokTryd nr 379.

Podróstwo 'podróż, wędrówka, iter, peregri- 
n a t i o Proscha, yszby tha szwyathoscz czyala 
y krwye twey... była my oczysczyenye grze
chów..., pokarm moyego podroszthwa (sit via- 
ticum meae peregrinationis) Naw 153.

Podróślstwo 'wiek młodzieńczy, aetas iuvenilis3: 
Takosch Iesus, mylę dzyeczyą, stal (leg. lściał 
c świecił5 ?) szye w svey mlodosczy, alye yyeczey 
v yego podroszltyye (pro podroszlstyye, sed 
magnum post enituit in statu iuyenili) a v stadle 
mąskyem rosi ye cznotach Rozm 143.

Podrożeć, Podrażec bot. 'kokornak powojni- 
kowy, Aristolochia clematitis LĆ: Podrozecz 
aristologia longa 1478 Rost nr 1908; Podroszecz 
aristologia ca 1500 ib. nr 2022; ^  Podrazecz 
aristologia 1464 Rost nr 4748, sim. 1475 ib. 
nr 3041; Podrazecz aristologia longa 1472 ib. 
nr 667; Aristoloya pyelnyk vel podrazecz XV 
p. post. R LIII 64. ^  Cf. Podrzązek.

Podróżnik fo rm y: n. sg. podróżnik 1419 Rost 
nr 5180, 1472 ib. nr 798, etc., Pul 68, 11, etc. ; 
^  g. sg. podróżnika Spow 1; ~  i. sg. podróżni
kiem BZ  Ruth 1,1, Rozm 659; ^  g. pl. podróż
ników 1448 R XXIV 352; ^  d. pl. podróżnikom 
1484 Reg 711.

Znaczenia: 1. 'wędrowiec, przybysz, obco
krajowiec, viator, peregrinator, peregrinus : Szpo- 
wadami szo..., yszeszmi... podrosznika (Spow4: 
pyelgrzyma) na nocz ne polozili Spow 1; Po- 
drossnykow itinerantium 1448 R XXIV 352; 
Wiszedl czlowyek s Bethlema Judowa do kraia 
moabskego, chczocz tam podrosznykem bicz 
(ut peregrinaretur) s sw0 zono a se dwyema 
sinoma BZ  Ruth 1, 1; A podroznykom (in iti- 
nere constitutis) nye ma byczi zapovyedzyano 
tez myąsso 1484 Reg 711; Czudzy yczynyl yesm 
szye braczyey moyey y podrosznyk (peregrinus, 
FI: pelgrzim) synom maczyerzy moyey Pul 68, 
11; ^  Bo kakoly myły Iesus byl blogoslayyon 
od pyrvey godzyny syego począczya, ylkosch ku 
duschy, yschakosch podług czyala podroznyk 
przed svym *smarthychvstanyv Rozm 543; Mo
żemy tego Yana rozumyecz, gegosz myły Kri- 
stus nad yne myloval, a ten tego czaszy podroz- 
nykyem byl, bo po smyerczy y po vmączenyv 
bozem dlugy czass byl zyw na syyeczye ib. 659.

2. bot. a. 'cykoria podróżnik, Cichorium in- 
tybus LĆ: Podroznyk mira solis 1419 Rost
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nr 5180; Podróżnik cicorea maior 1472 ib. 
nr 798; Podrosznyk cicorea 1478 ib. nr 1907, 
sim. ib. nr 1982, 1484 ib. nr 5923. 5926, 1493 
ib. nr 2324. 10926; Cicorea zolczyen aut po
drosznyk, alii vocant modrag XV p. post. 
R LIII 65; ^  b. 'babka zwyczajna, Plantago
maior L ? : Podrosznyk plantago maior ca 1500 
Rost nr 7245.

Podróżny fo r m y : n. sg. m. podróżny BZ Jer 
14, 8, Ort Mac 92, OrtOssol 69, 3, ca 1500 Er z 71, 
Rozm 278; ^  ac. sg. m. podróżnego XV med. 
R XXII 240, BZ  Lev 25, 35; ~  /. sg. neutr. (o) 
podrożnem Pul 64 arg.; ^  n. pl. m. podróżni BZ 
Deut 29, 22, XVp.post. JA X II144; ^  d. pl. m. 
podróżnym BZ  Lev 23, 22, OrtMac 22. 23. 116, 
OrtOssol 11,2.27,2. 3. 86,1, OrtRp 13, 3; ^  ac. 
pl. m. podróżne 1471 MPKJ V 96, 1484 Reg 711; 
/ .  podróżne Rozm 221.

Znaczenia: 1. 'mający związek z podróżą, 
dotyczący podróży, ad iter pertinens, viatorius5: 
Pyenye... o slowye podrosznem albo o lyudu 
wychodzoczem Pul 64 arg.; Tobye slye vozy 
y myto od przevozow, strawą y potrzeby po
dróżne (necessaria per viam) Rozm 221; Syyathy 
Lucasch movy albo przykladą wszedny (sc. 
chleb), ktoresz szye yyklada podrozny (cotidia- 
num, quod de viatico tantum exponitur), telko 
to yest o bozem czyelye, bo szye thym mamy 
przypravyacz na yyeczny (sc. żywot), kyedy 
szye duscha s czyalem dzyely ib. 218.

2. (o ludziach) 'będący w podróży, też wyru
szający w podróż, viator, peregrinator, peregri- 
nus5: Pytalysczye nasz, mayąly gosczom po- 
drosznym albo myesczanom... gorączy sąnd 
*oszandzyczy OrtOssol 27, 2, sim. ib. 11, 2, Ort
Mac 22; Podrosznym ludzem yako gosczom, 
czo szą tako daleko, acz k themv polozonemy 
sządu nye mogą przycz..., tym maya gorączy 
sąnd *osąndzycz OrtOssol 27, 3, sim. OrtMac 23; 
Poddrosznym ludzom albo gosczyom, czo nye- 
dobrze k szadv szluchayą..., thym szye godzy 
przyszadzycz (pro przyszyancz) wyazany (leg. 
w wiązany) czasz OrtOssol 86, 1, sim. OrtMac 
116; Podroszny, poszel sublega ca 1500 Er z 71; 
^  Et egenos vagosque, podrosszn[y]e albo bla- 
kąyączye (1471 MPKJ V 96: vagos podrozne 
uel bląkagyaczie), in domum tuam (sc. induc, 
Is 58, 7) XV p. pr. S K J I 307; Podrosznego no- 
czowacz, chorego nawyedzacz XV med. R XXII 
240; Nye przizinaycze (sc. zboża) przi samey zemi 
any ostawyonich klossow szbyeraycze, ale vbo- 
gim a podrosznim (peregrinis) nyechaycze gich 
BZ  Lev 23, 22; Gdiszbi zvbozal brat twoy..., 
przymyesz gy iako przichodnya y podrosznego 
(peregrinum) ib. 25, 35; Podroszni (peregrini),
35 — Słownik Staropolski VI

ktorzysz to z dalekich stron przydo, vsrzo rany 
zemye tey BZ  Deut 29, 22; Przeto (pro prze co) 
iako goszcz bodoci gesz w szemy, iako po
droszni (yiator) ychilyasz syo kv bidlenyy? BZ 
Jer 14, 8; A ten goscz nye chcze czekacz, ale 
owa gest podroszny, szlowye gothow[o] na 
drogą OrtOssol 69, 3, sim. OrtMac 92; Hospiti- 
bus itinerantibus, podrosznym, qui tam longe 
possessionati sunt, ut ad iudicium banitum attin- 
gere non yalent OrtRp 13, 3; Tez mayą myeczi 
na yyeczerzy y w obyedzye dosyczy, yyąwszy 
mdlę, chore, nyemoczne y podrozne (exceptis... 
yiatoribus) 1484 Reg 711; Podroszny yiatores 
XV p. post. JA XII 144.

Podrucić cf. Podrzucić
Podrugać (o niektórych zwierzętach, de quo- 

rundam animalium voce) 'krzyczeć, wrzeszczeć, 
rugire, mugire : Linx ratat krvka, podryga 
ca 1500 Er z 71; Pardus est animal yelocissimum 
diuersi coloris pard, ratat kruka, podryga ib.

Podryć 'podkopać, suffodere, subruere*: Pod- 
rigye suffodiat (in oculis suis lacrimatur ini- 
micus et quasi adiuvans suffodiet plantas tuas 
Ecclus 12, 18) 1471 MPKJ V 80.

Podrywać 'urywać, spod czegoś coś usuwać, 
subter aliąuid awellere, rumpere : Vndaque lenta 
lauat littus, edendo cauat podriva[y] 1466 
R XXII 20; ^  przenośnie: Podriwaia subruunt 
(yitemus autem noxia, quae subruunt mentes 
vagas) 1444 R XXIII 302.

Podrzazać cf. Podrzezać
Podrzązek (?) bot. 'kokornak podwojnikowy, 

Aristolochia clematitis L : : Podrzozeg aristo- 
logia ca 1500 Rost nr 5329. ^  Zapewne źle
odczytane zamiast podrożeć.

Podrzeć łpotargać, połamać, zniszczyć, lace- 
rare, destruere, delere’: podrzeć bor, pczoł 'za
brać, wybrać miód niszcząc przy tym ule, ahearia 
destruendo mel auferre : lako Hannus nye po
darł boru Miczkowa y ksandza kanthorowa any 
go yszytka ma 1405 HubeZb 105; Czso Paszek 
zalowal na Thomislawa, bi mu podarł pczol 
*ch0sebno rzeczo..., tego ne uczinil 1409 
Kościan nr 421.

(Podrzezać) Podrzazać 'podciąć, przeciąć, se- 
care, succidere’: Subneruauit, id est nerwm succi- 
dit zylą podrzazal (subnervavit, sc. David, om- 
nes iugales curruum II Reg 8, 4) 1471 MPKJ V 
39.

Podrzeźniacz 'błazen, trefniś, scurra, morw : 
Mimus podrzeznyącz albo blazno, vyla ca 1500 
Er z 71; Podrzesznyacze mimesi ib.

Podrzeźniać 'ubliżać, wyśmiewać, maledicere, 
deridere3: Blasphemare bogu layacz a po- 
drzesnyacz XV med. Zab 517; Flectentes genua
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*podzesznali mv szacrywayocz (sc. oczy) ca 1450 
PF IV 571.

Podrzeźnianie 'ubliżanie, wyśmiewanie, male- 
dictum, derisuś*: Ut plurimum nazyvanye, po- 
drzeznyany<e> (Zab 517: podrzesnyanye) ma- 
lediccio vlg. lagyanye bidlu XV med. Zab 516; 
Quasi de canna tum sibilat invida sanna gwysz- 
dze ganyepnym podrzesznanym 1466 R X X II19; 
Saturabitur obpr obriis vlg. brzy thkosczy..., 
*bodrzesnyanya, nasmyevanya (Thren 3, 30) XV 
p. post. R XXIV 375.

Podrzeźnienie 'ubliżenie, wyśmianie, male- 
dictum, derisus5: Vczynyenysmy w potępy szo- 
szyadom naszym, podrzesznyenye y naygra- 
wanye (subsannatio et illusio, FI: szszpila y po- 
smewane) tym, gisz w okolyczy so na zyemy 
Pul 78, 4.

Podrzęczcze cf. Podrzędczy
Podrzęcze cf. Podrzędczy
(Podrzędczy) Podrzęczcze, Podrzęcze 1. 'urzęd

nik administracyjny (na Mazowszu), podwładny 
rządcy ziemi czyli starosty, magistratus provin- 
ciae administrandae (in Masona), capitanei, qui 
vocabatur, imperio subiectus': Jaco mne szekira 
vcradzona wtenczasz, kedim drugi lup *pod- 
dr0czczemu podawał 1422 Czrs 258; ^  No-
bilis Laurencius yiceprocurator al. podrzaczcze 
de Środka iurabit peremptorie in terminis parti- 
cularibus proximis... erga kmethonem dictum 
franczek...: Jacom ne kazał Franczkowy s dze- 
dzyny sze Szrodky precz 1427 Pozn nr 1252; 
Albertus, podrzencze de Wolya, Cuyawiensi 
terra, ius habet 1445 Liblur nr 5538.

2. 'urzędnik, podwładny zarządcy majątków 
królewskich w Małopolsce, magistratus in Po
lonia Minori, imperio eius, qui bonorum regalium 
administrandorum munere fungebatur, subiectus3: 
Fideiusserunt Stanislaus, podrzancze, et Ja- 
rosch 1442 Liblur nr 5332, sim. 1449 ib. nr 5865; 
Fideiussit podrzancze 1447 ib. nr 5729; Pro 
littera fideiussit podrzancze de castro nostro 
1456 ib. nr 6334; Stanislai podrzantcze, civis 
et consulis Cracoviensis 1456 Matr I nr 403.

(Podrzucić) Podrucić 'rzucić pod coś, podpo
rządkować, subicere, subdere' : Omnia subiecisti, 
podruczil, sub pedibus eius, oves et boves 
(Psal 8, 8) XV med. GIWroc 43 r.

Podsadek fo rm y: n. sg. podsadek 1437 Wisi 
nr 228 s. 87, 1445 AGZ XIV 174, BZ Lev 
22, 10, eter, ac. sg. podsadka 1448 AGZ XIV 
263, 1452 ib. 336, 1456 AGZ XIV 471, eter, 
~  g. p l  podsadkow 1471 AGZ II 208; ^  ac. pi. 
podsadki 1454 AGZ XIX 488, 1475 AGZ XVIII 
111; -  i. pl. podsadki 1474 AGZ XVIII 85.

Znaczenie: 'chłop bezrolny, feudalnie zależny,

colonus agro proprio carens, nobilium potestati 
subiectus9: *Podsądek inąuilinus 1437 Wisi 
nr 228 s. 87; Masyvk et subses eius al. pod
sadek Chodor 1445 AGZ XIV 174; Pro homine 
Maczek, reclinato ab eo de Thorkuczyn, al. 
podsathka 1448 ib. 263, sim. 1464 AGZ XII 295; 
Prout eum citavit pro homine laków piscatore, 
podsadka, reclinato de Lyppowyecz 1452 AGZ 
XIV 336; Dux Michael... iurare debuit contra... 
Petrum..., quia eum non dimisisset coram no- 
bilibus pro ... hominibus subsidibus al. poth- 
sathky 1454 AGZ XIX 488; Nobilis Stani
slaus... proposuit super nobilem Nicolaum..., 
quia sibi hominem Ihnath, podsathka, reclina- 
tum de Byelka, ab eo mittere non vult 1456 
AGZ XIV 471; Iste homo non est subses al. 
podsadek, sed est homo curialis al. podwo- 
rzyczny, habens agrum ib. 498; Ego sum homo 
arealis et non podsadek 1464 AGZ XII 394; 
Quia ipse sibi Iohanni non vult mittere homi
nem inquilinum al. podsadka 1468 AGZ XV 86, 
sim. 1471 AGZ XII 402, 1472 ib. 404; Cuzma 
nullum dworziscze tenet, sed est podszadek 1470 
AGZ XVII 25; De ortulanis et inquilinis al. 
s potsadkow 1471 AGZ II 208; Cum inquilinis 
al. s po[s]thsathky 1474 AGZ XVIII 85; Pro 
hominibusque profugis, Valachis, inquilinis al. 
podsathky 1475 ib. 111; Quia tu hominem 
dictum Paulum... non vis de sorte tua Droho- 
mirczany, inquilinum al. podszadka, de iure 
Valachico in villam ipsius... in ius Valachicum 
<demittere>, neque pro ipso reclinacionem reci- 
pere 1476 AGZ XIX 278; Pro homine, Iwan 
nomine, inquilino al. o podszadka 1479 AGZ 
XVII 177; Sed eundem hominem Iwan, inquili- 
num al. podszadka, mancipaverunt et detinue- 
runt contra laudum ib.; Quia tu noluisti neque 
vis hominem ipsius inquilinum al. podszadka 
extradere de villa sua 1495 ib. 321; Iste homo 
non est inquilinus al. podsadek, sed est kmetho 
meus, habens sub me agrum 1496 AGZ XVIII 
375; ^  (w Biblii) 'domownik, familiaris': Pod
szadek kapłanów y mitnik (inquilinus sacerdotis 
et mercenarius) nye bodo gescz tego BZ Lev 
22, 10, sim. MPKJ V 23.

Podsadkini 'chłopka bezrolna, feudalnie za
leżna, colona agro proprio carens, nobilium po
testati subiecta: Quia tu sibi noluisti ius ad- 
ministrare cum muliere nomine Choyda, in- 
quilina al. s *podsathlynyą 1479 AGZ XVIII 
184; Quia vos vultis dimittere mulierem ipsius 
nomine Thanka, inquilinam al. podsathkynyą, 
ibidem in Conyysky 1483 ib. 263.

Podsadzić 'postawić w czyjeś miejsce, pod
sunąć, subdere, supponere in locum alicuius';
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Quecumque audet prolem cum alio progenitam 
in bona sui mariti inferre et substituere, podsa- 
dzycz, ista furatur bona veris heredibus XV 
med. SKJ V 263.

Podsędek fo r m y : n. sg. podsędek 1393 
HubeZb 67, 1405 Pozn nr 579, 1420 Kościan 
nr 792, 1422 Pozn nr 1118, etc.; podsędk 1435 
Pozn nr 1453; ^  g. sg. podsędka 1391 HubeZb 
64, 1391 Pozn nr 289; ^  d. sg. podsędkowi 
1406 TPaw IV nr 2626, 1432 Pyzdr ni 1072, 
Sul 55, Dział 51; ^  ac. sg. podsędka 1460 
AGZ XI 450, Dział 11; ^  v. sg. podsędku 1401 
Pyzdr nr 163; ^  i. sg. podsędkiem Sul 98, 1498 
MacPraw VI 273; ^  d. pl. podsędkom Sul 17. 
50, Dział 42; ^  ac. pl. podsędki De mor te 
w. 329; ro i. pl. podsędki Sul 95. 98; ^  l. pl. 
(przy) podsędkoch Sul 101—2.

Z n a czen ie : 'urzędnik w sądzie ziemskim, 
zastępca sędziego, magistratus iudicii terrestris, 
qui vocabatur, iudicis \ i c a r iu s Iaco Woyass 
cupil v podsanthka cu soltisstw dwa srzeba 1391 
HubeZb 64; lako łan ne ypominal mi S0 swego 
praua, kedi *wtoro do podsothka ial 1391 
Pozn nr 289; Iaco praue cupil podsandek we- 
cziscze Popransniky 1393 HubeZb 67; Spitay, 
podsędku, kdze gest ta gospoda bila gego 1401 
Pyzdr nr 163; Yaco Micolay Górski, potsandek, 
lowil letnim lowem na yeszerze Ledniczi 1405 
Pozn nr 579; Iakosm ya ne mai zaplaczicz pod- 
sotcowi przed Godi marcas fideiussorias 1406 
TPaw IV nr 2626, sim. 1432 Pyzdr nr 1072; 
Jacom ne sliszal, kędy mi podsądek kaszal szą 
wroczicz 1420 Kościan nr 792, sim. 1422 Pozn 
nr 1118, 1434 ib. nr 1431; Jsze pan Pyotr Scora, 
podsandk posznansky, widzerzal gacz 1435 Pozn 
nr 1453; Veniens nobilis podzandek volens vi- 
dere literam privilegialem 1437 AGZ XI 133, 
sim. ib.; Phelip crakischer podsendek 1440 Crac- 
Art nr 353; Gdi naam szą przigodzi nyekthorą 
tych tho zeem nawyedzycz..., chczeemi, abi 
sandzaa y podsandek (iudex et subiudex) they 
zeemye..., na dworze naszeem rzeczi myely 
sandzicz Sul 24, sim. ib., sim. Dział 11; Kedi 
ktho nagany abo othzowye skazanya pana kra- 
kowskego,... lvpyeze gronostayowe,... sąn- 
dzam krakowskenw y sąndomyrskemv kvnye, 
pothszanthkom (subiudicibus) lyszye... dacz 
y doszycz vczynycz ma Sul 50, sim. ib. 17, sim. 
Dział 42; O thakych wynach w ... capytulach 
dostatecznye gest wyslowy<o)no, kthora poth- 
sząthkowy... ma zaplaczycz naganyączy Sul 55, 
sim. Dział 51; Chczemy, aby... kszągy... poth 
zamkem trzech klvczow... chowany, kthorich 
klvczow sządza geden, a drvgy pothsządek 
(subiudex)... mayą myecz Sul 78; Mi łan ,...

PODSADZIĆ

xanząn mazovesskye..., pospołu s passchanimi 
pani i slyachathnimi Pyotrem voyewodyąn..., 
Antonim zacroczimskim, Iacubem czechonow- 
skim podsąndky i s gynschimy sławni mi mąnzmy 
naschimy yyernimy,... ystawyami Sul 95; Mi 
łan ,... xanząn mazowesskye..., przi yyernich 
naschich panyech <z> Pyotrem Pylykyem voye- 
wodą,... Mroczkyem... podczeschym, Wsche- 
borem potsandkyem (subiudice) czirskymy,... 
Maczyeyem warschewskym, Iacubem Pocztha 
czechonowskym podsąndky (subiudicibus)..., 
ystawyamy Sul 98; Przi bronnich, slyachatnich 
mąnzoch, panyech..., Silanye czechonowskyem, 
Stanislawye yyszegroczskyem pothsandkoch (no- 
bilibusąue dominis... iudicibus) i przy gynich 
yyele czestnykoch... ystawyami Sul 101—2; 
Post recepcionem memorialis Lassotha procu- 
rator episcopi et capituli non manifestando pro- 
curatorium dedit terminum iudici ultra subiu- 
dicem al. mymo podsandka et ultra ipsius sub- 
iudicis decretum 1460 AGZ XI 450; Chczem, 
aby sądzą swego podsadka (Sul 23: yrząndnyka) 
abo gynszego namyestnyka (officialem suum) 
tey panyey... do gey gospody ma poslacz 
Dział 11; Michael Gerar pro podsandek 1465 
AcPosn I 378; Morza sządzye y pothszanthky 
De mor te w. 329; Zaplaczicz m a... sądziemu 
s pothsąthkiem (iudici... et aliis officialibus) 
iedną kopą grosy 1498 MacPraw VI 273.

Podsędkowa cżona podsędka, uxor subiudicis, 
\icarii iudicis5: Rotha domine podsandcoue 
contra civem de Pisdri 1396 Pyzdr nr 69; Quod 
vere domina potsantcowa yiolenter peccora mea 
recipiebat 1398 StPPP II nr 109.

Podsędkowy fo rm y: n. s g .f  podsędkowa 1427 
Kościan nr 1311; ~  g. sg. f .  podsędkowy 1406 
TPaw IV nr 2605; ^  i. sg. f . podsędkową 
1421 Pyzdr nr 686; ^  /. sg. f .  (przy) podsędko- 
wej 1427 Kościan nr 1311; ^  ac. pl. m. podsęd
kowy 1406 AKPr VIIIa 96.

Znaczenie: 'mający związek z podsędkiem, 
qui ad subiudicem, vicarium iudicis pertinef: 
Czsso Miss Grzimalsky czandzal voly pana pod- 
sandkowi, thy czandzal, bo sso mu poddał pod 
woły 1406 AKPr VIIIa 96; Esze Laurencius ne 
wignal[al] s pothsotcowi *dzedzine dwu konu, 
aleś me vignal oth swego kmecza 1406 TPaw IV 
nr 2605; Yako Bronisz nye odpusczil tey wyny 
kmyotowycem, Janowy a Mycolayewy, na
mowo podsandkowo 1421 Pyzdr nr 686; Isze 
Tiphan ne byl przi czeladzy pana podzathco- 
wey... any rzeki, by danya ('dana5) swezycz 
podzandcowa czelacz 1427 Kościan nr 1311.

Podsędstwo c f Podsędztwo
(Podsędztwo) Podsędstwo 'urząd, stanowisko
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podsędka, subiudicis munus atque officium : Mihi 
dominus dux dedit hunc honorem, yidelicet 
potszots<t>wo 1408 Czrs 134.

Podsędzie 'urzędnik w sądzie ziemskim, za
stępca sędziego, magistratus iudicii terrestris ąui 
vocabatur, iudicis vicarius5: Jaco Vincencz, *pot- 
szande, ne wszol szesczora scota na Wetrzi- 
chowe dzedzine 1398 Leksz II nr 1132; Przes... 
sądzego y pothsządzego (sine... iudicis et subiu
dicis) komornyczy nye mayą myecz moczy są- 
dzenya Sul 78.

Podsiec 'ściąć, zabić, caedere, interficere5: 
A ya *polozyo oblicze swoge przecziwko gemv 
y podszeko ge<go> s posrzotka lvda mego 
(succidamąue eum de medio populi sui) BZ  
Lev 20, 3.

Podsiewać 'przesiewać sitem, cribro cernere’: 
Pothsszewal cribraret XV med. Zab 514; Crib- 
rare trzebież al. podschievacz (Simon..., ecce 
satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum 
Luc 22, 31) 1471 MPKJ V 124.

Podsiębicie 'wykusz, występ w murze obron
nym, specula e muris prominens’ : Petrus vnam 
domum ligneam cum propugnaculis al. s *poth- 
szambiczin in insula oppidi predicti Moschina 
edificare pro nobis tenebitur 1429 KodWP 
V 492; Michael... se obligat... castrum regale 
Snyathyn de novo ex fundamento muro bono 
murare... cum 2 turribus... et moeniis pro 
defensione meliori al. podsyambiczye, et fos- 
sato al. przecop (1436) XVI in. Matr III 
nr 121.

Podsięboje 'wykusz, występ w murze obronnym, 
specula e muris prominens*: Item specialiter 
circa sessionem predictam debet (,sr. Nicolaus, 
carpentarius) emittere proporciones, vlg. pod- 
semboye, ad omnes partes 1419 MMAe XVI 
nr 150; Item tignis vel subtignis, propugna- 
culo al. vndewer circumquaque cum fenestris et 
columpnis, in yulgari podsanbogr {pro pod- 
sanboge), et circumdare asseribus forma me
liori 1426 ib. nr 991.

Podskarbek *urzędnik skarbowy, magistratus 
aerarii podskarbek d i c t u s Albertus abbas et 
conventus... monstrarunt, quod olim ipsi De- 
metrium dictum podskarbek, armigerum dictae 
dioecesis,... traxerunt in causam 1378 KodTyn 
158. ^  Zapewne już nomen proprium.

Podskarbi, Podskarbie 1. *urzędnik zarządza
jący skarbcem, magistratus podskarbi dictus, 
aerarii regii p r a e fe c tu s Magister Nicolaus 
Heynczkonis, *poczscarbi 1426 Liblur nr 3934; 
Pothscarbie gazophilator ca 1455 JA XIV 494; 
Jakom ya nye ukrathl kluczow panu pothskar- 
byemu w Pyothrkowye oth scarbu 1496 Czrs

s. LXXXVII; Petr z Kurozwank, kralowstwy 
polskeho naywissy podskarbie 1480—98 AKH  
VIII 238; ^  Obligacio Chabielinsky domino
Nicolao, podskarbye... Nobilis Jacobus Cha- 
byelinsky... summisit se unam marcam... solu- 
turum... domino Nicolao olim yicethezaurario 
domini episcopi Poznaniensis 1455 AcPosn 1219.

2. *poborca skarbowy, vectigalium exactoF: 
Questor pothskarby albo poborcza ca 1500 
Erz 71.

Podskarbie cf. Podskarbi
Podsłuchanie *tajne, skryte słuchanie czyichś 

słów, actus sermonem ałicuius cłam subłegendi 
Eze vzrzaw Ihus gromadi, any czu k nyemu 
gidą, geny prze sdrowye,... czwarczi prze pozi- 
tek, a pyączi prze dziwi a podsluchanye gego 
albo pofaczenye w slowye XV med. R XXII 235.

Podstarości *zastępca starosty, magistratus 
starosta dicti v ic a r iu sThedi ma sią wroczicz 
do stharosthy albo do pothstharoscziego (ca- 
pitaneo... aut eius yicesgerenti) 1498 MacPraw 
VI 273.

Podstarzały *podeszły wiekiem, aetate pro- 
vectus, senex>\ Vtenczass przyschła yedna wdova, 
na ymye prorokyny, dzyyka Ssamvelova, yvsz 
podst[r]arzala w syych lyeczyech (haec proces- 
serat in diebus multis Luc 2, 36) Rozm 79.

Podstata fo r m y : n. sg. podstata XV med. 
GIWroc 231 v, ca 1450 P F IV 574; — g. sg. pod- 
staty XV p. post. BiblWarsz 1866 1 316; ^  d. sg. 
podstacie 1466 R XXII 22; ^  l. sg. (w) pod- 
stacie XV med. R XXIII 280.

Z n a czen ie : *zespół istotnych cech, to co 
w podmiocie istotne, niezmienne, quae ałicuius 
pecułiaria ac propria sunt, quae maximi moment i 
sunt et mutari non possunt, natura, indołes 
Quia tres sunt, qui testimonium dant in celo, 
pater, verbum et spiritus sanctus, et hii tres 
ynum sunt, gl. sc. ynitate substancie uel ynitate 
testimonii potstathw yednosczy {pro potstathy 
yednosczw, I Jo 5, 7) 1438 R XXII 352; Pod
stata substancia XV med. GIWroc 231 v; Scio, 
quod amor et odium in sola substancia, w pod- 
stacze, radicentur, gl. fundantur XV med. 
R XXIII 280; Potstata substancia ca 1450 
PF IV 574; Frondibus alba lugustra laurea 
serta mee fiolis inserta minerue, gl. mee propo- 
site materie pothstacze, dones 1466 R XXII 22; 
Sz poddanym they zaczemnosczy, pothstathy, 
gysthnosczy tamen ista obscuritate subjecta 
XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316. ^  Cf. Po- 
stata.

Podstatni *dotyczący istoty rzeczy, podsta
wowy, istotny, ąui ad naturam atque vim rei 
pertinet, ąui maximi est m o m e n tiEstimo, quod
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locus est a causa materiali, gl. a principio pos- 
sessionis od rzeczy pothsthathnye 1466 R XXII
25.

Podstatność czespól istotnych cech, to co w pod
miocie istotne, niezmienne, alicuius pecu-
liaria ac propria sunt, quae maximi momenti sunt 
et mutari non possunt, natura, in d o le s Poth- 
stathnoscz subiectum XV raerf. i? XXIV 372.

Podstawa *zespół istotnych cech, to co w pod
miocie istotne, niezmienne, gwtfc alicuius pecu- 
liaria ac propria sunt, maximi momenti
sunt et mutari non possunt, natura, in d o le s Ne 
dwa wszdy, ale geden gest Kristus..., geden 
owszeyo ne smeszanym potstawy (non confu- 
sione substantiae, Pw/: osoby), ale gednoto per
sony P7 Ath 34; Podstawa intersticium 1437 

nr 228 s. 87; In eodem subiecto pdostawye 
(/?ro podstawye) XV p. pr. R XVI 340; Pod
stawa substancia XV med. R XXIV 48. ^  Cf. 
Postawa.

Podstawek fo r m y : g. sg. podstawka BZ  Lev 
4, 30; ^  d. sg. podstawku BZ  Ex 38, 27; pod
stawkowi BZ Lev 4, 34; ^  ac. sg. podstawek 
BZ  Ex 35, 16; ^  i. sg. podstawkiem BZ  Ex 
38, 8, 1471 MPKJ V 20; — n. pl. podstawcy 
BZ Ex 38, 26. 30. Num 3, 36; podstawko wie 
BZ  Ex 38, 17; podstawki BZ  Ex 36, 24. 38, 11; 
^  g. pl. podstawków BZ  Ex 36, 26. 30. 38, 15. 
27, MPKJ V 18; ^  d. pl. podstawkom 1471 
M PK JY 99; ac. pl. podstawki BZ Ex 35, 17. 
36, 30. 38, 1471 MPKJ V 18. 47; ^  i. pl. pod
stawki BZ  Ex 38, 10. 12. 14. 19. Num 3, 37.

Z n a czen ie : *przedmiot, na którym się coś 
opiera, wznosi, dolna część budowli, kolumny, itp., 
podstawa, podpora, quo aliquid fulcitur, pars in- 
ferior aedificii, columnae, sim., basis, substruc- 
t u m Podz a uczyń, czsokoly gest przykazał 
pan, to gest stan a sztrzechy gego y przykry- 
czya pyerszczyenyow, y szczyani s deszk s szer- 
dzyamy, s kolky y podstawky (tabulata cum 
vectibus, paxillos et bases) BZ  Ex 35, 11; Podz 
a uczyń... vmiwadlo y podstawek gego (basim 
eius), oponi przystrzessze (pro przystrzessza), 
sluppy y podstawky (cum... basibus) ib. 35, 
16—7; Dwa podstawky (duae bases) pod 
<j>edno czkoo podloszona bod00 s obuu stronv 
*wogloow ib. 36, 24; A k stronye stanowey... 
vdzyala dwadzyeszczya desk se cztyrmydze- 
szyot podstawków szrzebrnimy (cum... basi
bus argenteis), dwa pod kaszdoo czk00 ib. 36, 
26; Tako vdzelal s obu stronu po woglech, abi 
oszm bilo pospołu desk a myaly podstawków 
szrzebrnich (bases argenteas) szeszcznaszczye, 
toczusz dwa podstawky (binas... bases) pod 
kaszd00 czk00 ib. 36, 30; I uczynyl... slupów

pyocz s glowamy gich, które przykril zlotem 
a podstawky gich ulaal moszyodzowe (basesąuc 
earum fudit aeneas) ib. 36, 38; Vdzyalal y umi- 
wadlo myedzyane y s podstawkyem (1471 
MPKJ V 20: s pothstawkyem) swym (cum basi 
sua) szwyarczyadl {leg. z źwiarciadł) nyewyesz- 
czych ib. 38, 8; Uczynyl... slupów myedzanich 
dwadzeszczya s podstawky swymy (cum basibus 
suis) ib. 38, 10, sim. ib. 38, 12. 14. 19. Num 3, 37; 
Rownye ku polnoczney stronye oponi, slvpi 
y podstawky (basesąue), y głowi słupowe... bili 
BZ Ex 38, 11; Slupowye trzy a podstawków 
telesz (bases totidem) bilo ib. 38, 15; Podstaw- 
kowye słupowy (bases columnarum) biły soo 
myedzane ib. 38, 17; K temu bilo sto libr 
szrzebra, s ktorich vlani S00 potstawczy szwyo- 
tego przebitku (bases sanctuarii) ib. 38, 26, sim. 
ib. 38, 30. Num 3, 36; Sto podstawków (centum 
bases) vdzyal<an)o gest ze sta libr, kaszdoo 
libro kaszdemu podstawku (per bases singulas) 
polyczyayocz BZ  Ex 38, 27; A weszmye ka
płan krwye na palecz swoy a dothknye gym 
rogu ołtarza obyetnego, a ostatek przelyege 
v pothstawka gego (ad basim eius) BZ Lev 4, 30; 
Ostatek (sc. krwie) przelyege ku podstawkowy 
yogo {pro yego, ad basim eius) ib. 4, 34; Bases 
podstawky, podlogy, podvalky {war. lub.: pot- 
stawkow aut poclady aut pothwaly; ąuibus 
ąuadraginta bases argenteas fundes, ut binae 
bases singulis tabulis per duos angulos subician- 
tur Ex 26, 19) 1471 MPKJ V 18, sim. ib. 47; 
Kv podstawkom ad bases (Jer 27, 19) ib. 99. 
^  Cf. Postawek.

Podstawić 1. *umieścić pod czymś, alicui subi- 
cere’: Subiectus, id est suppositus, pothstavyony, 
poddany ca 1500 Er z 71.

2. * wyznaczyć, ustanowić, constituere, desig- 
n a r e Podstawysz mye <w> głowę nad pogany 
(constitues me in caput gentium, FI: ystawisz 
me w głowo poganzko) Pul 17, 47; r j  cwyzna
czyć na czyjeś miejsce, w czyimś zastępstwie, 
aliquem in locum alicuius con stitu erePodsta- 
wycz subrogare XV ex. PF V 19.

Podstawny 'dotyczący istoty rzeczy, podsta
wowy, istotny, qui ad naturam atque vim rei per- 
tinet, qui maximi est m o m e n tiPodstawna ma- 
terialis XV med. GIWroc 23lv.

Podstole cf. Podstoli
(Podstoli) Podstole fo rm y: n. sg. podstole 

1289 PPom 401, 1304 ib. 551, 1394 Feksz II 
nr 334, etc.; ^  g. sg. podstolego 1397 Leksz II 
nr 607; ^  d. sg. podstolemu 1403 Pyzdr nr 202, 
1456 ZapWarsz nr 1048; ^  i. sg. podstolim 
Sul 106.

Znaczenie: 'urzędnik dworski doglądający
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stołu panującego, później honorowy urzędnik 
ziemski, magistratus aulae in mensa apparanda 
occupatus, postea appellatio magistratus ter- 
restris, qui dicebatur’: Presentibus hiis:... Paulo, 
podkomorse, Dalessio, podstole 1289 PPom 401; 
Cum XX vasallis... nostri domini regis...: 
Wenzlao, *putstule, Bochuzone, iudice 1304 
ib. 551; *Puzstul 1313 LPom 79; Margarita, 
podstoli<na> de Góra,... astitit terminum... 
super Przibak, podstole de Scocowo 1394 Leksz 
II nr 334; Johannes... obtinuit super kmetho- 
nem de Colnicze podstolego 1397 ib. nr 607; 
Yegdi Micolay mai potstolemu wroczicz swey 
szony list vanni 1403 Pyzdr nr 202; Woyslaus, 
subdapifer potstole 1419 TPaw IV nr 3410; 
*Postole dapiffer ca 1420 WokTryd nr 8; Sze- 
mak, dictus pothstole, de Clicewo 1424 KsMaz II 
nr 823; M i..., xanząn massowskye,... pospołu 
s nyzey yipyssanimy bronnimy, slyachathnimy 
i *poczesthwimy mąnszmy:... Adamem, skarb- 
nikyem, Maczyeyem, potstolym, warschew- 
skymy Sul 106; Potstolye dapifer XV p. pr. 
R XVI 349; Pothstolye subdapifer ca 1455 JA 
XIV 490, sim. ca 1500 Er z 71; Jakom ya nye 
ranczil poi grziwni cracowskyey ve dw nye- 
dzelyv dacz ode dw volv w gayy wzantłw podluk 
statuth Stanislao, pothstolyemy 1456 ZapWarsz 
nr 1048; Podstole prepositi mense (Esth 1, 8) 
1471 MPKJ V 57.

Podstolina *żona podstolego, uxor magistratus 
podstoli dictV\ Cum domina potstolina Sandka 
de Milonice 1394 TPaw IV nr 4873; Plebanus 
Martinus de Cosczol disposuit tercium termi
num domine podstoliney infirmitate 1423 TPaw 
VII nr 3297; Swanthoslaus... debet... pro la- 
bore dierum satisfacere... domine Smichnye, 
consorti potstoliney de Vągra 1435 KsMaz III 
nr 1362; Domina Smichna, potstolina de 
Vąngra ib. nr 1367.

Podstronny *znajdujący się na stronie, na boku, 
qui a dextra vel laeva alicuius rei parte positus 
esV\ Dumtaxat uno prato in Maczoszyn, na 
podstronnem lesze dieto vlg., pro me et meis 
successoribus legittimis reseryato 1402 AGZ 
II 45. ro Może już nomen proprium.

Podstrzegać 'podglądać, obserwować w złych 
zamiarach, śledzić, alicuius mali moliendi causa 
aliąuem o b serva reObseruare..., qumque ca- 
pitur in mała significacione, ut in evangelio di- 
citur de Cristo: et illi obseruabant eum, id est 
surripiebant, vlg. podstrzegaly (Luc 14, 1), et 
tunc dicitur quasi contra seruare, id est insi- 
diari 1444 RozPaul 180r, sim. XV med. R XXIV 
368; Quidam ut eum obseruarent, podstrzegaly, 
ut maliciosi XV med. SKJ V 271; Podstrzegaly

go (war. lub.\ podstrzegali go, podglądali go, 
baczyli) obseruabant eum (et observabant eum, 
si sabbatis curaret, ut accusarent illum Marc 
3, 2) 1471 MPKJ V 120; Obseruare pothstrze- 
gacz, pothchvytacz ca 1500 Er z 71.

Podstrzeszny *znajdujący się poniżej dachu, 
infra tectum p o s i t u s Bodo gich pod strozo 
tablicze stanowe a zerdzi y slypowye..., y slv- 
powye podstrzesni (columnaeque atrii) w okol 
s podstawki swymi BZ Num 3, 37; Potstrzesny 
domatis (war. kal.: pod strzechamy; melius est 
sedere in angulo domatis, quam cum muliere 
litigiosa et in domo communi Prov 21, 9) 
MPKJ V 69.

Podszycie *podbicie, podszewka, najczęściej 
futrzana, pod płaszcze, buty od wewnątrz itp., 
pannus subsutus, saepissime pellis pallio sub- 
suta, interior pars calceorum Jacom szą ya nye 
zamówił panu Mroczcowy s mą sszostrą niezsz 
wyącze odzenya y podssycza dacz, yedno czssom 
tedy dal sz nyą, kyedy yą wząl 1426 Kościan 
nr 1171; Mathias presentauit crinale de pyerlis 
al. thkanka et subducturam al. podssicze kunę 
1432 StPPP II nr 2413; Filtrum... est herba 
quedam mortifera et sumitur pro yeneno acutis- 
simo. Edam est quoddam genus panni *wylcz 
(leg. filc), *plesc uel pothszycze 1444 RozPaul 
103r; Subductura pothszycze vel ffvtro ca 1500 
Er z 71; ^  Item sutores debent dare ocreas
magnas pro octo grossis... Item podschyczy 
pro duobus grossis. Item quando magnum pod
schyczy kmethoni et laboratori III grossos 1448 
AGZ XI 328.

Podszyć fo r m y : inf. podszyć 1491 RKJŁ VII 
57; ^  part. praet. pass. g. sg. m. podszytego 
1420 Kościan nr 782; ac. sg. m. podszyty 1434 
Pozn nr 1429, 1438 TymWol 54; ac. pl. f  pod
szyte 1484 AGZ XV 529.

Z n a czen ie : *przyszyć coś od wewnętrznej 
strony, podbić coś czymś od spodu, aliąuid sub- 
s u e r e Jaco kędy moy oczecz dayal Helską za 
Wyszaka, tedy gey ne obyeczal plascza potszy- 
tego any szukne 1420 Kościan nr 782; Jsze pan 
Mycolay... othpusczil panu Janowy... plascz 
potszity popeliczami 1434 Pozn nr 1429; Item 
palium subductum vlg. podsythy belysznamy 
eciam habet sibi dare 1438 TymWol 54; Item 
recepistis... duas schubas de nigro mlamasio 
marduribus subductas al. podschythe 1484 
AGZ XV 529; Kthore odzyenye nyczowacz abo 
phuthrem podsycz albo thesz czamleth kv opra- 
vyenyv byłoby przinyesyono..., tho nye yesth 
thowarziskie, alye mystrzowskie 1491 RKJŁ VII 
57.

Podśreść czy też Podśretnąć *wyjść naprzeciw,
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occurrere, obviam ire': Mvs... ingruente gressu... 
graui passu pergenti testudini obyiauit, gl. occu- 
rit podsrethla 1436 R XXIII 276. ~  Cf. Po- 
śratnąć.

Podśretnąć cf. Podśreść
Podświaczować c f  Podświadczować
(Podświadczować) Podświaczować * wyjaśniać, 

explicare': Contestans, id est ostendens, poth- 
swaczuye (dehinc... indicaret contestans in se 
completa esse, quae essent ab aliis inchoata 
Luc prol.) MPKJ V 122.

Podświadczyć się corruptum pro poświęcić się 
*oddać się na służbę, służyć komuś, in famułatum 
alicuius se dare, alicui servire': Iniciatus kłaniał 
schą aut pothswyatczil schią (war. lub. : klanyal 
szą aut poswączyl szą; initiatusąue est Israel 
Beelphegor Num 25, 3) 1471 MPKJ V 26.

Podtoczka (?) 'może rodzaj płaszcza, koszuli, 
palii vel tunicae genus' (?): 5 subtegmina al. 
podto<c)zky 1482 RocznKrak XVI 51. ^  Może 
należy poprawić na podlozky, tj. podłożki.

Podtopić *przez spiętrzenie wody spowodować 
zalanie czegoś, aqua aliąuid in u n d a reSubdilu- 
yiastis al. poththopylyscze molendinum in villa 
Conyvschky 1474 AGZ XVIII 79.

Podtulać się cuniżać Się, dignitatem suam de- 
ponere, se submittere': Humiliat se, id est pod- 
thulyala sya 1476 R XXV 276.

Podtulenie 'podporządkowanie się, posłuszeń
stwo, actus sui submittendi, oboedientia': Dluszne 
pothtulenye debitam subieccionem ca 1455 JA 
XIV 489.

Podtulić się 'podporządkować się, se submit
tere': Communi lege societatis naturalis sub- 
siste, g/. te subice, subs<ti)tue podtul są 1436 
R XXIII 278.

Podtulny *pokorny, posłuszny, łagodny, swZ?- 
missus, oboediens, mitis': Subditi, podtulny, 
estote (I Pei 2,18)! XV ex. i? XXV 147; ^  Ecce 
rex tuus mansuetus venit tibi sedens super asi- 
nam et pullum, filium subiugalis podtulne, g/. pot- 
tulne (Mat 21, 5) XV med. GIWroc 18v. — Cf. 
Potulny.

Podtyczka, Potyczka *jakaś część odzieży, 
może przepaska lub chustka, vestimentum quod- 
dam': Item II podticzki 1483 RocznKrak XVI 52; 
Item yittis pary a al. potyczka cum fertuch 1498 
ib. 67.

Podubożeć *stać się ubogim, zbiednieć, paupe
rem fieri': Gdym yą tako podybozal (OrtMac 
142: gdyszem... podybozal), ysz nye mam gey 
czym zaplaczycz OrtOssol 104, 3.

Podustek * ?': Podvstek cassica ca 1500 Erz 71.
Podustwa zool. 'ryba świnka, Chondrostoma 

nasus Ag.': Podustwa certa 1472 itasf nr 1425.

Poduszczać 'podstępnie doradzać, namawiać. 
podpowiadać, podniecać, subdole suadere, /?er- 
suadere, suggerere, in c ita re Podusczą XV me<7. 
P fIV  760; Poduszcza admovet XV me<7. 7? XXV 
150; Iudex enim, quem cupiditatis sitis ydrc- 
picat, g/. inflat podusczą, raro recte diiudicat 
1466 i? XXII 12; Vires suggerit, g/. podusczą, 
ipse timor i&. 13; Podusczą suadendo 1461—7 
»Serm 99 r; Quid spiritualiter per marę de- 
bemus intelligere? Non aliud nisi istum mun- 
dum... Sic recte iste mundus semper tumet 
vlg. pobudza albo poduszcza albo podnoszy 
szą XV p. post. R XXV 173.

Poduszczanie 'podstępna namowa, pokusa, per- 
suasio subdola, t e n ta t io Ne des locum prauis 
suggestionibus temptacionum, g/. poduszczanu 
temptacionibus (sc. diaboli) XV p. pr. StPPP X 
nr 31.

Poduszczenie fo r m y : w. sg. poduszczenie 1437 
Wisi nr 228 s. 89; ^  g. sg. poduszczenia XV 

p. post. GIDom 55, Rozm 531. 798; d. sg. podusz- 
czeniu 1456 ZabUPozn 91; ^  ac. sg. poduszcze
nie XV in. R XXIV 69; ^  i. sg. poduszczenim 
ca 1428 PF I 489, 1466 R XXII 17, XV p. post. 
R XXV 182, Rozm 243; ^  ac. pl. poduszczenia 
XV p.pr. PF IV 616.

Z n a czen ia : 1. 'podstępna namowa, podszept, 
persuasio subdola': Omnimodam malignam sug- 
gestionem podwsczene XV in. R XXIV 69; 
Podusczenym instigante ca 1428 PF I 489; 
Podusczenye suggestio 1437 Wisi nr 228 s. 89; 
Sed miser homo non retinuit innocenciam, sed 
swasu, s podusczenya, diaboli perdidit eam XV 
p. post. GIDom 55; Kyedys y (leg. ji, sc. Heroda) 
począł o to svyaty Yan karacz, podvsczenym 
(suggestione) Herodyady yawschy y (leg. ji 'go') 
y ysadzyl v *czyemyczą Rozm 243; Gdysch dya- 
bel z oszobnego podusczenya yvsch ypusczyl 
v sercze..., yschby y (leg. ji, sc. Jesusa) zdra- 
dzyl Iudasz ib. 531; A to ym przyschło z pod
usczenya ducha złego ib. 798; ^  Poduszczenya 
insidias XV p. pr. PF IV 616; Item ex ipsius 
(sc. yirginis Mariae) ortu dyabolus tanquam 
serpens yenenosus cum suis insidiis, s poduscze
nym, est fugatus XV p. post. R XXV 182.

2. *pobudzenie, umocnienie, incitatio atque 
confirmatio animi': Deus yeniret ad yirginem ad 
ereccionem, kw podusczenyw, hominis 1456 
ZabUPozn 91; ^  Invidie perflata genis ignita 
doloris fflamine, gl. ardore podusczenym, za- 
palenym, fax iuuenem torquet honore senis 1466 
R XXII 17.

Poduszka fo rm y: n. sg. poduszka ca 1420 
WokTryd nr 328, 1471 MPKJ V 120, MPKJ V 
104, ca 1500 Erz 71, ca 1500 R XLVII 354;
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ro g . sg. poduszki 1496 ZapWarsz nr 1772; 
^  n. pl. poduszki Ort Mac 69, OrtOssol 55, 2;

g. pl. poduszek 1421 Pyzdr nr 687; poduszk 
1468 AKPr VIII a 55; ^  ac. pl. poduszki De 
morte w. 387, 1471 MPKJ V 104.

Z n a czen ie : *część pościeli używana pod głowę, 
rodzaj worka wypchanego czymś miękkim, naj
częściej pierzem, culcita, saepissime plumea’: 
Poduscka auriale ca 1420 WokTryd nr 328; 
Yako Jacussz z Drogosławem nye obyeczali 
swe szyestrze trzinascze loket sukna, coldry 
tawczane y cztiri poduszek tawczanich 1421 
Pyzdr nr 687; Cv they to gyerdze... slvszayą... 
weszglowya, przesczyradla, podusky, popony, 
przykryczyą lawna OrtOssol 55, 2, sim. OrtMac 
69; lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgo- 
rzecze..., coldri za dwye kopye, trzech po- 
duschk: dwye *parczyenich a jena postaw- 
czowa po trzy lokczye 1468 AKPr VIII a 55; 
Sz gaszy thesz yypadzam [...], pyerze davam 
na poduszky De morte w. 387; Puluillos vezglo- 
wya, podusky (war. lub.: vyesglowye aut po- 
dusską-; vae quae consuunt pulvillos sub omni 
cubito manus et faciunt cervicalia sub capite 
universae aetatis ad capiendas animas Ezech 
13, 18) 1471 MPKJ V 104; Poduska ceruical 
(war. lub.: ceruical, puluinar poduszka; et erat 
ipse in puppi super cervical dormiens Marc 
4, 38) ib. 120; Ceruical zagłówek aut poduscą 
(Ezech 13, 18) MPKJ V 104; Jakom gya nye 
wzyanla podusky puchovey, ąuatuor vlnas prza- 
dze et polthory kythy lini 1496 ZapWarsz 
nr 1772; Cussinus podvszka albo zaglovek 
ca 1500 Er z 71; Poduszka cervical ca 1500 
R XLVII 354.

Poduszne (?) * danina na rzecz panującego pła
cona od duszy, tj. od osoby, pogłówne, tributum, 
quod ab uno homine vel capite regi sohebatuE ( ?): 
Quos eciam absoluimus ab omni prestacione 
prediali sew personali, cuiuscumąue census uel 
tributi, ad ducem, palatinum, castellanum... 
pertinentis, neque enim preuod, strosam, stan, 
poduzne, narub, thargoue, poradl[e]ne (1257) 
XIV in. MMAe III 53. ^  Prawdopodobnie znie
kształcenie (kopisty lub wydawcy) wyrazu po- 
dworne, podworowe.

Poduście fo rm y: praes. ind. 3. sg. poduści 
1471 MPKJ V 125, ca 1500 JA IV 96; — inf. 
poduście ca 1500 Er z 71; ^  praet. 3. sg. m. 
poduścił Rozm 364. 823; 3. pl. m. poduścili 
1471 MPKJ V 57.

Znaczenie: *podstępnie doradzić, namówić, 
podpowiedzieć, podniecić, subdole suadere, per- 
suadere, suggerere, e x c i ta r e Suggesserant na- 
thuknąly, podusczyly, doradzyly (placuit sermo

regi et ita, ut suggesserant, iussit fieri Esth 2, 4) 
1471 M PKJY  57; Ingerere podvsczycz vel wklą- 
dącz szya ca 1500 Er z 71; Suggerare, id est 
consulere aut suadere causa decipiendi, pod- 
ysczycz vel rądzycz ib.; Myenya tv nyektorzy, 
yze myły Krystus nye karał syyątego Pyotra, 
alye satana, który y (leg. ji cgo’) k temv podusczyl 
(sed sathanam hoc ei suggerentem) Rozm 364; 
Nye dosycz było przeklątemy satanovy, yze 
byczoval czyalo ssynątrz, alye tez podusczyl 
zoną yego, aby vnątrz draznyla yego sercze 
ib. 823; Suggeret podusczy, wspomyenye, gl. 
nathuknye, doradzy (ille, sc. spiritus sanctus,... 
suggeret vobis omnia, quaecumque dixero vobis 
Jo 14, 26, JA IV 96: *boduszczi vam uszitko) 
1471 MPKJ V 125. ^  Cf. Poduszczać.

Podwale *podstawa, fundament, basis, sub- 
s t r u c tu m Potwale basis 1437 Wisi nr 228 
s. 89.

Podwal czy też Podwala 'podstawa, podpora, 
fundament, basis, substructum?: Bases potstaw- 
kow aut poclady, aut pothwaly (war. kal.: pod- 
stawky, podlogy, podyalky; quibus quadraginta 
bases argenteas fundes, ut binae bases singulis 
tabulis per duos angulos subiciantur Ex 26, 19) 
MPKJ V 18.

Podwala cf Podwal
Podwałek czy też Podwałka *podstawa, fun

dament, basis, substructum?: Bases podstawky, 
podlogy, podyalky (war. lub.: potstawkow aut 
poclady, aut pothwaly; quibus quadraginta ba
ses argenteas fundes, ut binae bases singulis ta
bulis per duos angulos subiciantur Ex 26, 19) 
1471 MPKJ V 18.

Podwałka cf. Podwałek
Podważyć *zbudować czy też odbudować, ele- 

vare, re s titu e re Edificare molendinum..., hoc 
est molendinum eleyare al. podyazycz ylg. po- 
grothki noyos ponere,... et tegere molendinum 
1478 AGZ XV 197. ^  Może błąd zamiast 
podyyszycz.

(Podweselić) Podwiesielić *podochocić sobie, 
rozgrzać się trunkiem, plus paulo adbibere, \ino 
incalescere': Podyyeschielil (war. lub.: podwye- 
szelysz) incaluerat (dixitque ei rex etiam secunda 
die, postquam yino incaluerat Esth 7, 2) 1471 
MPKJ V 58.

Podwiązać się *zobowiązać się, przyrzec, ob- 
stringi, obligari, p r o m itte r e Jaco Derszek ne 
podwanszal so listów opatowi wroczicz 1412 
Pyzdr nr 348; Jakom... ja ... ne[d] podwanszal 
so Stanislawouy strawy placzicz 1430 ZapWarsz 
nr 357; Jaco szą mne Anną pothwązala zapla- 
czicz szemskego vcladu za Nedzalka 1445 ib. 
nr 750, sim. ib.; Jacom sya ya ne podwyazal
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za Micolaya placzicz trzeczey cząsczy wyn 1448 
ib. nr 816.

Podwiązanie Jo, czym się co podwiązuje, co 
służy do podwiązywania, quo aliąuid subligatur 
podwiązanie koniewe *część uprzęży końskiej, 
popręg, pars frenorum, c in g u la Snbligale pod- 
yyaząnye konyeve vel poprag, cingula idem 
ca 1500 Frz 71.

Podwiczka *wstążka, przepaska na głowę, 
v/tta’: Podwiczky yittas XV med. GIWroc 23lv.

Podwieczorkowanie 'spożywanie posiłku przed 
wieczorem, spożywanie podwieczorku, actus me- 
rendam edendk: Podvyeczorcovane anticenia 
XV p. post. PF V 11.

(Podwierzbie) Podwirzbie *łąka pod wierzbami, 
w pobliżu wierzb, pratum prope salices situm’ f : 
Stephanus... unum pratum podwirzbe... Cle- 
menti... obligauit 1398 StPPP II nr 68. Maże 
ywż nomen proprium.

Podwiesić *zawiesić coś pod czymś, aliąuid 
suspendere’: Themv na szwyadeczstwo naszą 
przy sza sznycza pyeczącz podwyeszona (Or/- 
Mac 82: zawyeszamy) OrtOssol 63, 3.

Podwiesielić c/. Podweselić
Podwieść 'radzić, namówić do czegoś (szczegól

nie złego), suadere, persuadere, commovere (prae- 
cipue ad małum facinus)': Ut perimas quem- 
quam, nullum tibi syadeat, g/. consulat ma 
podwyescz, aurum 1466 R XXII 17.

Podwijadło *część odzieży obejmująca szyję 
dla osłony lub ozdoby, kołnierz, \estimenti pars 
collum circumdans amiciendi vel ornandi causa, 
c o ł la r e Torques podwyadlo, konlerz ca 1500 
PF IV 749.

Podwijeczka *wstążka, przepaska na głowę, 
v/f/a’: Podwigeczky yittas (in die illa auferet 
dominus... specula et sindones, et yittas, et 
theristra Is 3, 23) XV p. post. Kałużn 281.

Podwijka cf. Podwika
Podwika, Podwijka fo r m y : n. sg. podwika 

ca 1420 WokTryd nr 311, 1437 Wisi nr 228 
s. 87, 1458 ZapWarsz nr 1075, XV p. post. PF 
V 10; — g. sg. podwiki 1471 MPKJ V 97, 1491 
ZapWarsz nr 1713; ^  ac. sg. podwikę 1415 
Pyzdr nr 396, Rozm 303; ^  n. pl. podwiki 1435 
AcPosn I 12. ^  Grafika nie pozwała na rozróż
nienie lekcji -wi- i -wij-, dlatego w wykazie form 
użyto umownie -wi-.

Z n a czen ie : *rodzaj nakrycia głowy używa
nego przez kobiety, chustka na głowę, przepaska, 
vitta muliebris’: Jaco Micolay Katharzyne stran- 
czil podwyko z gye głowy swo ronko 1415 Pyzdr 
nr 396; Witta, zawoy uel podwika, in muliere 
ca 1420 WokTryd nr 311; Pepleola Sericea al. 
podviky 1435 AcPosn I 12; Potwyka *galama
36 — Słow nik Staropolski VI

1437 Wisi nr 228 s. 87; Camisia cum redimita 
al. podwika 1458 AcLubl II; Podwyyka 1458 
ZapWarsz nr 1075; Tecturas capitis al. pod- 
wyky 1490 AcLubl VI; Jakom ya Barbarze... 
przy them sbyczyv czechla nye sdrapal anym... 
podwyky wsyąl 1491 ZapWarsz nr 1713; Pod- 
yyka teristrum XV p. post. PF V 10; Vzyawschy 
s svey glovy podyyką, yako ytenczass vdovy no- 
szyly, y podała... Iesuszoyy Rozm 303, sim. 
ib.; Podyygky fascie (numquid obliviscetur 
yirgo ornamenti sui, aut sponsa fasciae pecto- 
ralis suae Jer 2, 32) 1471 MPKJ V 97.

Podwirzbie cf. Podwierzbie
Podwłóczyć *przyciągnąć ku sobie potajemnie, 

podebrać, ad se furtim attrahere, sublegere’: 
Johannes... Dadzibogio XL capecia frumen- 
torum non est furatus podwloczancz coppi yego 
1417 StPPP II nr 1512.

Podwoda, Podwód *powinność dostarczania 
środków transportu panującemu i jego urzędni
kom, officium praebendi iumenta regi eiusąue 
magistratibus' : Ita eam libere esse yolumus ab 
omni exaccione..., scilicet a prewod et powos, 
et podwoda 1238 PPom 58, sim. (1288) 1413 
Lites II 259; Conferimus habitatoribus civita- 
tum illarum et yillarum ius Teutonicale ab omni 
eos iure Polonico exhimendo, ita ut nullis... 
angariis... aggraventur, sicuti est powoź, pre
wod, podwoda 1239 KodWP I 184, sim. 1289 
KodWP II 18, (1306) 1452 MMAe V nr 3; 
Quandam angariam ciyitatibus et oppidis mense 
regalis et monasteriorum, que podwoda dicitur, 
imposuit, quo grayamine sic depauperata et at- 
trita sunt, quasi hoste ... extraneo yastarentur 
1492 MPH  III 234; ~  Absolvimus... habitan- 
tes... ab omnibus seryiciis nostris et exactio- 
nibus, scilicet ... prewod, stróża, podwod (1250) 
1511 KodWP I 248, sim. (1252) 1552 ib. 269; 
Absolyentes omnes incolas predictarum yilla
rum domus Zucoyiensis ab omni iugo servi- 
tutis et a conductu ducali, quod podvod nun- 
cupatur 1295 KodWP II 111; Ab omni
bus... tributis, yidelicet a podvorove,... a pre- 
vod, a podvod, a godne... liberamus (1359) 
XV KodWP III 133; ^  A prewod, a powos, 
a *powodi... earum incole liberi sint 1213 
KodWP I 76; Quod omnes ville eorum ab hiis 
legibus absolute sunt, yidelicet a podvorowe, 
a strosa, a prewod, a powoź, a podvodi 1216 
ib. 82, sim. 1253 ib. 281; Seryitia ducalia vel 
exactiones..., yidelicet... poduodi, poradlne 
(1239) XVI WrocKorn 9, sim. 1247 KodPol III 
52; Absoluimus... ab omnibus solucionibus... et 
vexacionibus yniuersis iuris Polonici, yidelicet... 
podwody..., przewód, godne ca 1354 AKH  IV
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324; Advectiori.es al. podwody (1363) 1634 
KodTyn 136; Datus est unus equus podwody 
1406 Czół II 27; Exposita super podwody 1407 
AKH  XI 397; Eadem vectigalia, ducturas, equi- 
taturas, ut premittitur, podwodi dictas, merito 
decrevimus abolendas 1409 AGZ VII 57, sim. ib., 
sim. (1409) XVI in. Matr III nr 79, (1409) XVI 
p. pr. Matr IV 3 nr 474; Equi pro vectigalibus 
et ducturis, equitaturis, podwodi dictis, tam 
pro curribus, quam nuncciis... nulla recipian- 
tur per nostros quoscunque officiales 1409 AGZ 
VII 57; Equitaturarum, que podwodi dicuntur 
1409 AKH  XI 395, sim. ib.; Ad expedicionem 
seu podwodi duo equi 1410 ib. 400; Pro subuec- 
cionibus al. podwodi 1414 Czół III 2; Podwodi 
subvecture 1418 AKH  XI 409; Et frequencia 
vectigalium, ducturarum, equitaturarum, que 
podwodi dicuntur 1426 AGZ V 49, sim. ib.; 
Petrus pro duobus equis satisfecit pro... mar- 
salco Regni Polonie, <quos> na podwody... 
recepit 1433 StPPP II nr 2479; Quod ipsas 
equitaturas, podwody dictas, equestres non da- 
bunt, neque dare tenebuntur in futurum (1439) 
1521 DokMp II 305; Omnes et singuli kmetho- 
nes... ab omni dacione... ab omnique onere 
vectigalium, que podwodi dicuntur,... soluti 
sint, liberi omnino et exempti 1457 KodPoł I 
336, sim. 1492 ib. 348; Servitia per se bobus, 
equis et angaria al. tłoki cum viis agendis al. 
w podwodach tenebuntur perficere et explere 
(1475) KodWił I 344; Dedi florenum pro expen- 
sis et pothwody eunti ad dominos palatinum 
et castellanum Cracoviensis 1477 RachKrół 146; 
Dedi pro expensis et pothwodi ib.; Podwodi 
1493 WarschPozn I 355; ^  z fleksją łacińską: 
Statuit (sc. dux) siquidem, quod homines in 
uillis nostris habitantes ad expedicionem non 
eant,... pouoz et poduode non tribuant 1198 
KodMazK nr 142; Povoz et podvode non dent 
1198 RHist LXIII 110, sim. 1252 KodPoł I 66; 
Item ducant poduodas in ordine de uilla ad 
uillam proximam 1230 KodMazK nr 278, sim. 
1232 KodMazL 6. ~  Cf. Powód 4.

Podwodne ’podatek płacony zamiast dawania 
podwód, tributum ąuod loco curruum domino 
necessariorum praestandorum sohebatuP: A... 
*pszarsky, podwodn[y]e, a *schokolone 1375 
DanŁowG 218.

Pod wodnik 'koń przeznaczony na potrzeby 
transportowe panującego i jego urzędników, 
eąuus regi eiusąue magistratibus ad ałiąuas res 
transportandas datus": Jzesmy vkazaly konye 
podwodow[y]e, podwodniky takye, iakyesmy 
myely[e] 1441 StPPP II nr 2973.

Podwodowe cf. Podworowe

Podwodowstwo *prawo do wskazywania gra
nicy w procesie granicznym, ius finium consti- 
tuendorum (in controversia de finibus diiudi- 
canda)": In qualibet limitacione bonorum quo- 
rumlibet mense archiepiscopalis et capitulj 
Gneznensis... quilibet archiepiscopus Gneznen- 
sis... cum suo capitulo actionem principalem 
vlg. pod wodo wsthwo affirmantur habere (1441) 
1477 KodWP V 652. — Cf. Powodowstwo.

Podwodowy 'mający związek z podwodą, ad 
officium iumenta praebendi pertinens’: konie pod
wodowe 'konie przeznaczone na potrzeby tran
sportowe panującego i jego urzędników, eąui regi 
eiusąue magistratibus ad ałiąuas res transpor
tandas d a t i Jzesmy ykazaly konye podwo- 
dow[y]e, podwodniky takye, iakyesmy myely[e] 
1441 StPPP II nr 2973.

Podwodzić 1. 'doradzać, su a d e re Ista, gl. sc. 
leuitas, fugę causam suggerit, gl. swadet, dat 
podwodzy, illa, gl. sc. stulticia mentis, necem 
1466 R XXII 14.

2. 'nękać, trapić, vexare, sollicitare": Fert 
Iudeus opes, sed onus fert pectore graue, intus 
adurit, podwodzy, zapala, eum cura 1466 
R XXII 16.

Podwoić 'dwukrotnie zwiększyć liczbę czegoś, 
dup licarePrzidasz sobye giną trzy myasta kv 
pirwszim yczinyonim *myostom trzem a tak 
gich w cislo liczby podwogisz (numerum dupli- 
cabis) BZ Deut 19, 9.

(Podwojewodzi) Podwojewodzie (na Rusi Czer
wonej) 'zastępca wojewody w sprawach sądowych, 
\icarius magistratus wojewoda dicti ad lit es com- 
ponendas destinatus (praecipue in Ruthenia)': 
Acta sunt... <Leopoli>... presentibus... do- 
minis Pełka... yicecapitaneo, Iohanne Gołą
bek..., Stanislao podwoyewodze 1473 AGZ 
XV 151, sim. 1483 ib. 209. 210. 211. 214; Sta- 
nislaus po<d)woyewodzye 1473 ib. 151; No- 
bilis Stanislaus, podwoyewodze castri Leopo- 
liensis 1476 ib. 192, sim. ib.; Acta sunt hec 
Leopoli... presentibus... dominis Stanislao... 
tribuno..., Petro... iudice, Stanislao podvo- 
yeyodzie castrensibus Leopoliensibus 1483 ib. 
207, sim. ib. 208. 212; Nobilis Felix... domum 
suam in suburbio castri Leopoliensis sitam, 
quam apud Stanislaum, antiquum podwoyewo
dze, emerat, nobili Raphaeli... yendidit 1491 
ib. 290; Laboriosa Motrona, olim filia 
proyidi Coval, podwoyewodzego suburbii castri 
Leopoliensis 1469 AGZ XV 100.

Podwojewodzie cf. Podwojewodzi
Podwojski fo rm y: n. sg. podwojski 1439 

Przem I nr 2891, 1443 AKH  V 103, 1484 Ac- 
Leop I nr 686; ^  g. sg. podwojskiego Rozm
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751; ^  d. sg. podwojskiemu Rozm 112; ^  ac. 
sg. podwojskiego Rozm 751. 752; ^  i. sg. pod- 
wojskim 1451 StPPP II nr 3455; ^  d. pl. pod- 
wojskiem Rozm 267.

Z n a czen ie : *niższy urzędnik sądowy, woźny 
sądowy, minor ąuidam magistratus iudicialis, 
praeco, v i a t o r Preco wosni uel podw<ojs)ki 
ca 1420 WokTryd nr 242; Szyka cum domino 
podwoysky. Eodem iudicio, adveniens coram 
nobis advocato et iuratis in bannithum iudicium 
Szyka, vti fuit inculpatus per dominum podwoy
sky, est erga ipsum iustificatus 1439 Przem I 
nr 2891; Primum se effecerat (sc. Iacobus) ser- 
uum ciuitatis communem, qui dicitur podwoy
sky, in opido Rzeschowiensi 1443 AKH  V 103; 
Proposuit Hermanek contra eandem Agnetem, 
quia... citauit ipsum budello al. podwoysky<m>, 
et ipse est nobilis 1449 StPPP YII nr 925; 
Michael... contumax... contra Hermanum... 
pro eo, quia ipsum citauit butello al. podwoysz- 
kym in ius ciuile 1451 StPPP II nr 3455; Domi- 
nus Gotardus... dominum Iohannem, pleba- 
num de Stare Ssyolo, invasit verbis diffamato- 
riis, asserens eum... ministerialem et preconem 
al. podvoyszky 1484 AcLeop I nr 686; ^  Ar- 
chelaus... kazał volacz yyelykyem glossem pod- 
voyskyemv (per vocem praeconis), aby szye 
każdy do svego domv vroczyl Rozm 112; Aby 
tvoy nyeprzyaczyel <nie podał) czye sądzy, 
a ssądzya poda czye slugam albo podvoyskyem 
(ne forte... iudex tradat te ministro Mat 5, 25), 
aby czye wssadzyly v czyemnyczą ib. 267; 
O tern, yako Zydovye volaly na podvoyskyego 
ib. 751; Czemusz yego nye kazał zavolacz 
glossem, yako pravo podv[y]oyskyego, alyesz 
pon (sc. po Jesusa) posiał posła? ib.; O tern, 
yako Pylat podvoyskyego karał ib. 752.

Podwołowe *danina uiszczana na rzecz panu
jącego od ilości posiadanych wołów, tributum, 
ąuod a bubus regi s o h e b a tu r Damus eciam 
eis omnem libertatem... ita, ut ab omnibus 
laboribus, exaccionibus, solucionibus..., a pre- 
vod, a po<d>vorove, a podvolove, a povoz,... 
exempti sint penitus et immunes 1307 Kod- 
Pol I 180, sim. 1368 KodWP III 323. Za
pewne błędne zapisy zamiast po wołowe.

Podworne *danina uiszczana na rzecz panują
cego od dworu czyli gospodarstwa chłopskiego, 
tributum, ąuod a rustico, ąui praedium possidebat, 
regi solvi debebaP: Incolisque episcopatus liber
tatem a ... seryitiis, yidelicet narzasz, powosz, 
przewód, poduorne, stróża... donat (1287) XVI 
in. Matr III nr 8, sim. 1365 DanŁowG 219; 
Cmethones... ab omni penitus exaccione ducali 
seu a censu Polonicali... sint exempti, yidelicet
36*

a podworne et narzas (1288) KodPol I 128; 
In omnibus suis (sc. Cristini) hereditatibus... 
ab omni exaccione fisci, utpote a moneta, a po
duorne, a servicio sub pistoribus... damus liber
tatem (1313) KodMazL 38. ^  Prawdopodobnie
zniekształcenie (przez kopistę lub wydawcę) wy
razu podworowe. ^  Cf. Podwoźne.

Podwornik *rządca, sługa dworski, vilicus, 
familiaris vir'\ Nicolaus, podwornik de domo 
domine quondam Cracoviensis relicte Than- 
czynsky 1419 ArchCastrCrac I 68, 31.

Podworowe *danina uiszczana na rzecz panu
jącego od dworu czyli gospodarstwa chłopskiego, 
tributum, ąuod a rustico, ąui praedium posside
bat, regi solvi debebaP: Eisdem fratribus... 
donavi pensionem poduoroue dictam, que ducis 
usui fuit specialiter deputata (1204) 1435 KodŚl 
I 270; Usibus eorum (sc. fratrum) concessi 
meam pensionem, quae dicitur poduorowe, in 
yillis eorum 1204 ib. 274; Indulsimus eciam... 
abbati... iura nobis pertinencia in yillis..., yide
licet strosa, preseka, podvoroye et cetera his 
similia 1214 KodŚl II 124, sim. 1216 KodWP 
I 82, XIII med. ib. 17, (XIII ex.) ib. 32; Absolui 
has uillas... ab omni solucione fiscali, que 
consistit in pouoz, poduoroue et in omnibus 
aliis (1220) 1284 AKH  IV 120, sim. (1231) 
1356 ib. 122, (1240) 1475 ib. 291; Nulla alia 
solucio sit in civitate, preterquam de tabernis, 
yacca de potuoroue 1237 KodMazK nr 362, 
sim. 1243 KwartHist XL 192, (1256) PPom 138; 
Coloni... liberi sint et immunes ab omnibus 
solucionibus et exactionibus, yidelicet a pouo- 
loue et podyoroue, a povos, a wiuos 1242 
AKH  IV 179, sim. (1242) XV cx. KodPol I 47; 
Fratribus... contulimus in yilla eorum... omne 
narzas et podworove 1246 KodPol I 52; Talis... 
composicio interuenit, y t... Wladislauia... om- 
nino sit libera a powoź,... podimne, poduoroue, 
strosa 1250 AKH  IV 185, sim. (1252) Kod
Pol II 601; Vendidimus yillam..., possidendam 
cum omnimoda libertate..., yidelicet strosa, 
naras, powos, prewod, *poddimpne siye pod- 
worove 1257 KodWP I 316; Adiungimus sibi 
(sc. Iohanni) eciam... tercium denarium, quod 
ylg. podyoroye nuncupatur (1258) XVII ib. 
307; Nec... podworove, strosam, stan non 
solvant 1259 Haeus 102; Uillam... uendidi- 
mus... a strosa, naraz, poduoroue et pouoz... 
liberam 1266 AKH  IV 205—6, sim. 1274 PPom 
212, 1280 AKH  IV 357; Eximentes ab omni 
solucione, exactione, yexacione Polonica, sci
licet a stróża, a narzaz, przewód, poglowye, 
podworowe (Matr IV 3 nr 67: podwodowe), 
a castri citatione (1285) 1485 KodWP I 522;
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Incole predicte ville sint liberi... a falconariis, 
a podvorove sive stacione (1293) 1551 PPom 
449; Incole... monetam non solvant, nec po- 
duorove, quod naras dicitur 1297 KodMazL 33, 
sim. 1298 AKH  IV 368; Liberantes sepedictam 
civitatem ab vniuersis solucionibns.. quocun- 
que nomine censeantur, a poradlne, a przewód 
a podworowe 1351 AKH  IV 320, sim. 1355 
KodPol I 212, 1368 KodWP III 323, 1382 Kod
MazL 98, 1386 AKH  IV 344; Omnia macella 
carnium... cum collecta podworowe dicta 
ratione decime ab areis exigende ad monasterium 
pertinebunt XIV p. post. KodŚl III 199. ^  Cf. 
Podworne, Podwoźne.

Podworowy *mający związek z dworem (go
spodarstwem chłopskim), ad praedium rustici 
p e r tin e n s baran podworowy, (krowa) podwo- 
rowa *danina składana na rzecz panującego, 
w postaci barana, krowy, tzw. podworowe, 
aries et \acca, ąuae tributi łoco regi veł principi 
d a b a n tu rVacca poduoroua vel cune pro po- 
duoroue, sive illud, quod dicitur naraz, 
de predictis uillis non accipientur 1231 Kod- 
MazK nr 309—10, sim. 1257 KodMazL 21; Hiis 
uillis... libertatem contulimus a pouoz et 
a falconariis,... et ipsum Zlavzcov liberum 
a uacca poduoroua 1246 AKH  IV 125; Co- 
lonj... strosam non soluent, neque stan vel 
vaccam poduorouam, seu aliud tale 1272 
MMAe I 95; Dicta villa Sandzyno cum suo 
districtu a powoź, a vacca podworowa, a solu- 
cione strose... penitus est immunis (1275) XVI 
AKH  IV 161; Dabunt autem nobis incole... 
pro mensa nostra ducali unum arietem singulis 
annis, qui podworowi baran Pollonice appel- 
latur 1350 KodMazL 61.

Podworzyczny (człowiek) podworzyczny *chłop 
na Rusi Czerwonej, siedzący na gospodarstwie 
zwanym dworzyszcze, rusticus praedium, quod 
dworzyszcze vocabatur, colens’: Domini, iste 
homo non est subses al. podsadek, sed est 
homo curialis al. podworzyczny, habens agrum 
ibidem 1456 AGZ XIV 498; Nobilis Michno 
paratus e<s>t docere al. dowyescz..., quod idem 
homo... non est inquilinus, sed est kmetho 
arealis al. podworzyczny 1481 AGZ XVIII 
228; Iudex et subiudex hanc causam ad inter- 
rogandum receperunt ad ... pallatinum, cuius 
testimonium sit admittendum an alius actoris, 
qui dicebat et docere seu testificari voluisset, 
quod ipsum penes enadem reclinationem deti- 
nuisset, an ipsius, qui dixit eum fore podwó
rzy cznym ib. Cf. Podworzyszczny.

Podworzyszczny (człowiek) podworzyszczny 
*chłop na Rusi Czerwonej, siedzący na gospo

darstwie zwanym dworzyszcze, rusticus praedium, 
ąuod dworzyszcze vocabatur, c o ł e n s Recepit 
(sc. Clemens) sibi (sc. Iacobo) violenter duos 
homines curiales al. podworzysczna 1452 AGZ 
XIV 349, sim. ib. 350; Ecce me hic citat Deschko, 
homo meus podworzysczny ib. 352. ^  Cf.
Podworzyczny.

Podwozowe (?) jakaś danina łub posługa 
ludności chłopskiej na rzecz panującego, tributum 
vel ministerium, ąuibus rustici regi obligati 
erant": Damus... incolis... libertatem, qua 
durante... ab omnibus condicionibus Polonici 
iuris, stan, a podwoda, a podvozove (pro po- 
vozove?), a podworove, a vacca,... immunes 
permaneant (1290) 1634 KodWP II 29; Sed 
singulis annis... ville pro solucione, que pod
wozowe (pro podworowe?) nuncupatur, por- 
cum nostro ducatui exoluent 1293 KodMazL 31, 
sim. (1262) KodPol II 616.

Podwoźne (?) jakaś danina lub posługa lud
ności chłopskiej na rzecz panującego, tributum 
vel servitus, ąuibus rustici regi obligati eranC: 
Absoluentes eosdem (sc. incolas) ab omni pre- 
stacione prediali... uel tributi..., neque eciam 
preuod, strosam,... stan, poduozne, naramb... 
persoluent XIV in. MMAe III 72, sim. ib. 74. 
^  Prawdopodobnie zniekształcenie (przez pi
sarza lub wydawcę) wyrazu podworne lub po
dworowe.

Podwód cf. Podwoda
Podwództwo *prawo do wskazywania granicy 

w procesie granicznym, ius finium constituendo 
rum (in contr oy ersia de finibus diiudicanda)': 
Mandamus, quatenus quocienscumque questio- 
nes et causas super limitacione villarum... 
eclesie Gneznensis... inter ipsum dominum 
archiepiscopum... ex una, et quoscunque ter- 
rigenas terrarum predictarum... partibus ab 
altera, exorire contingerit in judiciis vel extra, 
prefatum dominum archiepiscopum, eclesiam 
et mensam ipsius ad primeitatem designa- 
cionis limitacionum huiusmodi, al. na poth- 
wodstwo, admittatis 1447 KodPol II 504. ^  Cf. 
Powództwo.

Podwój fo rm y: n. sg. podwoj ca 1420 Wok- 
Tryd nr 75, 1388—430 ArchTerCrac III b 106, 
112, etc.; g, sg. podwoja BZ  Ex 12, 22, 
Rozm 670; ^  /. sg. a. /. du. (w) podwoju 1423 
Kościan nr 992, BZ Gen 4, 7, 1471 M PKJY  16; 
^  n. du. podwoja 1471 MPKJ V 89; ^  ac. du. 
podwoja BZ  Ex 12, 7, 1471 MPKJ V 15;

/. du. (na) podwoju BZ  Ex 12, 23; ^  n. pl. 
podwoje 1434 PF V 31, 1471 MPKJRp V 38v, 
ca 1500 Er z 72; ^  g. pl. podwojow 1451 
R XXII 41; d. pl. podwojom BZ  Ex 21, 6;

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



PODWÓJ PODWRÓCENIE 285

^  ac. pl. podwoje BZ  Ex 12, 22, 1471 MPKJ 
V 43; ~  l. pl. (na) podwojach 1426 Arch- 
CastrCrac II 538.

Z n a czen ie : *obudowa otworu wejściowego, 
tzw. odrzwia, do których przymocowywano 
drzwi, też drzwi, wejście, postes, etiam ostium, 
a d i tu s Podwoy postis ca 1420 WokTryd nr 75; 
Jaco czsso na myą xancz opath zalowal, abych 
mv ssamodzewanth w Przemancze gwaltownye 
trzy sszeky w podwoyv yczynil, tegosm ya ne 
vczynil 1423 Kościan nr 992; In posticis vlg. 
na podwoyach 1426 ArchCastrCrac II 538; 
Pro secacione hostiorum, podwoy vlg. dictorum 
1388—430 ArchTerCrac I llb  106, 112; Podwoye 
postes 1434 PF V 31, sim. ca 1500 Er z 72; 
Podwoy postes 1437 Wisi nr 228 s. 88; Postis 
v podwoyov 1451 R XXII 41; Pakli zle vczy- 
nysz, natichmyast twoy grzech bodze w podwoyu 
(in foribus) BZ  Gen 4, 7; Wszowszy gego (sc. 
baranka) krew y pomazeczye na oba podwoya 
(super utrumąue postem) BZ Ex 12, 7, sim. 
1471 MPKJ W 15; A *wozlek izopa omoczczye 
we krwy, ktorasz to gest u podwoya (in limine, 
1471 MPKJ Y 16: na podvoyą, war. lub.: 
na podwogyy) a kropczye yo na swyszrzchnye 
podwoge y na oba progy (aspergite ex eo super- 
liminare et utrumąue postem) BZ Ex 12, 22; 
Gdiszbi uszrzal (sc. pan) krew na swyrz<ch>nych 
prodzech y na obu podwoyu (in utroąue poste), 
mynyecz dzwyrze domowe ib. 12, 23; Przy- 
wyedz gy (sc. sługę) pan bogom a ma gy 
przyloszycz ku dzwyrzom a p<o>dwo[wo]yom 
(ad ostium et postes) a przekoly gemu ucho 
szydlyem ib. 21, 6; Podvogye postes (III Reg 
6, 31) 1471 MPKJ Y 43; Postis podvoya (war. 
lub.: podwoy nysschy), in quo voluitur ostium 
ib. 89; Podyogye superliminaria (commota 
sunt superliminaria cardinum a yoce clamantis 
Is 6, 4) 1471 MPKJRp V 38y; Czczyenye 
o tern,... yako syyaty Yan yschedl v szyen, 
ale szyyaty Pyotr stal v podvoya Rozm 670.

Podwórze 1. ‘przestrzeń, na której znajdował 
się dom mieszkalny pana i budynki gospodarskie, 
przestrzeń między budynkami, area, ubi domus 
domini et aedificia rustica posita er ant, spatium 
inter aedificia p o s i tu m Swanthoslawa... aqui- 
sivit curiam vlg. podwórze sive aream, in qua 
maritus suus residebat 1400 KsZPozn nr 134; 
Jakom ya Phalkowi w gego podyorzu nye 
yidarl pczol silą pospolnich 1455 TymSąd 16; 
In foresta al. na pothworzu 1458 TymProc 243; 
Dum Petrus venit ad meam curiam al. na 
podwórze 1473 ib.; Jakom ya nye zbył Katha- 
rzini anym yey cztirech ran zadał w podwórzy 
mąza 1491 ZapWarsz nr 1706; Jakom ya nye

vyvlolk (pro yyylokl) s szyeny Katharzini... 
na podwórze anym yey noga byl ib. nr 1707; 
Curia dwór vel podwórze ca 1500 Erz 72; 
^  tułać się po podwórzu 'wędrować po świecie, 
znajdować się poza domem, peregrinari, domi 
a b e s s e Diu yideri in publico tułacz sze po 
podwórzy 1448 R XXIY 353.

2. (w Wielkopołsce) 'dziedziniec zamku kró
lewskiego, gdzie król sprawował sądy osobiście 
lub przez zastępców, area arcis regiae in Polonia 
Maiore vocabatur, ubi rex ipse vel per suos 
vicarios ius dicebaP: Przeczslaw... super Ba- 
wor... astitit terminum..., attingens se ad illum, 
qui ipsum citayit in judicio domini regis ylg. 
crolewo podu[i]orze 1398 Leksz I nr 2684; 
Quod citayit Materna... dominam N. Pechno- 
won in existencia domini regis, scilicet podwo- 
[d]rzu 1400 Leksz II nr 2553, sim. ib. nr 2558; 
Quod Petrus... citayit cum littera regali do- 
minum Jandrzichonem w podwórzu ib. nr 2559; 
Quod Jacobus... citayit, rege existente Costan, 
scilicet na podwórzu, nobilem Dzetrzichonem 
ib. nr 2560; Quod Michael... citayit circa cu
riam domini regis, scilicet na podwórzu, do- 
minum abbatem de Lubin ib. nr 2561, sim. 1401 
KsZPozn nr 649; Quod Petrus... citayit Henri- 
cum... in ad presenciam domini capitanei Po
lonie, ipseąue Henricus non fuit in essen- 
cia capitanei ylg. podwórzu 1400 Leksz II 
nr 2639; Yincencius... debet locare iudicium 
cum nobilibus in curia domini regis Poznanie 
ylg. na podwórzu in primis terminis minoribus 
Poznanie celebrandis 1400 Piek YI 17; Ybi ye- 
niens Niclos, familiaris... capitanei..., ad cu
riam domini, ylg. na podwórze, citauit nobilem 
Nicolaum 1413 KodWP Y 210; Na podwórzu 
in curia ca 1428 PF I 489.

Podwóz *powinność dostarczania środków trans
portu panującemu i jego urzędnikom, officium 
praebendi iumenta regi eiusąue magistrat ibus': 
Uilla Yilcino a poduos et strosa perpetuo per- 
maneat absoluta 1247 AKH  IV 183; Absol- 
vimus etiam predictam hereditatem ab omni 
prevot, a potvos, a podvoroye, a naras (1290) 
XVI PPom 417. ^  Prawdopodobnie są to znie
kształcenia wyrazu powoź.

Podwracać *przewracać, obalać, deicere, ever- 
tere': A wstawszi skaziły ołtarze, gesz bili 
w Ierusalemye, y wszelke rzeczi, na nychze 
obyatowaly kadzidło modlam, podwraczaiocz 
(subvertentes) wimyataly do potoka Cedron 
BZ  II Par 30, 14.

Pod wrócenie *przeszkoda, przyczyna upadku, 
impedimentum, causa labis': Bodo (sc. sąsiedzi) 
wam na iamo a na oszydlenye, a na podwrocze-
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286 PODWRÓCENIE PODYMCZYZNA

nye z waszego bokv (in... offendiculum ex latere 
vestro)..., doiod was nye otnyesze (sc. bog) 
y nye zatraci ss tey to przedobrey zemye BZ 
Jos 23, 13.

Podwrócić 1. *przewrócić, zniszczyć, deicere, 
evertere, destruere’: Y podwroczyl kola wozow 
(subvertit rotas curruum) <i> nyeszona biły 
w *globyo BZ  Ex 14, 25; Takesz syo weselicz 
bodze (sc. bog), zatraczo wasz y podwroczi 
(pro podwroczo, laetabitur disperdens vos atque 
subvertens), abyscze sginoli z zemye BZ  Deut 
28, 63; Na prziklaad przewroczenya Sodomi 
y Gomori, Adamy a Seboym, ges to gest pod- 
wroczil (quas subvertit) pan bog w gnyewye 
a pirzchliwosczi ib. 29, 23; Takez w myescyech 
Manasowich... wszitki modli podwrocyl (sc. 
Jozyjasz, cuncta subvertit) BZ II Par 34, 6.

2. ‘podporządkować, uczynić poddanym, in 
potestatem suam redigere’: Przetosz, gdisz pan 
bog twoy da tobye odpoczinocz a podwroczilby 
wszitki narodi (cum... subiecerit cunctas... 
nationes) w okolę w zemi slvbyenya, zagładzisz 
ymyo gego (sc. Amalecha) pod nyebem BZ 
Deut 25, 19.

Podwyszać cf. Podwyższać
Podwyszenie cf. Podwyższenie
Podwyszyć cf. Podwyższyć
(Podwyższać) Podwyszać, Podwyszać się

1. *podnosić, wznosić na wyższy poziom, extollere, 
elevare’: Bosz thy pan moy y chwała moya, 
podwyszayancz myszl szercza mego (exaltans 
caput meum Psal 3, 4) w roszmyszlenyu bóstwa 
thwego M W  100a.

2. podwyszać się *pysznić się, wynosić się, 
gloriari, sc maiorem facere’: Et ne quis super- 
gradiatur, aby ktho nye podwysalby są, neque 
circumveniat in negotio fratrem suum (I Thes 
4, 6) 1454 i? XLVII 351.

(Podwyższenie) Podwyszenie 1. *dodanie no
wych szczegółów do podstawowej treści, powię
kszenie, actus nova addendi, augendi’: Dum 
nomen non alienatur nec superadditur summa 
in concitacione ad satisfaciendum ultra cita- 
cionem capitalem, quicquid stat ad illam clau- 
sulam, que sit in citacione capitali et in conci
tacione ad satisfaciendum, pro eo non facit 
superaddicionem al. podwyschenya 1500 AGZ 
XVI 305; Quod per istud non est facta superad- 
dicio al. podwyschenye in concitacione ad sa
tisfaciendum ultra condemnacionem ib.

2. * wywyższenie kogoś, actus ejferendi, ornandi 
aliquem'\ Daleh mw wybawgenge a za lekosc 
podwysenge XV ex. GIWp 70.

(Podwyższyć) Podwyszyć fo r m y : inf. podwy
szyć OrtOssol 99, 3; ^  praet. 2. sg. m. -ś pod-

wyszył M W  68a; 3. sg. m. podwyszył jest XV 
med. SKJ I 80; podwyszył M W  92b; ^  con- 
dit. 3. sg. m. -by podwyszył 1449 R XXV 165; 
^  part. praet. pass. n. sg. f . podwyszona 1500 
AGZ XVI 305; ^  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
podwyszono Rozm 11.

Znaczenia: 1. *dodać nowe szczegóły do 
podstawowej treści, powiększyć, nova addere, 
a u g e r e Pytam prawa: Gdysz vczynyl gwar, 
mozely żałoby podwyszycz? OrtOssol 99, 3; 
Et hoc, quia nomen non est immutatum, nec 
summa superaddita al. podwyschona vltra cita- 
cionem capitalem 1500 AGZ XVI 305.

2. ' wywyższyć kogoś, wysoko kogoś postawić, 
przygotować komuś cześć, chwałę, effere, ornare 
aliąuem, gloriom alicui comparare’: Aby wasz 
podwyszył (*SA7 I 94: aby powyszyl, humilia- 
mini igitur sub potenti manu dei, ut vos exaltet 
in tempore visitationis I Pet 5, 6) 1449 R XXV 
165; Et deus exaltauit illum, gl. sc/ in cor- 
dibus fidelium y bog oczecz podwyszył gest gy 
w szerczach wyernych (Phil 2,9) XV med. SKJ 
I 80; Thysz myą w szmuthku mem wysłuchał 
y poczyeszil, nad nyeprzyaczielmy memy pod- 
wyszyl (Psal 53, 9) M W  68a; Przetho ya (sc. 
Annę) pan bog w plodzye yey podwyszył y nad 
gynsze vblogoslawyl M W  92b; To dzyeczyą 
bądzye podvyschono (hic puer exaltabitur) na 
svem (leg. szwem ‘wszem’) svyączye Rozm 11. 

Cf. Podważyć 
Podyć cf. Podejść 
Podymać cf Podejmać 
Podymca cf. Podjemca 
Podymczyzna, Poddymczyzna (na Rusi Czer

wonej) *danina na rzecz panującego uiszczana od 
zagrody czyli dymu, tzw. podymne, tributum, 
quod ab eo, qui domum possidet, regi sohi 
debebat’: A Jasszone Rutheno in Dobrestani 
racione podimcisni thezauro X marcas 1393 
MMAe XV 155; Civitatem... Sambor... cum 
omnibus... villis... et incolis... a solucione 
exaccionis nostre regalis, podimczyszna vlg. 
dietę,... liberos... perpetue fecit (sc. rex) 
(1394) XV ex. AGZ VI 7, sim. ib., sim. ib. 9; 
Dictum opidum, suburbium et villam..., iuri- 
bus tamen nostris regalibus et exaccione dicta 
vlg. podymczysna in dictis opido, suburbio 
et villa semper salvis, que pro nobis... in eisdem 
reservamus,... Iachnikoni... donamus 1395 
AGZ III 112; Ipsam ecclesiam Leopoliensem... 
cum omnibus... opidis atque villis hominibus- 
que censuariis... ab omnibus... contribucioni- 
bus pecuniarum et avenarum, exaccionibus 
poddimczissna dictis,... libertamus 1430 AGZ 
IV 143; Priyilegium... super libertate podmy-
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czyzna (pro podymczyzna) in districtu Samborz 
datum 1496 AGZ VI 226.

Podymne, Poddymne *danina na rzecz panu
jącego uiszczana od zagrody czyli dymu, tribu- 
tum, quod ab eo, qui domum possidet, regi solvi 
debebat": Contuli talem libertatem conuentui..., 
ipsum... monasterium cum... villis... liberos 
faciendo ab omnibus nostris solucionibus, 
exaccionibus... et specialiter ab exaccione 
Polonica, que wlgo poddymne nominatur (1240) 
1475 AKH  IV 291; Talis... composicio interue- 
nit, v t... Wladislauia... omnino sit libera a po
woź,... podimne, poduoroue, strosa 1250 ib. 
185, sim. ib.; Yillis... a pouoz, poduoroue, 
strosa, podymne et aliis angariis... plenam... 
conferimus libertatem 1252 ib. 158, sim. 1274 
PPom 212; Incolas... absoluimus... ab omnibus 
solucionibus omnium exaccionum..., yidelicet... 
nestane, podymne, podwody ca 1354 AKH  IV 
324, sim. (1289) KodMazL 30, 1363 Czrs s. XLV, 
(1368) KodMazL 79, 1382 ib. 98, 1382 Wierzb- 
Warsz 5, (1383) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 311. 
313, (1384) 1466 AKH  IV 342, 1432 Kod
MazL 179; Volumus, quod ab omnibus nostris 
solucionibus, exaccionibus et specialiter a ... 
nestane, podimne, podworowe... sint liberi 1386 
AKH  IV 344, sim. 1444 Bon 5; Volumus, quod 
incole... ville censum consuetum per duos gros- 
sos..., quod dicitur podymne..., de qualibet 
stuba annis singulis... solvere debent 1430 
AGZ VI 24; Regalibus tamen iuribus, utpote 
*podympne seu poradlne exceptis, ad que... Io- 
hannes... et Niclinus... solvere teneantur 1435 
AGZ V 78; Petrus... mansit XIIII marcas 
pene regalis et iudicio tres, quia pignus reper- 
cussit ministeriali pro fumalibus al. o pod
dymne 1447 AGZ XIV 236, sim. ib., sim. 1452 
AGZ XII 218; De predictis tribus villis ad 
castrum Snyahatin nulla debebunt dari tributa 
nisi poddimye {pro poddimne) et stacionem 
1451 AGZ XII 210; Ministerialis... dominum 
Stanislaum... de suis singulis bonis hereditariis 
pro fertonibus non extradendis et podymne in 
XIIII marcis pene regalis condempnavit 1465 
AGZ XIII 462, sim. 1471 Matr I nr 733; Casi- 
mirus rex ... cmethones... a contributione 2 gros- 
sorum al. poddymne ad 3 annos absolvit 1472 
Matr I nr 864; Pro eo te citat... idem Thomas, 
quia tu Syenko recepisti... violenter fumalia 
al. poddymne seu *poralne de hominibus ipsius 
1475 AGZ XVIII 107; Quilibet cmetho de laneo 
solvit plebano... pro censu dieto poddimne 
medium alterum grossum DILB II 133, sim. ib., 
ib. 134; Item non solvunt crolewstwo seu po
dymne DILB III 305, sim. ib. 306; Cum avena

PODYMCZYZNA

fumalium al. poddymye {pro poddymne) super 
kmethonibus habita 1494 AGZ XIX424; Ministe
rialis... condemnavit nobilem Iohannem... in 
quatuordecim pene regalis ob non solucionem 
*podymye de bonis ipsius 1495 AGZ XVII 311.

Podymowe *danina na rzecz panującego uiszcza
na od zagrody czyli dymu, tzw. podymne, tribu- 
tum, quod ab eo, qui domum possidet, regi solvi 
debebat": Necnon homines, qui colunt ipsas 
villas,... nec norach {pro naroch, leg. narok), 
nec powolowe, nec podymowe, nec strozam,... 
nec aliqua iura solvant (XIII ex.) KodWP I 41; 
Volumus..., quia homines... consuetum cen
sum, quod podymowe dicitur, per duos grossos 
Pragenses,... de qualibet stuba... sint astricti 
ad solvendum 1388 AGZ VIII 27; Uolumus, 
quod... kmethones... ab aliis omnibus nostris 
solucionibus, exaccionibus et laboribus uniuer- 
sis..., et notanter a sep..., godne, podimoue, 
stróża <sint liberi> 1399 KodMazL 129.

Podymszczyna (na Rusi Czerwonej) *danina 
na rzecz panującego uiszczana od zagrody czyli 
dymu, tzw. podymne, tributum, quod ab eo, 
qui domum possidet, regi solvi d e b e b a tSibi 
(sc. Paulo)... yillam nostram Podussow... cum 
omnibus censibus... ac appendiis uniyersis, so- 
lucione ac exaccione podimsczina tantum- 
<modo exclu>sa, quam pro nobis reservamus, 
perpetua... <donacione> damus 1389 AGZ 
II 30.

Podymszczyzna (na Rusi Czerwonej) *da
nina na rzecz panującego uiszczana od zagrody 
czyli dymu, tzw. podymne, tributum, quod ab 
eo, qui domum possidet, regi solvi debebat": 
Sibi (tfc. Nicolao)... villas nostras... cum om
nibus censibus... ac appendiis uniyersis, solu- 
cione et exaccione podymsczyzna exclusa, 
quam pro nobis reservantes, perpetua... dona- 
cione damus (1389) 1551 AGZ II 32.

Podziać, Podzieć 1. *położyć, umieścić, ponere, 
perfugium nancisci": Ne ve (sc. dusza), kam sze 
podzecy {ShargaPloc w. 8: szya dzeczy) Skarga- 
Wroc w. 9; A ya ne vem, kam sze podzecz ib. 
w. 74.

2. *zagubić, stracić, perdere": A gdisz ia, 
smocyw syo, y tam y sam syo obraczal, natich- 
myast kamosz syo podzal (subito non compa- 
ruit) BZ  III Reg 20, 40; Marya... począla... 
narzekacz: Ach, moy syny myły,... gdzye szye 
podzyala ona tvoya mlodoscz yyelebna? Rozm 
711.

3. *zużyć, przeznaczyć na coś, aliqua re uti, 
alicui rei d e s tin a r e Jaco Mycolay swąl (pro 
wsąl) po zene dzeszącz *grzywem poszagy i po
dzal ge, gdze <ch)czal 1415 Pyzdr nr 431;
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Maczey... vzdal dobrovolnye (se. łąkę)... Ia- 
noui..., yze volen dacz, przedacz, gdze chczącz, 
thu podzecz 1463 R XXII 382.

4. dubium: *doznać czegoś, aliąua re affici': 
Postremum vero, si necesse est, eciam mortem 
nostram pro eisdem ovibus ministrare po- 
dzadz (pro podyącz ?) XV med. GIWroc 29v.

Podziałać, Podzielać *naprawić, zreperować, 
reficere' ( : Sczepan... schamostral nowy,
schabla,... Iohannes Chodarsky schamostral 
podzelany a schabla 1471 GórsPiechRp2\2; Item 
XXXII bellistas iam recepit... paratas podzya- 
lane 1483 RocznKrak XVI 51.

(Podziaławać) Podzieławać *naprawiać, repe
rować, reficere' (?): Nicolaus Slotha schamo
stral nowy a schabla, Petrus Zayecz schamo
stral podzelawany a myecz 1471 GórsPiech 209, 
s/m. //>., //?. 212. 220.

Podzieckować *zająć w drodze egzekucji są
dowej, debitoris mobilia occupare ac retinere 
pignoris loco, pignus capere, pignorari': Za chrost 
abo za lyatorosly telko ma bycz podzeczkowan 
(solummodo impignorari debebit, *SW 59: począ- 
dzan... ma bycz) Dział 58.

Podzieckowanie 'zajęcie w drodze egzekucji 
sądowej, debitoris mobilium occupatio pignoris 
loco, pigneratio’: Vrządnyczy... od viny rze- 
czoney syedmynadzescza w podzczskowanya 
(/>re w podzeczskowanyy, Sul 63: w szakladze) 
mayą wzacz wolv (bovem in pignore pignorent) 
Dział 47.

Podzieć cf. Podziać
Podzielny *graniczny, oddzielający coś od cze

goś, qui aliąuid ab aliąuo dińdit, fines consti- 
tuens': A quo scopulo aciali humus... usque 
ad superficiem al. przez wyrschowyny podzyelne 
1491 v4(/Z XIX 559.

Podzielać e/. Podziałać
Podzieławać cf. Podziaławać
Podzierżeć, Podzirżeć 1. *zachować, utrzymać, 

sermre, re tin e re Take tho skazanye vstawyami 
wyekvgystą mocznoscz ymyecz podzyrzecz (per- 
petuum habere vigorem, Dział 28: w swey mo
czy ma stacz) *SW 39.

2. dubium *oszukać, decipere': In hoc yidetur 
esse deceptus Salomon podersan (/eg. podzier- 
żan ? tf. poderzian ?) Gn gl. 161 a.

Podziewać się *znajdować się, esse, positum 
esse': Thych dzyeczy blyschy przyrodzony 
przyyaczel... gyma tesz thych dzye[dz]czy 
mathcze... lyczbą dacz,... poko dzyeczy lath 
nye mayą, aby wyedzaly, gdzye szye gych 
gymyenye podzyewą OrtOssol 76, 1, sim. Ort- 
Mac 102.

Podziękować fo rm y: praes. ind. 1. sg. po

dziękuję 1471 M PK JY  63; ^  imper. 2. sg. po
dziękuj 1447 JA XV 475, XV med. PF IV 594; 
^  praet. 3. sg. m. jest podziękował Rozm 349; 
/ . podziękowała 1401 Pozn nr 707; ^  part. 
praet. act. podziękowawszy Rozm 359.

Znaczenia: 1. 'wyrazić wdzięczność, gratias 
agere': Proverbium *padzekuy panom 1447 
JA XV 475; Podząkyy my z dobrothy XV med. 
PF IV 594; Podzankyyą benedicam (benedicam 
dominum, qui tribuit mihi intellectum Psal 15, 7) 
1471 MPKJ V 63; Takosch nasz zbayyczyel 
wzyawschy chleb, yako yest podzyekoyal (gra
tias egisset Jo 6, 11) bogv oyczv, yąl rozdzye- 
lyacz y Rozm 349; Wzyayschy (se. Jesus) szyed- 
myora chleba y ryby, podzyekovawschy (gra
tias agens Mat 15, 36) bogv oyczv, rozlamaw- 
schy y dal szwym zvolyenykom ib. 359.

2. *odejść ze służby, ze wsi bez zachowania 
obowiązującego zwyczaju w sprawie wychodu lud
ności chłopskiej, relinąuere vicum neglectis qui- 
busdam rebus, quae hac occasione fieri sole- 
bant' (?): Yse kmotowna ne podzocowala panu 
łowczemu ny pirzwi, ny wtori... dzen po Go- 
dzech 1401 Pozn nr 707.

Podziękowanie *dziękczynienie, wyraz wdzięcz
ności, actio gratiarum': Podziakouanie gracia- 
rum accio (tibi, Christe,... gratiarum actio, 
honor, yirtus) 1444 R XXIII 301; Takyesch 
y kyelych vzyavschy... a vczynyvschy podzyą- 
kovanye (gratias egit Mat 26, 27) y dal ym 
Rozm 542.

Podzirżeć cf. Podzierżeć
Podziwie się fo rm y: praes. ind. 3. sg. podziwi 

BZ  Tob 5, 10; ^  praet. 3. sg. m. podziwił BZ 
Gen 28, 17; 3. pł. m. podziwili BZ I Reg 16, 4; 
neutr. podziwiły BZ  Judith 10, 7.

Znaczenie: *zdumieć się, być zaskoczonym, 
mirari, obstupescere': *Lokl syo (se. Jakob) 
i podzywyl syo (pavens) rzeko: O kako groszne 
to gest myeszczce! BZ  Gen 28, 17; Prziszedl 
Samuel do Bethlema a tu syo podzywyly (admi- 
rati sunt) starszy myeszesei BZ  I Reg 16, 4; 
Thobias... powye to wszitko oczczu swemu, 
gemu syo ocyecz podziyy (admiratus) BZ  Tob 
5, 10; Gysz (se. książęta mieseskie) gdi io (se. 
Judyt) opatrzily, lyokszi syo podziuily syo (mi- 
rati sunt) barzo krasye gey BZ  Judith 10, 7.

Podziwienie *zdumienie, admiratio, stupor': 
Vlyoklo syo syerce twe... ysliszaw rzeczy prze- 
cyw temv myastu a przecyw tym, gysz w nyem 
bidlyo, iszbi to czvsz w podziwyenye (in stu
porem) a w poklynanye biły podany BZ  IV 
Reg 22, 19.

Podziwować się czdumieć się, mirari, obstu
pescere': Podzivovacz schą stupefacti (stupes-
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cere faciam super te populos multos Ezech 
32, 10) 1471 MPKJ V 106.

Podźwigać 1. 'podnosić, ejferre, t o l l e r e Go- 
spodzyn wywysza albo podswyga (erigit, Pul: 
wzwysza) srzazone (/?ro sraszone) albo yraszonee 
FI 145, 7.

2. (o opłatach, pieniądzach, Je \ectigalibus, 
pecuniis dicitur) 'pobierać, ściągać, exigere 
Xanzantha... targovego braacz nye mayąn, 
myanso a ribi telko viyąwschi, ot ktorich ta- 
kyesch rownye targowe bandąn braacz y po- 
dzywygacz (foralia recipient et levabunt) *SW112.

Podźwiganie fo pieniądzach, Je pecuniis dicitur)
'pobieranie, ściąganie, e x a c t io Esz po podswi- 
ganu penandzi wczinil Mathias scody C grzi- 
wen w rolach... i w dzedzine Prandocze 1398 
S7PPP VIII nr 6389.

Podźwignąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. po- 
dźwignie *SW 109; imper. 2. pl. podźwignicie 
F/ i Pul 23, 9, PZ Judith 8,21; ^ praet. 1. sg. m. 
podźwignął jeśm F/ 24, 1; podźwigł jeśm F/ i Pul 
85, 3; podźwignąłeśm Pul 24, 1; podźwignąłem 
OrtOssol 41, 2; 5. sg. w. podźwignął jest BZ 
Ex 9, 33; podźwignął Sul 76, PZ Ex 10, 13; 
3. pl. / .  podźwigły są FI i Pul 92, 4. 5, M W  
124b; podźwigły MIF 124b, Pul 92, 4; ^  part. 
praet. act. podźwignąw BZ  Ex 7, 20.

Z n a czen ia : 1. 'podnieść, unieść ku górze, 
ejferre, tollere, e l e m r e Podzwignicze se (ele- 
vamini) wrota wekuia F/ 23, 9, 57'ra. Pul; Po- 
dzwigli so (elevaverunt, MJF 124b: podźwigły) 
rzeki lycza swoia FI 92, 5, s/ra. Pm/; *Podzwyg- 
now (elevans) proot uderzył w wodoo rzecznoo 
PZ Ex 7, 20; Podzwygnool gest (sc. Mojżesz, 
tetendit) swoge *rocze ku panu 9, 33; Wyatr 
wyeyoczi podzwygnool (levavit) kobilky ib. 10, 
13; ^  K tobe, gospodne, podzwignol iesm
(levavi, Pul: podzwygnąlesm) duszo moio FI 24,1; 
Ku tobe, gospodne, duszo moio podźwigł iesm 
(levavi) FI 85, 3, sim. Pul; Ku wimowye waszey 
syercza gich podzwygnycye (erigite)! PZ Judith 
8, 21; ~  (o dźwiękach, Je sonis dicitur) 'wzmoc
nić, uczynić głośniejszym, clariorem reddere’: Po- 
dzwigli so (elevaverunt) rzeky, gospodne, po- 
dzwigli so (elevaverunt, Pul, AfIF 124b: po- 
dzwigly) rzeky glos swoy FI 92, 4, Pm/, 
M W  124b.

2. fe pieniądzach, należnościach, Je pecuniis, 
\ectigalibus dicitur) 1pobrać, podjąć, wziąć, exi- 
g e r e Oczecz... w gymyenyy swem... ma pa- 
nowacz..., dawszy... synom... cząscz macze- 
rzystą, yasz po maczerzy gych dla poyącza po- 
dzwygnąl y wsząl (sustulit et recepit) Pm/ 76; 
Pan wschitkąn kopąn w sfoy skarb podzywygnye 
i vesmye (tollat et recipiat) Pm/ 109; Ya nye
37 — Słow nik Staropolski VI

myal szwych pyenadzy gedno kopą, wszyaleszm 
Warsz a podzwygnąlem albo owych pyanadzy 
(pro a wszyaleszm albo podzwygnąlem War- 
szowych pyanadzy) yedna y dwadzesczyą grzy- 
wyen OrtOssol 41, 2.

Podźwiżenie 'podniesienie, e le v a tio Podzwy- 
szene (elevatio, Pul: podnyeszyenye) rokv moyv, 
modlą weczerna F/ 140, 2.

Podżec *rozpalić, rozniecić, succendere’: Ogyen 
podezzon yest (succensus est Deut 32, 22) 
w roszyerdzu moym Pul Deut 32.

Podżegać *rozpalać, rozniecać, succendere 
Mir medzi czalem y duszo czini, ogen duchowni 
w serczu podszega (accendit) FI I Prol 6; Pod
żega inflamat ca 1428 PF I 491; ^  w /?rze-
kladzie łac. succedere *następować’ wziętego za 
succendere *podpalać, z a p a la ć Potzegayą suc- 
cedunt (hoc erit holocaustum per omnes men- 
ses, qui sibi anno yertente succedunt Num 28, 14) 
MPKJ V 27.

Podżeganie 'staM zapalny skóry, pruritus’: Wit 
enim pruritus, g/. ardor, adustio podzeganye,... 
abvti pulcretudine 1436 P  XXIII 278.

Pofacenie c/. Pochwacenie
Pofacić c/. Pochwacić
Pofaćca c/. Pochwaćca
Pofalać c/. Pochwalać
Pofalenie cf. Pochwalenie
Pofalić c/. Pochwalić
Pofala c/. Pochwała
Pofolgować 1. *darować komuś, przebaczyć, 

ignoscere alicuV\ Quicquid alii faciunt, parcen- 
dum est eis, szlvszne gem pofolgovacz, g/. par- 
cere, id est pofolgowacz XV p. post. Kałużn 274.

2. ‘postępować za czymś, /ic śladem, seąui 
a l ią u i d Pod Rytrem sztogy... yeden młyn, 
a tam yedna woda wpada..., pofolguyze wodze 
they, a gydzy po nyey, a gdy budesch w lyessze 
dalyeko,... przydze tham druga woda z lyewey 
ranky, opuscz thą na prawo, a ffolguy they na 
lewo DILB III 354.

Pogabunek *nagabywanie, napaść, vexatio, 
sollicitatio, impetus': Jsze czo zalowal kmyecz 
n[y]a Yaną s Dambrowy o pogabunek 
y o [th]dwye ranye, tego on gest nye yczynil 
1436 Pozn nr 1475.

Pogadka *zagadka, trudne pytanie, aenigma, 
ąuaestio d i f f ic i l i s Krolyoua Saba, gdisz vsli- 
szala slawotnoscz Salomonowo, prziszla do Je- 
rusalema, chczocz gego skusycz w pogatkach 
(in aenigmatibus) PZ II Par 9, 1; Pogadky (war. 
k a l gatky) enigmata (terram retexit anima 
tua, et replesti in comparationibus aenigmata 
Ecclus 47, 17) MPKJ V 86.

Poganiacz *ten co pogania bydło, konie, #m/
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pecus, equos agit': Prout ipsis ministerialis dedit 
terminum ocularem, restando ipsos in campo 
super yiolencia, przithknawschi, ut starent et pa- 
rerent cum istis omnibus aratris, poganyaczmi, 
bobus 1443 AGZ XIV 100; Quia... violenter 
venit cum... aratris e t... peccoribus... labora- 
toriis et cum aurigis vlg. s poganyaczmy super 
hereditatem Honyathycz... et ibidem exaravit 
sibi terram ipsius 1448 ib. 257, sim. ib. 258; 
Moya czelacz yechala s połą do domv s plugem 
y sz *koymy..., a yako paropczy wyprzagaly moy 
koyn, tako szye wy[e]rwye v poganyaczą Ort- 
Ossol 105, 1, sim. Ort Mac 143.

Poganiać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pogania 
1449 R XXV 166; ^  part. praes. act. adi. g. 
sg. m. poganiającego MPKJRp V 56r; ^  inf. 
poganiać Sul 59; ^  fut. pass. 3. pl. f .  poganiany 
będą Sul 60.

Z n a czen ie : fpędzić, gnać przed sobą, prae 
se agere’: Pogany, ize ge, gdze chcze, dyabol 
poganyą 1449 R XXV 166; Kędy ktho... 
wyeprze swoye... przes gymyenye czvdze... po- 
ganyacz a pądzicz bądze chczal (pellere vo- 
luerit, Dział 59: chczalby gnacz) Sul 59; Then, 
przes czyge gymyenye szwyn37e ... poganyany 
alybo pądzony bądą (pełli debebunt, Dział 59: 
aczby kto ... chczal gnacz)..., zolącz swoy 
pyrzwey ma pobracz Sul 60; Poganyayączego 
(war. kal.: podganyayanczego) subsecutis (abie- 
runt, sc. principes, absąue fortitudine antę 
faciem subseąuentis Thren 1, 6) MPKJRp V 56 r.

Poganie fo r m y : praet. 3. sg. m. jest poganił 
BZ Gen 11, 9; poganił BZ  Gen 11,7; -—' praes. 
pass. 1. sg. m. poganion jeśm BZ  II Esdr 8, 75; 
3. pl. m. poganieni są BZ  Jer 14, 4.

Z n a czen ia : 1. *zawstydzić, zmieszać,pudorem 
alicui inicere, confundere aliąuem’: Panye, po- 
ganyon gesm y zaganbyon (confusus sum et re- 
veritus sum) przed twim oblyczim BZ  II Esdr 
8, 75; Prze zagvbyenye zemye, isze nye przi- 
szedl deszcz na szemyo, poganyeny so (confusi 
sunt) oracze BZ  Jer 14, 4; ^  Przeto szedł k nym 
(sc. bog), a tu gich dzalo poganyl (descendamus 
et confundamus ibi linguam eorum), abi geden 
drugego nye rozumyal BZ  Gen 11, 7; A sdza- 
[la]ly so gemu gymy0 Babel, przeto yze gest tu 
poganyl *chwal0 wszey zemye (quia ibi con- 
iusum est labium universae terrae) ib. 11,9.

2. *zbezcześcić, znieważyć, polluere’: A ya po- 
lozyo oblicze swoge przecziwko gemv..., przeto 
ze iest vdzalal szemyenya (leg. z siemienia) 
swego modło Moloch a poganił [i] (polluerit) 
ymyo me swyote BZ  Lev 20, 3.

3. 'czuć wstręt, odrazę do czegoś, aliąuid odio 
habere’: *Lychota w nenawyszczy ymal gesm

y poganon[a] gesm [sye] (abominatus sum, Pul: 
zadał yesm szye) FI 118, 163.

Poganienie *skarcenie, polajanie, vituperatio': 
Vczynyon yesm yako sąd zgubyony, bo yesm 
słyszał poganyenye (yituperationem, FI: laiane) 
wyelya przebywayoczich w okolyczy Pul 30, 16; 
^  *zawstydzenie, pudoF: Et ne des hereditatem 
tuam in opprobrium w pogąnenye (Joel 2, 17) 
XV p. pr. SKJ I 307; A prze grzechi nasze... 
poddanysmi... w ioezstwo a w oblupyenye s po- 
ganyenym (in ... captivitatem et depraedationem 
cum confusione) BZ  II Esdr 8, 78; W poga
nyenye (war. kal.: w poganbyenyą) in obpro- 
brium (quotiescumque autem, praeter ipsum 
deum suum, alterum coluerunt, dati sunt in 
praedam et in gladium et in opprobrium Judith 
5, 18) MPKJRp V 37 v.

Poganin, Paganin fo rm y: n. sg. poganin 
ca 1425 EwKReg 42, XV med. GIWroc 17r. 76r, 
1456 R XXXIII 183, etc.; ~  n. pl. pogani 
Kśw ar 12, FI i Pul 9, 20, 1449 R  XXV 166, etc.; 
r-o g. pl. pogan FI i Pul 105, 45, Rozm 463; 
poganow FI 97, 3, FI i Pul 88, 49. 95, 5. 104, 
43, etc.; poganinow XV med. R  XXIV 361; 
^  g. a. ac. pl. poganow BZ  IV Reg 17, 15; 
^  d. pl. poganom FI 105, 39, BZ  Neh 5, 8, 
M W  144a, etc.; ^  ac. pl. pogany FI 46, 3, 
FI i Pul 2, 8. 58, 9. 65, 6, etc.; pagany BZ  Ex 
34, 24; ^  v. pl. pogani FI i Pul 9, 39. 116, 1, 
Pul 65, 7. Deut 63; poganowie FI 65, 7; ^  i. pl. 
pogany FI i Pul 95, 3. 104, 1. 105, 34; poganmi 
XV med. SKJ I 105; ^  /. pl. (w) poganiech 
FI 95, 9, FI i Pul 56, 12; poganoch FI i Pul 66, 2. 
81, 8, Pul 95, 9.

Znaczenie: (w odróżnieniu od Żydów lub 
chrześcijan) ' innowierca, też obcy, cudzoziemiec, 
a Iudaica vel Christiana religione alienus, falso- 
rum deorum cultor, gentilis, paganus, etiam pe- 
regrinus’: Nonne bene dicimus nos, quia Sama- 
rithanus, poganyn, es et demonium habes 
(Jo 8, 48)? XV med. GIWroc 17r, sim. ib. 76r, 
ca 1425 EwKReg 42; Samaritanus, poganyn, 
autem quidam iter faciens venit secus eum (Luc 
10, 33) 1456 R XXXIII 183, sim. Rozm 332; 
Pogąnyn gentilis ca 1500 Er z  72; A ten byl 
Samarytan *poganym (Samaritanus Luc 17, 16) 
Rozm 399, sim. ib. 475. 715; Pylat byl *poga- 
nym a nye z ych zakona ib. 748, sim. ib. 847; 
Pylat... byl poganyn ib. 775, sim. ib. 842; ^  po
gani *narody, plemiona, także kraje pogańskie, 
populi, gentes, gentiles’: Taco lud boży <przez 
an>gela uicozstuo odirzeli, a pogany smirc 
podioly Kśw ar 12; Dam cy pogani (gentes) 
w dzedziezstwo twoie FI 2, 8, sim. Pul, sim. 
FI 46, 3, FI i Pul 58, 9. 65, 6; Postaw, gospodne,
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zaconanoszcz0 nad nimi, iszbicho wedzeli po- 
gani (gentes), esz ludze S0 FI 9, 20, sim. Puł, 
sim. Puł 101, 16. 113, 10; Zgynecze, pogani, 
z zeme iego (peribitis, gentes, de terra illius) 
FI 9, 39, sim. Puł; Psalm czi rzek0 w poganech 
(in gentibus) FI 56, 12, sim. Puł, sim. FI 95, 9; 
Biogoslawcze, poganowe (benedicite gentes, 
Puł: pogany), boga naszego FI 65, 7; We wszech 
poganoch (in omnibus gentibus) zbawene twe 
FI 66, 2, sim. Puł, sim. FI i Puł 81,8, Puł 95, 9; 
Podaycze medzi pogani (inter gentes) sławo iego 
FI 95, 3, sim. Puł, sim. FI i Puł 104, 1. 105, 34; 
Wszistczi bogowe poganow (omnes dii gen- 
tium) dyabli FI 95, 5, sim. Puł, sim. FI 97, 3, 
Fł i Puł 88, 49. 104, 43; By srzvczyl siemyo gich 
w pogany (in nationibus) Fł 105, 27, sim. Puł; 
Poddał ye w rocze poganom (in manus gentium, 
Puł: poganow) Fł 105, 39, sim. Puł 43, 16; 
Sberzy nas z pogan (de nationibus) FI 105, 45, 
sim. Puł; Chwalcze pana wszytky pogany (lau- 
date dominum omnes gentes) FI 116, 1, sim. 
Puł, sim. Puł Deut 63; Pobył poganow (gentes) 
wele Fł 134, 10, sim. Puł; Poganynow Sadu- 
ceorum XV med. R XXIV 361; Fratres, scitis, 
ąuoniam cum gentes essetis, wyeczye, gdyscze 
były poganmy, ad simulacra mutta, prout duce- 
bamini, euntes (I Cor 12, 2) XV med. S K J I 105; 
Wiszono pagani (gentes) od twego liczą BZ 
Ex 34, 24; Naslyadowaly poganow (gentes) 
BZ IV Reg 17, 15; Mismi, iako vyecye, viku- 
pyly vasz0 bracyo, Zidi, gisz biły przedany po
ganom (gentibus) BZ  Neh 5, 8, sim. M W  144a; 
Wyley thwoy gnyew... ną... Thurki, Walachi 
y pogany XV ex. MacDod 138, sim. ib. 140; 
Apostoly szebral, kthorzy po szwyeczye kazały 
a pogany nawraczaly ca 1500 SprTNW  V 12, 
sim. Puł 116 arg.; Owa ya szlye k vam proroky..., 
a s tych potem... bądzyeczye przeslyadovacz 
od myasta do myasta zydovskyey zyemye do 
pogan (Mat 23,34) Rozm 463; Zaczmyl oczy 
nye telko Żydom y poganom, ale y temv nądz- 
nemv Iudaschovy ib. 624, sim. ib. 647; My (sc. 
chorąże) yestezsmy pravy pogany a slugy bal- 
yanskye ib. 755; ^  w pseudoetymologii wyrazu 
pogani: Pogany, ize ge, gdze chcze, dyabol po- 
ganyą 1449 R XXV 166.

Poganka 1. (w odróżnieniu od Żydów) 'cudzo
ziemka, obca, kobieta innej wiary, peregrina, 
fałsorum deorum c u ł t r i x Przyschła nyevyasta, 
poganka s Ss<a>maryey (mulier de Samaria 
Jo 4, 7), czyrpacz vody Rozm 244, sim. ib. 357; 
Ona poganka (mulier illa Samaritana) rzekła 
yemv: A yako poządasch ode mnye pycz 
a thysz Zyd, a yam Samaranka albo poganka 
(mulier Samaritana Jo 4,9)? ib. 244.

2. bot. *gryka, Fagopyrum Mili.': Super cam- 
pestri decima paganici frumenti, quod frumen- 
tum tatarka seu pogan[i]ka vlg. dicitur 1385 
CodSil II 39; Cananea eciam est ąuoddam legu- 
men vlg. thatarką vel poganką ca 1500 Erz 12.

Pogańbiciel cf. Pohańbiciel
Pogańbić cf. Pohańbić
Poganbienie cf. Pohańbienie
Pogańbiły cf. Pohańbiły
Pogański fo rm y: n. sg. m. pogański Gn 171 b, 

XV med. SKJ V 278, BZ Gen 14, 1, etc.;f. po
gańska BZ  Num 23, 21, Rozm 651; neutr. po
gańskie XV p. pr. SKJ I 307; ^  g. sg. m. po
gańskiego Kśw ar 6. 9. 11, FI i Puł 113, 1, etc.; 
f .  pogańskiej BZ I Reg 15, 23, Rozm 360; ^  d. 
sg. m. pogańskiemu BZ  Gen 14, 9; ^  ac. sg. m. 
pogański Rozm 63. 748; pogańskiego FI 105, 28; 
f . pogańską FI 17, 47, Puł 32, 10, XV ex. Mac
Dod 138, Rozm 243, 357; ^  i. sg. neutr. pogań
skim BZ Lev 26, 45; ^  l. sg. m. (w) pogańskiem 
Kśw ar 10; ^  n. pl. m. pogańscy XV med. 
R XXII 234, BZ IV Reg 19, 12, Rozm 558; po
gańskie Rozm 402. 755; ^  g. pl. m. pogańskich 
Kśw cv 21, Rozm 204; / . pogańskich BZ IV 
Reg 12, 3. 21, 2, 1471 MPKJ V 46; ac. pl. m. 
pogańskie 1471 MPKJ V 98, Rozm 163;/. po
gańskie BZ  III Reg 14, 24, MPKJ V 98; ~  /. pl.
m. (w) pogańskich Kśw cv 17; / .  pogańskich 
Gn ap. 16.

Znaczenie: * dotyczący, właściwy, przyna
leżny poganinowi, qui gentilium est, ad gentiles 
pertinens': <Mowi kroi pogań>sky do crola 
Ezehiasa Kśw ar 2; Crol Ezehias y usicek lud 
jego... pocoho S0 modlich, izbi ie bog zbauil 
ot mocy crola poganskego ib. 6, sim. ib. 9. 11, 
Gałka w. 7, Puł 58, 6; Ve sbore asirskem, to ie 
poganskem Kśw ar 10; Suoti <ewanjelista>... 
troiaky skutek znameniti pocazuie v tih ue 
threh croleh poganskih Kśw cv 17; Moui ewange
lista suoti pod obrazem trsy crolew pogan
skih ib. 21; Kalsdy krescygan yoczecz gest on 
ydarouan, nisly który kroi pogansky Gn 171 b, 
sim. BZ Gen 14, 1. Num 23, 21. 24, 20; Prosczye 
thesz pana boga za one lydzye, kthorzy szą 
w nyevoly w rankv poganszkych Gn ap. Ib; 
Vstawisz me w głowo poganzko (in caput gen
tium, Puł: nad pogany) FI 17, 47, sim. Puł 32, 10, 
XV ex. MacDod 138; Poswyoczyly S0 bałwana 
poganskego Belfegor (initiati sunt Beelphegor) 
FI 105, 28; Wyszczw (leg. w wyszciu) Yzrahel 
z Egypta, domv Iakobowa z luda poganskego 
(de populo barbaro), yczynylo S0 szydowstwo 
swotoscz gego FI 113, 1, sim. Puł; Semen Ca- 
naan, pogąnskye, et non Juda species decepit 
te (Dan 13, 56) XV p. pr. SKJ I 307; Taczi bili
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mądrczi pogansczy XV med. R XXII 234, sim. 
BZ IV Reg 19, 12, Rozm 558; Ille gentilis, po- 
gansky, vates Balaam XV med. SKJ V 278, 
sim. ca 1500 SprTNW  V 9; Pobyły swe zastopi 
przeczy w... Thadal, królu poganskyemu (con
tra ... Thadal regem gentium) BZ  Gen 14, 9; 
Nye zapomnyo slvbv mego drzeweyszego, jen- 
zeczem ge viwyodl z zemye egipskye przed obli- 
czim pogańskim (in conspectu gentium) BZ 
Lev 26, 45; Nye iest pogańska modlą w Jakobye 
(non est idolum in Iacob) BZ Num 23, 21; 
Przecywycz syo gest iako grzech wyesczego, 
a nye chcecz pozwolycz iako grzech modli po- 
ganskey (quasi scelus idololatriae nolle acąuies- 
cere) BZ I Reg 15, 23; Czinyly (sc. kapłani) 
wszelke rzeczi ganyebne poganske (omnes abo- 
minationes gentium) BZ  III Reg 14, 24; Po
gańskich módl na górach nye zatracyl (sc. Joas, 
excelsa non abstulit) BZ  IV Reg 12, 3, sim. 
ib. 21, 2, 1471 MPKJ V 46; Tu serue^ Cristi, 
qui per servos didicisti, nec socraticus, gl. dis- 
cipulus erroneus pogansky, sed vir apostoli- 
cus 1466 R XXII 19; Vyschokye *colicoli po- 
ganskye (war. lub.: modlebnyczye po[n]gan- 
skye) excelsa (aedificaverunt excelsa Topheth 
Jer 7, 31) 1471 MPKJ V 98; Vydzyala (sc. Ma
ryja) lyvd zydowszky placzącz, yze szą odstą- 
pyly od boga, a yydzyala poganysky veselyączy 
szye Rozm 63, sim. ib. 748; Yvsz any krolya 
myely, yedno rząsche (pro rządzce) poganyskye 
ib. 163; Dzyszya nasch myły zbavyczyel od po- 
ganyskych królów yest pocłwalon (a Chaldaeis 
adoratus est) ib. 204; Myslyl (sc. Jesus) ydz 
przez Samaryą, przez poganyska zyemye (per 
Samariam Jo 4, 4) ib. 243; Na drogą pogańską 
(in viam gentium Mat 10, 5) nye chodzczye! 
ib. 357; Iesus navczal svoye zvolyenyky, by szye 
vyarovaly srady zydowskey a poganyskey ib. 
360; Voyska pogańska (cohors Jo 18, 12) y sta- 
rostha ych... yąly mylego Iesucrista ib. 651; 
Choragyye..., które dzyerzely... chorąze po- 
ganskye, nathychmyast szye sklonyly ib. 755, 
sim. ib. 402; ^  czas pogański *okres przed na
rodzeniem Chrystusa, aetas antę Christum na- 
tum’: Czaszy poganszkego, gdi yeszcze in mundo 
nye biły krzeszczyyany XV ex. MPKJ II 316.

Pogaństwo fo rm y: n. sg. pogaństwo FI i Pul 
2, 1, 1449 R  XXV 165, Rozm 91. 118. 249. 
271, etc. ; ^  n. a. ac. sg. pogaństwo XV med. Gl- 
Wroc 106v; ^  g. sg. pogaństwa Gn 180 a, 
ca 1418 Wisi nr 2151, M W  g 1. 66, Pul 106 arg., 
Rozm 78, etc.; ~  d. sg. pogaństwu ca 1420 
R XXIV 83, Pul 21, 31, Rozm 308. 328. 403. 
440. 773; ^  ac. sg. pogaństwo FI 58, 6, Rozm 
459; ^  i. sg. pogaństwem XV med. SKJ I 51.

83, Pul 46, 8, Rozm 244. 245; /. sg. (w) po
gaństwie FI i Pul 78, 10, BZ I Par 16, 24, Pul 
45, 10.

Znaczenie: \poganie, ludy pogańskie, genti- 
les’: Sv0ty G an... vele poganstva gestcy on na 
uaro krescigans<ką> bil nafrocil Gn 180 a, sim. 
Rozm 634. 773; Przecz scrszitalo pogaństwo 
(gentes)? FI 2, 1, sim. Pul, sim. Rozm 249. 281. 
329; Vmisl (sc. boże) ku nawedzenu wszitco 
pogaństwo (gentes, Pul: wszego lyuda pogan- 
skego) FI 58, 6; Podpomoszi nas, bosze,... bo 
snadz rzekoo w poganstwe (in gentibus): Gdze 
iest bog gich? FI 78, 10, sim. Pul, sim. BZ  I 
Par 16, 24; Wsczedl yest czlovyek..., gen yest 
rzeczon ot poganstya prorok prawdi ca 1418 
Wisi nr 2151, sim. M W  gl. 66; Tradetur (sc. 
Iesus) enim gentibus ad illudendum podań b0- 
dze poganszthw (leg. pogaństwu) na naszme- 
wane (Luc 18, 32) ca 1420 R XXIV 83; Po- 
ganystyo (non in passione desiderii, sicut et 
gentes, quae ignorant deum I Thes 4, 5) 1449 
R XXV 165; Qui invidente fratres eundem 
sanctum puerum (sc. Iosephum) Ysmahelitis, 
pogaństwo, yendiderunt XV med. GIWroc 106v; 
Propterea confitebor tibi in gentibus dla tey 
mowy, śynv boszy, kv bogv otczv wysnanye 
będze thobye myedzy pogaństwem (Rom 15, 9) 
XV med. SKJ I 51, sim. ib. 83; A on (sc. bog) 
panowacz będze pogaynstwu (dominabitur gen
tium, FI: ludzom) Pul 21, 31; Powysszon będę 
(sc. ja, bog) w *pogaystwye (in gentibus, 
FI: w ludzoch) Pul 45, 10; Krolyowacz będze 
bog nad pogaynstwem (super gentes, FI: nad 
ludem) Pul 46, 8; Glos angelsky ku lyudzóm 
z pogaynstwa sebranym Pul 106 arg.; Sza... vy- 
dzyaly oczy moye zbavyenye tvoye..., syyeczya 
na zyavyenye poganysthwa (lumen ad revelatio- 
nem gentium Luc 2, 32) Rozm 78; Poganystvo 
eypskye (gentes Egyptiace)... nazylney szą tego 
zalovaly ib. 118, sim. ib. 91. 723; Zydovye nye 
vzyvayą s poganystvem (non enim coutuntur 
ludaei Samaritanis Jo 4, 9) ib. 244, sim. ib. 245; 
Bądzyeczyely szye yaschey braczey klanyacz 
telko, azaly tego y poganystvo (ethnici Mat 
5, 47) nye czyny? ib. 271; Dvanaszczye aposto
łów posiał myły Iesus kazącz a rzekącz ym: 
Drugą ('drogą’) kv poganstw (leg. pogaństwu, 
in viam gentium Mat 10, 5) nye chod<z)czye! 
ib. 308, sim. ib. 328. 403. 440. 773; Azalyby 
myedzy poganystvo chczyal ydz (sc. Jesus) y na- 
yczacz poganystwo (nunquid in dispersionem 
gentium iturus est et docturus gentes Jo 7, 35)? 
ib. 459; Vezvaly (sc. słudzy Piłatowi) k nyemv... 
wschytką tlusczą Zydow y ynego poganystwa 
(uniyersam cohortem Mat 27, 27) ib. 832.
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Pogardzić 'okazać pogardę, lekceważenie, con- 
temnere, despicere’: Pogardziła tobo (sprevit te) 
y poklamala tobo panna, dzewka Syon i?Z IV 
Reg 19, 21; Bo ti, boże israhelski,... dalesz 
nam zbavyenye, iako gest y dzisz, abichom syo 
nye wraczaly zasyo a pogardziły przikazanym 
twim (ut... irrita faceremus mandata tua) BZ I 
Esdr 9, 14; Day my, panye, vstawycznoscz na 
mey miszly, abich gym pogardziła (ut contem- 
nam illum) BZ  Judith 9, 14.

Pogarszać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pogarsza 
XV med. SKJ I 67; 3. pl. pogarszają 1471 
MPKJ V 84; part. praes. act. adi. ac. pl. 
neutr. pogarszająca 1474 Zab 540; ^  inf. po
garszać Rozm 251; ^  fut. 3. sg. f .  będzie po
garszać Rozm 268; neutr. będzie pogarszać 
Rozm 268; ^  condit. 3. sg. m. by pogarszał 
Rozm 126.

Z n a c ze n ia : 1. 'czynić gorszym moralnie, wy
wierać zly wpływ, aliąuem peiorem facere’: Acz- 
czy oko twe prave bądzye czyebye pogarschacz 
(si... scandalizat te Mat 5, 29), vyrvy ye Rozm 
268; A bądzyely raka prava tvoya pogarschacz 
czyebye (si... scandalizat te Mat 5, 30), vthny 
yąib.; ^pogarszać się 'ulegać złemu wpływowi, 
wątpić w dobro, peiorem fieri, causa aliąua peio
rem fieri, de bono dubitare’: Quis scandalizatur, 
g/. sc. aliąua molestia tribułacionum ruendo in 
peccata, który wyerny gdy sze pogarsza wpa- 
dayacz w grzech, et ego non vror ? (II Cor 11, 29) 
XV med. SKJ I 67; ^  w kimś, w czymś:
A wschakosch by szye nykt nye pogarschal v tey 
potvarzy (sed in hac calumnia ne qui scandali- 
zetur)..., nyechay *dadzo to czalo a yemv każe, 
yze povye moye nyevynnoscz Rozm 126; Tako 
yely nyektorzy movycz: Aza to nye yest syn 
Iozephow a M arye...? Tako yze szye ymą po
garschacz v nym (scandalizabantur in eo Mat 
13, 57) ib. 251.

2. *szkodzić, krzywdzić, nocere, iniuria affi- 
cere’: Pessimant plebem psągyą (/eg. psują) 
lud aut *pokarschagyą (qui pessimant plebem 
tuam, inveniant perditionem Ecclus 36, 11) 1471 
MPKJ V 84; Pornowil gy bycz slodzegya... 
y gynsze vele slow tym równa, pogarszayocza, 
lsczywa... vczynyl 1474 Zab 540.

Pogębek 'uderzenie w twarz, policzek, alapa 
Chczal-czy crolowy szluszyczy, szwa choragyew 
myeczy, a o chłopy pogambek dały gy zabyczy 
Tęcz w. 7; Allapam al. pogabek 1491 ZapRp- 
Wąs 1, 412.

Poginąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. poginie 
Gen 6, 17, 1471 MPKJ V 109; 2. pl. pogi- 

niecie Rozm 373. 374; 3. pl. poginą MPKJ V 97, 
Pw/ Deut 35, itozra 637; ^  inf. poginąć Rozm

374; ^  praet. 3. pl. m. poginęli 1471 MPKJ V 
65; neutr. poginęły Gn ap. 2a; ^  condit. 3. sg. 
neutr. poginęłoby BZ  Is 48, 19; 3. pl. m. -by 
poginęli Rozm 374; / .  by poginęły Rozm 349.

Znaczenia: 1. *zginąć, umrzeć, polec, cadere, 
morV: Prossza thesz wasz o yedna Sdrovą 
Maria za one dussze, kthorych czyala pogynaly 
na valkach Gn ap. 2a; Bocz ya przywyodo wodi 
s potopu na szemyo..., a wszistko, czsosz gest 
żywego na szemy, to pogynye (consumentur) 
BZ  Gen 6, 17; Nye pogynolobi (non interisset), 
a nye bilobi starto gymyo gego od mey twarz i 
BZ Is 48, 19; Rozmayczie pogynąly disperie- 
runt (Psal 82, 11) 1471 MPKJ V 65; Pogyno 
od głodu (consumentur famę Deut 32, 24) Pul 
Deut 35; Sbyerzczye, czocz ostało drobym, 
by nye pogynaly (ne pereant Jo 6, 12) Rozm 349; 
Alye nye bądzyeczyely vy ymyecz pokuty, 
vsysz<c>zy pogynyeczye (peribitis Luc 13, 3) 
ib. 373, sim. ib. 374; A kyedy ssą muyelyl (pro 
mnyely), yschby pogynąly (cumque putarent 
eos periisse) albo gorschy były ynych Galylean, 
odpovyedzyal myły Iesus, yschby Zydovye nye 
mnyey zgrzeschyly..., a tesch yschby takyesch 
myely pogynącz, aczby pokuthy nye czynyly 
(non minus Iudaeos his sceleratos, et similiter, 
nisi paeniterent, perituros) ib. 374; Bo yschelky, 
który vezmye myecz szwą moczą... a nye 
pravdą, badzye nad nym, yako nad synem stra- 
czonym, yze od myecza pogyną (gladio peri- 
bunt Mat 26, 52) ib. 637.

2. 'ustać, zaniknąć, deficere, evanescerePo
gynye defecit (confirmabit autem pactum multis 
hebdomada una et in dimidio hebdomadis de- 
ficiet hostia et sacrificium Dan 9, 27) 1471 
MPKJ V 109; ^  na myśli poginąć 'zasmucić 
się, tristem fieri": Na myśli pogyna (war. kał.: 
zaszmączą schą) contristabuntur (et obstupes- 
cent sacerdotes et prophetae consternabuntur 
Jer 4, 9) MPKJ V 97.

Poginienie 'upadek, zatrata, casus, interitus': 
Y stravi gy na pogynyenye (in perditionem) ze 
wszego pokolenya israhelskyego podle *prze- 
kloczo BZ  Deut 29, 21; Gdisz zgynyem przed 
gych oczima w pragnyenyy a w pogynyenyy 
wyelykem (in... perditione magna) BZ  Judith 
7, 14.

(Poglądać) Poględać fo rm y: praes. ind. 3. pl. 
poglądają XV ex. PF V 103; ^  imper. 2. sg. 
poględaj Pul 21, 20; 2. pl. poględajcie ca 1500 
SprTN W y  9; ^  inf. poględać 1471 MPKJ V 95.

Znaczenie: 'patrzeć, spectare, v id e r e A nye 
bilo nacz poglandacz aspectus in eo non est 
(non est species ei neque decor et yidimus eum, 
et non erat aspectus Is 53, 2) 1471 MPKJ V 95;
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294 POGLĄDAĆ POGNAĆ

Nye oddalay pomoczy twey ode mnye, na od- 
gymanye moye poględay (conspice, FI: wesrzy) 
Pul 21, 20; Na nyą wschyschczy poglądayą, 
którzy w nyebye przebywayą XV ex. P F V  103; 
Czysta panna... vczyecha iest krzesczyanyska, 
na thą wszysthczy poglądayczye ca 1500 Spr- 
TNW  V 9.

(Poglądnąć) Poględnąć *spojrzeć, rozejrzeć się, 
spectare, circumspicere': Wznyeszy swoge oczy 
wisprz a poglodny (vide) s tego myasta BZ  Gen 
13, 14; Y poglyodnolem (perspexi) a wstałem 
BZ  Neh 4, 14.

Poględać cf. Poglądać
Poględnąć cf. Poglądnąć
Pogłada *pogłaskanie, actus m u lc e n d iSic 

ątiis laudaret propter corpus et non propter 
animam, ille est ut canis, ciii porrigitur comestio 
et poglądy, et post recedit a te XV in. R XXIV 60.

Pogładzić *zgładzić, zniszczyć, delere’: Zwnotrz 
pogladzy ye (vastabit eos Deut 32, 25) myecz, 
a wnotrz strach Pul Deut 37.

Pogłodek cskórka chleba czy też rodzaj bulki, 
crusta panis vel genus operis pistorW: Corstula 
czolt, pogłodek 1472 Rost nr 1535.

Pogłowie 1. jednostka ludzka, osoba, homo, 
v/r’: Poglowye personarum ca 1450 PF IV 577; 
Sbiray yo kaszdi... gomor myaro na kaszde 
poglowye (per singula capita) podlya czysla 
duszy waszich BZ Ex 16, 16; Z Rvbena... po 
narodzech... a w gymyonach poglowya kalz- 
dego (per... nomina capitum singulorum)... 
czterdzesczy a szecz tisyoczow a pyoczszed BZ  
Num 1, 20.

2. 'pleć, rodzaj, genus': Obogyego po
glowya (war. lub.: oboye poglową) vtriusque 
sexus (non erit apud te sterilis utriusąue sexus, 
tam in hominibus, quam in gregibus tuis Deut 
7, 14) 1471 MPKJ V 28; Nyevyesczye poglovye 
ffemineus sexus ca 1500 Er z 72.

3. jednostka zwierzęca, unum animal': Cum 
quatuor equis vectigalibus al. wosznyky..., cum 
septuaginta poglowya equiree al. szwerzepy- 
cze..., cum triginta pecoribus cornutis 1469 
AGZ XVIII 16.

4. *danina na rzecz panującego płacona od 
głowy, tj. od osoby, tributum, quod ab uno ho- 
minę vel capite regi so h e b a tu rLargimur here- 
ditatibus... suisque inhabitatoribus liberrimam 
facultatem..., eximentes ab omni solucione, 
exactione, vexacione Polonica, scilicet 
a stróża,... przewód, poglowye (1285) 1485 
KodWP I 522; Censum krowne, *pogowe 
(1408) KodWP V 115.

Pogłówne 1. *odszkodowanie za zabójstwo, 
multa pro capite constituta ac s o h e n d a Decre-

tum exivit, quod pecunie capitales pro famulo 
Johanne... cedere debent... domino Johanni..., 
abjudicaverunt easdem penas capitales post fa- 
mulum prefatum jam interfectum et poglowne 
cessit patri ejusdem famuli interfecti ex decreto 
dominorum prefatorum 1460 Paw Sejm nr 127.

2. *danina na rzecz panującego płacona od 
głowy, tj. od osoby, tributum, quod ab uno ho- 
minę vel capite regi s o h e b a tu r Nos Wlady- 
slaus... Nycolaum... ab omnibus iuribus Po- 
lonicalibus nostrisque solucionibus ducalibus 
uniuersis..., puta ut sunt: pekarne, główne, 
crowne,... poradlne, poramb, *poglowny, 
walne... liberum facimus 1355 KodPol I 212.

Poglówszczyzna *danina na rzecz panującego 
płacona od głowy, tj. od osoby, tributum quod ab 
uno homine vel capite regi so h eb a tu rPaulus... 
condempnavit Lezeysko opidum in pena regali 
quatuordecim marcarum propter non extradi- 
cionem czopowe, zosch et capitalia al. poglow- 
sczyzna 1498 AGZ XVII 357.

Pogłytać fpołykać, pożerać, devorare, come- 
d e r e Cedzącz komora, vyelbląda poglytayącz 
(camelum... glutientes Mat 23, 24) Rozm 763; 
ro Idem prophecia mundi est honor secularis, 
in quo sunt episcopi, canonici, prelati, clerici 
et multi alii, qui deworant vlg. poglitayo sub- 
stanciam pauperum et patrimonium crvcifixi, 
facientes sermonem magnum et delectabilem, 
ut diligantur ab hominibus ca 1420 R XXIV 84.

(Pogmerać) Pogmyrać 'rozplenić się, rozmno
żyć się, multum f i e r i Wnydzy sprochnyaloszcz 
w koszczy moye y pode mno pogmyrze (subter 
me scateat Hab 3, 16) Pul Hab 25.

Pogmyrać cf. Pogmerać
Pognać fo rm y: praes. ind. 3. sg. pożenie 

1471 MPKJ V 90, MPKJ V 89; 3. pl. pożoną 
BZ  Jos 8, 6; ^  praet. 3. sg. m. pognał 1413 
KsMaz I nr 2114; }. pl. m. pognali 1471 M PKJY  
52; ^  pląperf 3. pl. m. byli pognali Rozm 115.

Znaczenia: 1. *zmusić do pójścia, popędzić 
przed sobą, cogere aliąuem abire, prae se agere’: 
Yakom ya Adamkowi ne odbił bidla samo- 
czfart, gedi ye pognał swego {leg. z swego) 
szitha 1413 KsMaz I nr 2114; Pobyegnyem po- 
dawayocz tyl..., doyod ktorzis to nasz pozono, 
od myasta syo daley nye oczczogno (donec per- 
sequentes ab urbe longius protrahantur) BZ  
Jos 8, 6; Pozienye grozą minabit (sic minabit 
rex Assyriorum captivitatem Aegypti Is 20, 4) 
1471 MPKJ V 90; Pozenye {war. kal: bandzie 
grozyl) minabit (vitulus et leo et ovis simul mo- 
rabuntur et puer parvulus minabit eos Is 11, 6) 
M PKJY  89; ~  Szło tez s nym pyedzyeszyąd po
czesnych mazow, którzy były dzyevyącz tyszyącz
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lyvda do Rzyma sobą {leg. z sobą) pognały 
{pro pogyanly?, secum traxerunt) Rozm 115.

2. corruptum pro pojąć *wziąć za żonę, w o 
rem d u c e r e Pognały (pro pogyaly) acceperunt 
(omnes hi acceperant uxores alienigenas I Esdr 
10, 44) 1471 MPKJ V 52.

Pogniatać 'gniotąc zabijać, premendo inter- 
f i c e r e Pognathamczy canonyky, proboscze, 
suffragany, a ny mam o tho przygany De morte 
w. 406.

Pogniewać się 'poróżnić się, powaśnić się, alicui 
infcstum fierV: Yze braczya... odprosyczy sye 
rychło mayą, gdy sye pognyevayą 1484 iteg 
722.

Pogoda csposobność, dogodna chwila, opportuni- 
tas, o c c a s io Oportunitatem pogody aut cza- 
schv, aut przistampy (ąuaerebat, Iudas Isca- 
riotes, opportunitatem, ut eum traderet Mat 
26, 16) 1471 MPKJ V 120.

Pogodzić 'pójść na rękę, dogodzić, voluntati 
alicuius sa tis fa c e re Ergo volens pyus domi- 
nus nostre fragilitati condescendere, pogodzycz, 
yelamen sue claritati superposuit 1453 i? XXIII 
298.

Pogoń 'pościg za nieprzyjacielem, actus hostem 
in se c ta n d iJaco kędy nyeprzyaczele byezeli 
w zemya a [a] sskodzyly zemyą, a kyedy pan 
Barthoss byezal za pogonem, a crol gy ostawyl 
myasto sszebye, tedy nye sial do domv pana 
Gila, aby byezal za nyeprzyaczelmy 1424 Ko
ścian nr 1064. ^  C f Pogoń 2.

Pogonić fo rm y: praes. ind. 1. sg. pogonię 
FI Moys 9, De morte w. 459; ro inf. pogonić 
Dział 28; ^  praet. 1. sg. m. -m pogonił 1469 
ZapWarsz nr 1188. 1190; 3. sg. m. pogonił 
1469 ZapWarsz nr 1188.

Znaczenia: 1. *doścignąć, dogonić, conseąui, 
in cursu nancisci, cap er e': Rzeki gest wróg albo 
neprzyyaczel: *Pogano (perseąuar Ex 15, 9, 
Pul: przeszlyadowacz będę), vch<w>acz0, roz- 
dzelo lypesze FI Moys 9; Natychmyast s pyl- 
nosczą gesm pobvdzyl sasyady proszącz gych, 
aby my pomogły w siady zlodzeya pogonycz 
(inseąui, Sul 39: gonycz) Dział 28; Jakom ya 
nye pogonyl Phynethi na dobrovolney *drocze 
w borv na dzyedzynye Jardanowskyey anym 
chazebna *rzeczya *plasczyam gey wzyal 1469 
ZapWarsz nr 1188, sim. ib. nr 1190; Yze Go- 
tharth nye pogonyl Phynethi ib. nr 1188; 
Aszaszczy gy czarczy nyoszv? Gyethvo gy po- 
gonya s koszy De morte w. 459.

2. *przepędzić, zmusić do ucieczki, fugare’: 
Iohannes, plebanus de Pnyewnik,... noluit dare 
boves Jacobi, kmethonis de Wolya, ad caucio- 
nem et plebanus dixit, quia istum fugavi al. po-

POGN AĆ

gonyl et ipse meum hominem prowadzyl in 
partes Russiie 1463 TymWol 53.

Pogoń 1. *pościg, in se c ta tio Ego tibi non 
sum furatus capucium, sed dum domino meo 
bona sua receperunt fures, tunc in insecucione 
al. w pogony in Hungaria illud capucium recepi 
1441 AGZ XI 182; Extunc idem procurator 
ostendendo se... in inseąuendo al. w pogony... 
et captiyando furem cum spoliis 1491 AcLeop II 
nr 670; ^  Wszythky, czo na ostre gonyv, bye- 
gam sza nymy s pogonyy De morte w. 288.

2. 'obowiązek ścigania nieprzyjaciela, officium 
insectandi hostes’: Uillas... et eos, qui in 
eisdem habitabunt,... ab omni liberamus exac- 
tione, prestacione, factione, labore uel ser- 
uitute..., a stacione braxatorum, ab omni 
pogoń et expedicione, excepto si pagani yel 
alii homines in terra nostra, yolentes eam de- 
struere, steterint (1255) MMAe III 48, sim. 
(1286) 1506 KodPol III 140; Ipsum et succes- 
sores suos..., et homines... a prefatis seruitu- 
tibus yidelicet pogoń et a mittendis hominibus 
contra Thartharos... exnunc absoluimus et libe
ramus omnino 1354 MMAe I 253. ^  Możliwa 
też lekcja pogoń.

Pogorszać (?) 'czynić gorszym, wywierać
zły wpływ, aliąuem peiorem reddere, corrum- 
p e r e Isti, nota, sunt, qui de nowo conuersos 
ad penitenciam scandalizant, pogorsz<ająX uel 
ab ipsa penitencia eos reuocant XV in. R XXIV 
68.

Pogorszenie fo rm y: n. sg. pogorszenie ca 1450 
PF IV 569, XV p. post. JA XII 144, Rozm 397; 
^  g. sg. pogorszenia XV med. R XXIV 359, 
XV p. post. Zab 539, XV ex. SKJ I 72, Rozm 
570; ^  d. sg. pogorszeniu Rozm 60; ^  ac. sg. 
pogorszenie FI i Puł 105, 34, Sul 103, BZ Ex 
10, 7, M W  13 a, Rozm 580. 594; ^  i. sg. pogor- 
szenim Spow 3, Rozm 38.

Znaczenia: 1. 'zly wpływ, zły przykład, 
powód do stania się gorszym, do zwątpienia, 
czyn oburzający, corruptio, malum exemplum, 
causa, qua aliąuis peior fit, dubitat, facinus 
iram m o ven d u m Y sluszyly S0 rytym bałwa
nom gich, y yczynylo sie w pogorszenyee (in 
scandalum) FI 105, 34, sim. Puł; Davam szya 
yynyen bogv *wszechmogocemv s pyączy szmy- 
slow czyala mego grzessnego, czom szgrze- 
ssyl... slą przyczyną, slym pogorssenym, przy- 
syagą falssyyą Spow 3; Czy ysczy poziczacze... 
troyakye albo czworakye dlya nyezaplaczenya 
długu tego istego pyenyąndze yiczyangali ot 
tich tho dlusznykow na potąmpąn dusche 
wlosczey i na pogorschenye gynschich (in... 
scandalum aliorum) Sul 103; Oth pogorschenya
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a scandalis XV med. R XXIV 359; Pogorsze- 
nye scandala (lapis, quem reprobaverunt aedi- 
ficantes, hic factus est in caput anguli et lapis 
offensionis et petra scandali I Pet 2, 8) ca 1450 
P F IV 569; Dok00d mami czyrzpyecz to pogor- 
szenye (hoc scandalum)? BZ  Ex 10, 7; Raczi 
dacz, abi w ten dzen... ku żadnemu nye sklo- 
nilibiszmi se... grzechowi any którą wbyegli- 
biszmi szkodą smierczi albo żywota pogorsze- 
nye M W  13a; Pogorszenie ruina XV p. post. 
JA XII 144; Nemini dantes vllam offensionem 
nykomu nye dawayącz żadnego pogorschenya 
(II Cor 6, 3) XV ex. SKJ I 72; Czyebye nygdy 
ktorem gnyevem any smątkyem, any po- 
go<r)schenym zaklopocze (nec aliąua maestitia 
te scandalizabit) Rozm 38; Bych była kv po- 
lepschenyv a nye kv pogorschenyy ib. 60; Nye- 
podobno, by nye przyslo pogorsenye (ut non 
yeniant scandala Luc 17, 1), alye górze temv, 
przez ktoregosz pogorszenye przydzye ib. 397; 
A thv począł tązycz Csr. Jesus) prze pogor- 
schenye apostolskye y prze straczenye nyemy- 
losczyyych ib. 594; ^  mieć pogorszenie 
'mieć powód do upadku moralnego, do załama
nia się, aliąua causa corrumpi, animo deficere 
Navczal ye w ych synagogach, tako yze szye 
wszysczy dzyyoyaly rzekącz: Azaly tho nye yest 
szyn Iozephow...? Y myely w nym pogorsze- 
nyv (pro pogorszenye, scandalizabantur in eo 
Mat 13, 57) Rozm 345; Tom vam przeto moyyl, 
abysczye potem nye myely pogorschenya (ut 
non scandalizemini Jo 16, 1), bocz vas z gych 
synagog yyrzvczą ib. 570; Bo tey noczy wschy- 
czy yy bądzyeczye pogorschenye myecz ye 
mnye (omnes vos scandalum patiemini in me 
Mat 26, 31, GIKórn II 191: pogor<s)zenye) 
ib. 580.

2. * szkoda materialna, d a m n u m My przy- 
szangamy... welkerzow ne czynycz besz racz- 
kye wolye v swem rzemi<e>szlye, czosz by sze 
tikalo pogorszeną wszemu postwol<st>wv XV 
p. post. Zab 539.

Pogorszyć fo r m y : praes. ind. 1. sg. pogorszę 
Rozm 581; 2. sg. pogorszysz 1471 MPKJ V 84; 
3. sg. pogorszy MPKJRp V 50v, Rozm 315. 
338. 397. 481; ^  inf. pogorszyć ca 1500 Erz 72, 
Rozm 579; ^  praet. 3. sg. m. pogorszył 1400 
Pozn nr 431; / .  pogorszyła Rozm 141; neutr. 
pogorszyło XV med. GIWroc 52r; 3. pl. m. po
gorszyli Rozm 355. 594; > condit. 3. sg. m. -by
pogorszył Rozm 133; 1. pl. m. bychmy pogor
szyli Rozm 372; 2. pl. m. -byście pogorszyli 
1449 R XXV 164, XV med. SKJ I 59; 3.pl. m. 
-by pogorszyli Rozm 580; ^  part. praes. pass. 
adv. pogorszon sąc BZ  Deut 18, 20.

296 POGORSZENIE

Z n a czen ia : 1. 'uczynić gorszym moralnie, 
wywrzeć zły wpływ, wywołać zepsucie, aliąuem 
peiorem reddere, corrum pereProyidentes bona 
non tantum coram deo, sed eciam coram omni
bus hominibus, gl. sc. ut non fiat scandalum, 
sed tantum bonum exemplum ale tesz tym 
ymyszlem, abyscze nykogo nye pogorszyły, ale 
dobrym przykładem wszythky ludze przywiędły 
(Rom 12, 17) XV med. SKJ I 59, sim. 1449 
R XXV 164; A vschakosz bychmy ych nye 
pogorschyly (ut... non scandalizemus eos Mat
17, 26) Rozm 372; Vzytecznyey by yemv yest 
kamyen mlynny wvyazal na yego schyyą, 
yszby vrzvczon v morze, nysly pogorschy (quam 
ut scandalizet Luc 17, 2) yednego s tych dzyatek 
małych ib. 397; ^  pogorszyć się, być pogorszon 
'ulec złemu wpływowi, zwątpić w dobro, corrumpi, 
aliąua causa peiorem fi er i, de honesto dubitare 
Aby<ście> ne były pogorseny (haec locutus 
sum vobis, ut non scandalizemini Jo 16, 1) 
ca 1425 EwKReg 43; Et depravatum est, pogor- 
sylo <się>, cor eius per mulieres, ut adoraret 
deos alienos (III Reg 11, 4) XV med. GIWroc 
52 r; Ale prorok, genze *wsgardzoni pogorszon 
s00cz (qui arrogantia depravatus), bodze chczecz 
movicz v imyo m e..., zabyt bodze BZ  Deut
18, 20; Yako bądzye w ktorem zametcze 
albo v ktorey przeczyvnosczy prze słowo boże, 
tako szye nathychmyast pogorszy (continuo 
scandalizatur Mat 13, 21) Rozm 338; Wyes-ly, 
yz lyczemyernyczy Zydovye vslyschavschy to 
slovo pogorschyly szye barzo (scandalizati sunt 
Mat 15, 12)? ib. 355; A tes tedy vyelye szye 
ych pogorschy (scandalizabuntur multi Mat 24, 
10) ib. 481; Yze rozmayczye navky moye sly- 
schely, vszakosch ny mayą polyepsenya, alye 
szye pogorschyly ib. 594; ^  w kimś, czymś: 
O myły synv,... smylvy szye nad nym..., vkrze- 
szy y {leg. ji, sc. umarłego), aby szye nykt nye 
pogorschyl (ne quis scandalizetur) v tey {pro' 
v tvey) nyevynnosczy Rozm 133; Blogosla- 
vyony yest ten, który ve mnye szye nye pogorszy 
(quicumque non fuerit scandalizatus in me 
Luc 7, 23) ib. 315; Yako myły Iesus povyedzyal 
szvym zvolyenykom..., yze szye myely v nym 
vschysczy pogorszycz y vczyecz od nyego ib. 
579; Gospodnye, aczby szye yschysczy pogor
schyly v tobye, alyecz szye ya nye pogorscha 
(et si omnes scandalizati fuerint in te, ego num- 
quam scandalizabor Mat 26, 33) ib. 580—1.

2. *uczynić gorszym, uszkodzić, aliąuem peio
rem facere, corrumpere, la e d e r e Iaco Mikosz 
*wrodczil Thome ten conn czalo a ne pogorszil 
mu go 1400 Pozn nr 431; Deteriorare, id est 
peiorare, pogorschycz ca 1500 Erz 72; ^  Ta
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suknya nygdy szye nye pogorschyla any od 
starosczy gnyla (haec tunica non viluit con- 
sumpta vetustate) Rozm 141.

3. 'zaszkodzić, nocere, o b e s s e Pogorschisch 
{war. lub. rp.\ pogorssy) pessimabis (et huic 
nihil proderis et te ipsnm pessimabis Ecclus 
38, 22) 1471 MPKJ V 84.

Pogorzaly *ten co stracił mienie wskutek po
żaru, qui incendio rem fortunamąue am isif: 
Jako pany Hanka... ne przedala wenczey za- 
pusta... po swem manzu, yedno za dwe grziwne, 
any go roszdala, wyyowszy tho, czszo go dala 
swim kmeczem pogorzalim 1416 Kościan nr 597.

Pogorzeć 'spłonąć, spalić się, confłagrare’: 
Isz Stroszin ne sslal do Climanta, chczancz 
mu resz zaplaczicz, czso mu pogorzala 1405 
Kościan nr 291; Eze Mykolay ogna ne wnosi 
any gego *fneszenym Msczychne sad pogorszal 
1437 PF VIII 17.

Pogorzenie *spłonięcie, spalenie się, confla- 
g r a t i o A maz bez zony wszyal pyenyadzy na 
dwye grzywnye czynszy tegosz domu y themy 
pyenyadzmy szbudowal zaszyą then dom po 
pogorzenyy OrtMac 118, sim. OrtOssol 87, 2.

Pogórek *mniejsze wzniesienie, wzgórze, pa
górek, locus editior, c o l ł i s Góry weselyly se 
yako skopowye a pogorky (colles, Pul: pagor- 
czy) yako baranowe owecz FI 113, 4, s/ra. i£>. 
113, 6. ~  Cf. Pagórek.

Pogórze 'teren górzysty, reg/0 m o n ta n a Fac- 
tus est timor super omnes yicinos eorum et 
super omnia montana Iudee diuulgabantur, po 
swemy {leg. szwemu) pogoru zidowskenw rosna- 
sana, omnia verba hec (Luc 1, 65) XV in. 
R XXIV 76; Sebrany S00  w gednot0 y weszły 
na to wszitko pogorzee (ascenderunt montana 
haec omnia) BZ  Judith 5, 23.

(Pogrążać, Pogrążać się) Pogrężać, Pogrężać 
się fo rm y: praes. ind. 3. sg. pogrąża 1466 
R XXII 10; ro imper. 3. sg. pogrężaj FI 68, 
1 9 ;^  praet. 3. sg. f .  pogrążała XV p. post. 
GIDom 44, XV p. post. R XXV 175; 3. pl. f .  
pogrążały EwZam 306.

Znaczenia: 1. (o wodzie, de aqua dicitur) 
'pochłaniać, zalewać, zatapiać, d em erg ereNe 
pogroszay me (non me demergat, Pul: nye po- 
grzęzay mye) potop wodni ani me poszyray 
morze FI 68, 19; Sicut enim fluctuum inyndacio 
profundorum nauem in dubio yacillantem im- 
pugnat, gl. impedit pogrąszą, rosbya 1466 
R XXII 10.

2. *zanurzać się, tonąć, mergi': Motus magnus 
factus est in mari ita, ut navicula operiretur, 
pograzala, fluctibus (Mat 8, 24) XV p. post. 
GIDom 44, sim. ib.\ Y napelnyly obye lodzy,
38 — Słow nik Staropolski VI

tako ysze szyą pogrąszaly (ita ut paene merge- 
rentur Luc 5, 7) EwZam 306; ^  przenośnie:
Et ita ecclesia periclitabatur, pogrążała sya, 
ąuando filius dei obdormiuit in cruce XV p. post. 
R XXV 175.

(Pogrążyć) Pogrężyć fo rm y: imper. 2. sg. po- 
gręży Naw 120; ^ praet. 3. sg. m. pogrążył FI i Pul 
68, 3; 3.pl. są pogrążyli a. pogrążyły XV Wisi 
nr 2368; ^  condit. 3. sg. m. pogrążyłby 1444 
R XXIII 303. 308; neutr. by pogrążyło Naw 
179; ro part. praet. pass. n. sg. m. pogrążon 
XV p. post. R XXV 180; pogrążony XV med. 
R XXIII 269; / .  pogrążona XV med. R XXIV 
363; ^ praes. pass. 3. pl. m. pogrążeni są FI 9,14.

Znaczenia: 1. (o wodzie, de aqua dicitur)
*pochłonąć, zalać, zatopić, d e m e r g e re Przi- 
szedl iesm na wysocoscz morza a potop pogro
ził ine (pro me, demersit me) FI 68, 3, sim. Pul; 
Demersus barso pogrążony XV med. R XXIII 
269; Submergitur podeptana y pogrążona XV 
med. R  XXIV 363; liii {sc. Heraclio) statim 
brachia amputarentur, ycząty, et in flumen 
mergeretur pograzon XV p. post. R XXV 180; 
S0 pogroziły mergerent XV Wisi nr 2368; 
^  Pogroszeni so (infixae sunt, Pul: pogrędzeny 
są) ludze w upascy, iosz so yczynily FI 9, 14; 
^  Ogarn moye zle szyercze thwym slotkym 
szerczem y pogrąży moye thwarde sercze we 
krwy thwego sercza Naw 120.

2. fprzywieść do upadku, perdere, deprimere, 
d e c ip e re Ne hostis nos surripiat, gl. decipiat 
clandestine, potaiemnie podchuaczilby, pogran- 
silby, osemdalby {pro osemotalby ?, precamur, 
sancte domine, defende nos in hac nocte,... 
ne grayis somnus irruat, nec hostis nos subri- 
piat) 1444 R XXIII 303; Pogranzilby deprimat 
(o deus, da seryulis tuis fidelibus nescire lapsum 
peccatorum, ne gravedo peccatorum deprimat 
aliąuem in profundum inferni) ib. 308; Onze 
mye thez thwoya proszba od wschyczkych grze
chów nyechay omygye, by mye pyeklo nye 
pogrążyło Naw 179.

Pogrędzić (?) \pogrążyć, zanurzyć, demer
g e r e Pogrędzeny są (infixae sunt, FI: pogro
szeni so) lyudzye w upaszczy, *ktoresz yczynyly 
Pul 9, 15.

Pogrężać cf. Pogrążać
Pogrężyć cf. Pogrążyć
Pogrodzianin, Pogrodzienin *prawdopodobnie 

urzędnik w sądzie kasztelańskim, fortasse 
magistratus quidam in iudicio castellani": Sicut 
nullas pecunias recepi pro yulneribus Dytri- 
chonis castellani iudiciarii pogrodzanina 1392 
TPaw III nr 2384; Bawor astitit terminum suum 
super Nicolaum... super isto, quod ąuestionem
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fecit, obszalowal, coram judicio, quod ipsum 
Bawor clericalis vir debuit ipsum vocare po- 
grodzenynem 1399 Leksz II nr 2396.

Pogrodzie c f  Pogrodziec 1.
Pogrodziec 1. *osada założona obok grodu, 

podgrodzie, villa prope castra vel castellum 
situm’ (?): Et ego capellam in eadem villa et 
villas militum, qui dicuntur *pogrodschi, et 
aliorum hominum villas eidem villae adjungens 
in propria persona imum ex his circuitum feci 
1224 Haeus 63. Możliwa jest lekcja po- 
grodzie.

2. *miejsce ogrodzone, locus s a e p tu s Jako 
prawye pastę wnyków w Char winę, rzekanczich 
pogrodzecz, vsziwaly yego namasthcowye po- 
sspolicze y liyvdze 1400 SKJ III 192. ^  Może 
nomen proprium.

Pogrożą *grożenie, groźba, pogróżka, minatio, 
m i n a s Hannus... citanit Iwan ad iudicium de 
supnrbio ciuitatis, quod sibi faceret aliqnam 
cominacionem al. pogrosa super bona ipsius 
Hannus 1439 Przem I nr 2870; Iacobus... 
fideiussit generum suum, dictum Semon, quod 
nulle minaciones al. pogrozi debent fieri super 
comunitatem de Proszek pro capite olim Pauli, 
fratris eiusdem Semon 1453 AGZ XI 393; 
Quia tu minacionem fecisti al. pogrosza igne 
in terra regali pacifica, quam minacionem ignis 
fecisti coram hominibus quampluribus bonis 
1483 AGZ XVII 204.

Pogródka, też pi. tantum Pogródki fo r m y :
n. sg. pogrodka ca 1455 JA XIV 495; ^  g. sg. 
pogrodki 1465 AcPosn I 392; ^  n. pl. pogrodki 
1400 Piek VI 10; ^  g. p l  pogrodek 1434 Ko
ścian nr 1484, 1434 Pozn nr 1444, 1435 ib. 
nr 1577, 1459 AcPosn I 297; pogrodk 1424 
Pozn nr 1179; pogrodkow 1438 Pyzdr nr 1163; 
^  ac. pl. pogrodki 1444 AcPosn I 107, 1459 
ib. 297, 1478 AGZ XV 197, 1493 Matr II 
nr 260; ^  i. pl. pogrodkami 1425 KodWP 
V 410, 1432 Pyzdr nr 1065, 1437 ib. nr 1109. 
1110; ^  /. pl. (na) pogrodkach 1473 AGZ 
VII 130.

Z n a czen ie : jakaś drewniana konstrukcja re
gulująca poziom wody poruszającej koło młyńskie, 
impedimentum ąuoddam ligneum, aąuae in rotam 
molarem fluentis moderandae a p t u m Et princi- 
paliter abbatissa debet... exstirpare structuram, 
que vlg. vocatur pogrotky, quod aqua habeat 
cursum suum 1400 Piek VI 10; Ysz pogro<dki> 
podnosi y wodan na yego dzedzi<nę> wsiał 
1404 ib. 233; Yako pany Helska s paszyr- 
bathy... ne podneszly wyschey pogrodk, nysz 
yako starą {leg. z stara) dawno 1424 Pozn 
nr 1179, sim. ib.; Itein molendinum... debet

in eodem loco et cum pauimentis eisdem vlg. 
z pogrodcamy et aggere eodem in perpetuum 
permanere 1425 KodWP V 410; Licebit... 
<sursum elevando> aut deorsum declinando 
modicum predictum aggerem ad ipsam rip- 
pam... applica<re, molendino) nichilominus 
ipso et pauimentis eisdem vlg. pogrodky et 
aggere antiquo in eisdem locis iugiter rema- 
nentibus ib.; Yako woda nye podnyessona any 
palmy, any lochi, any pogrodkamy, yedno yako 
stoy, tako stoy ote trzydzeszath lath 1432 
Pyzdr nr 1065; Iszye przyeth tym, nyszmy {leg. 
niż-smy) poswany, trzy lyatha, jacoszmy nye 
powyschali pogrodek, ypustow y stawydl 1434 
Kościan nr 1484; Jsze kxacz Mycolay scolastyk 
nye podnosi [y] pogrodek v młyna w Troya- 
nowe za yego dzerzena wyschey y ne zatopyl 
młyna Woynowo 1434 Pozn nr 1444; Vides, 
quia hic non est destruccio molendini al. skaza 
młyna. Nye mass walv, nye mass podu, nye 
mass pogrodek 1435 ib. nr 1577; Yako czosz 
pan Lucas yczinil mlin na Krzinkach, tim pod- 
nyeszenim vodi zemya przed pogrodkamy any 
pod pogrodkamy, any pogrodkamy gemu scodi 
nye uczinil... tim podnyeszenim vodi 1437 
Pyzdr nr 1110, sim. ib. nr 1109; Yako pan 
Lascz yidzersal zemską dawnoscz trzy lata 
y pany drugye trzy lata, nye podnoszącz po
grodkow 1438 ib. nr 1163; Quod molendina- 
tores... providere debent sub eorum iuramen- 
tis structuras al. pogrodky et lecta al. llosza 
antę rotam 1444 AcPosn I 107; Pogrothka inter- 
ceptale ca 1455 JA XIV 495; Quod Iohannes 
Phaffko... structuram sub rotis al. pogrothky 
circa suum molendinum prefatum eicere et 
deponere debet 1459 AcPosn I 297; Post depo- 
sicionem eiusdem structure al. pogrodek ib.; 
Ad restauracionem autem sive reformacionem 
molendini..., aggeris, strati al. gaczy, structure 
sub rotis al. pogrodky aut transitus aque al. 
vpustu... ipse Georgius Bok robora dare debet 
1465 ib. 392; Volumus insuper habere, ut molen- 
dinator molendini nostri superioris pro tem- 
pore existens mortarium al. folusch sive intra 
albatorium sive extra in aggere videlicet molen- 
dinari al. na pogrodkach dicti molendini..., 
meatum quoque sive aque decursum... in- 
stauret et reparet 1473 AGZ VII 130; Laboriosi 
viri... obligati sunt edificare molendinum..., 
hoc est molendinum elevare al. podvazycz, vlg. 
pogrothki novos ponere 1478 AGZ XV 197; 
Rex... privilegium et ordinationem quoad... 
reformationem rotarum et pogrodky extradit 
1493 Matr II nr 260. ~  Cf. Podgródki.

Pogródki cf. Pogródka
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Pogrzeb fo rm y: n. sg. pogrzeb Dział 62; 
^  g. sg. pogrzebu Sul 61, BZ  Neh 2, 5; po- 
grzeba BZ  II Par 21, 19; ^  d. sg. pogrzebu 
XV med. SKJ I 99, BZ Gen 23, 4. 9, 1484 
Reg 718, Rozm 444; ^  ac. sg. pogrzeb 1434 
Pyzdr nr 1089, BZ  II Par 32, 33, 1484 Reg 
720, 1491 RKJŁ VII 57, Rozm 146. 762. 763; 
^  i. sg. pogrzebem BZ Tob 4, 18; <—> /. sg. 
(na) pogrzebie 1432 Pozn nr 1397, 1484 Reg 
719; ^  n. pl. pogrzeby ca 1500 Er z 72; ^  l, pl. 
(przy) pogrzebiech Rozm 111.

Z n a czen ia : 1. "akt grzebania, chowania, skła
dania do grobu, actus sepeliendi, tumulo infe- 
rendi, sepultura’: Tegodlam gey prziwescz nye 
mogl, ysze była w ten dzen na pogrzebye v swey 
dzewk<f> 1432 Pozn nr 1397; Yakom ya tho- 
bye nye kazał wsancz pyenyand<z)a v pana 
Mylaya na pogrzeb occza mego 1434 Pyzdr 
nr 1089; Kędy pan kląth gest prze swe do- 
wynyenye a kmyecze thegodla posbawyeny szą 
kosczelnego pogrzeby (privantur ecclesiastica 
sepultura, Dział 62: kmyeczom pogrzeb bądze 
zapowiedzan) Sul 61; A nye *vczinyly gemv 
lyvd sławnego pogrzeba (combustionis exse- 
ąuias) podle obiczaya BZ  II Par 21, 19; Po- 
grzebly gy nad rowi sinow Dauidowich a slauily 
gego pogrzeb (celebravit eius exsequias) wszi- 
tek Iuda y wszitci Ierusalemsci ib. 32, 33: 
Z thych tho pyenyądzy mayą zrządzyczi po
trzeby ku pogrzeby 1484 Reg 718; Ize mayą 
myeczy pylnosczy przy braczie nyemocznych... 
a o pogrzebye ymarlych (de sepultura defunc- 
torum) ib. 719; Braczya... mayą syą *zgydzy 
oblycznye na pogrzeb y na obchod ymarlego 
brata (ut defuncti exsequiis procurent persona- 
liter interesse) ib. 720; Yeno za czterzi grosse 
mayą yemu kossvlye kvpycz na pogrzeb 1491 
RKJŁ VII 57; Exequiae zalomsche albo po
kłady, albo pogrzeby ca 1500 Erz 72; Arche- 
laus *pogrzedl albo pochoyal svego (.sc. ojca) 
w *Cherodovye myesczy..., nycz ny opvscza- 
yącz svyeczkye kraszy y yyelyebnosczy, kto- 
ra<s>ch by była przy pogrzebyech krolyew- 
skych (nihil regii ornatus in funeris pompa 
praetermittens) Rozm 111; Dzyeyycza Marya 
z ynny<mi> pannamy tesch sla sza nym na 
pogrzeb ib. 146; Nyechay yey, acz choya tą 
mascz kv memv pogrzeby (in diem sepulturae 
meae Jo 12, 7) ib. 444; ^  A takosch yschedschy 
y radą kupyly za nye rolyą ffyguloyą... y dały 
ya na pogrzeb pyelgrzymom (in sepulturam 
peregrinorum Mat 27, 7) Rozm 763, sim. ib. 
762; ^  Consepulti sumus cum illo, gl. id
est assimilati Cristo sepulto, pospołu pogrze- 
byeny a przyrównany gego pogrzeby, per bap-

tismum in mortem (Rom 6, 4) XV med. SKJ 
I 99.

2. 'grób, grobowiec, sepulcrum, tumulus’: Przy- 
puszczczye myo ku pogrzebu (datę mihi ius 
sepulcri yobiscum), acz swego ymarlego po- 
grzebo BZ Gen 23, 4, sim. ib. 23, 9; Proszo, 
abi my otpuscyl do zidowstwa, do myasta 
pogrzebu (ad civitatem sepulcri) oczcza mego, 
acz ge (sc. brony) ydzalam BZ Neh 2, 5; Chleb 
twoy y wyno twe nad pogrzebem sprawyedly- 
yego (super sepulturam iusti) vstaw BZ Tob 
4, 18.

Pogrzebać *złożyć w grobie, pochować, tu
mulo inferre, sepelire’: <W>erza... w Yesu 
Crista..., yen... wkrzyzowan, <umarł> y po- 
grzebąn ( Wierzę 1. 3—8. 10. 11. 17. 18. 20: 
pogrzebon, 9. 12: pogreben) Wierzę 14.

Pogrzebca *ten kto grzebie, chowa zwłoki, 
qui corpora mortua sepelit, sepultoE: Namque 
politorem, gl. sepultorem pogrzepczą, Cristi, 
Joseph Arimateum, carcere yinxistis vtpote 
morte reum 1466 R XXII 25.

Pogrzebienie *złożenie w grobie, pochowanie, 
tumulo inferendi actus, s e p u l tu r a Newyastą 
nyestateczną starą, bi przepusczyl zakon, do- 
stoyna by żywo pogrzebyenya (femina senex 
et meretrix, si lex permitteret, yiva sepelienda 
esset) XV p. post. R I s. XLIII. —' Może należy 
poprawić: by żywo pogrzebyona.

Pogrzebny *związany z pogrzebem, tj. gro
bem, ad tumulum pertinens’: A która cyo że
rny a przymye ymarlo, w teysze y ia vmr0, a tu 
yczinyo sobye myasto pogrzebne (locum... 
sepulturae) BZ  Ruth 1, 17; Y kakobi syo obly- 
cze me nye smocylo, gdi myasto y dom po- 
grzebni (ciyitas domum sepulcrorum) oczcza 
mego opusczon gest a broni gego wipalyoni 
ognyem BZ  Neh 2, 3.

Pogrzebujący *składany w grobie, grzebany, 
chowany, sepultus, terra conditus’: Y przykazał 
slugam swym lyekarzom, abi drogymy masz- 
czyamy zmazały oczcza, gysz to pelnyly przy- 
kazanye za cztyrdzeszczy dny, bo gest ten 
obiczay bil czyalom pogrzebuyoczym (cadaye- 
rum conditorum) BZ  Gen 50, 3.

Pogrześć fo rm y: praes. ind. 1. sg. pogrzebę 
BZ  Gen 23, 13. 50, 5; 2. sg. pogrzebiesz BZ 
Gen 50, 5; ^  praes. ind. z partykułą ać dla 
wyrażenia trybu rozkazującego: 1. sg. ać po
grzebę BZ Gen 23, 4; ro imper. 2. sg. pogrzebi 
ca 1500 JA XV 540; pogrzeb BZ Gen 23, 6.
15. 50, 6; 2. pł. pogrzebicie BZ  Gen 49, 29; 
^  inf. pogrześć XV med. R XXII 240, ca 1455 
JA XIV 492, OrtMac 129, OrtOssol 94, 1, 
Naw 150, ca 1500 SIO cc XII 163, Rozm 289;
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^  praet. 1. sg. m. pogrzebł jeśm BZ Gen 48, 7; 
3. sg. m. pogrzebł BZ Gen 23, 19. Deut 34, 6, 
Rozm 256; 3. pi. m. są pogrzebli BZ  Gen 49, 31; 
pogrzebli BZ  Gen 35, 29. 50, 13. I Reg 28, 3. 
II Par 21, 20. 22, 9, etc.; ~  condit. 1. sg. m. 
-bych pogrzebł BZ  Gen 23, 8; 2. sg. m. (-)by 
pogrzebł BZ  Gen 23, 6. 11. 47, 29; 3. sg. m. 
by pogrzebł FI i Pul 78, 3; 3. pl. m. by pogrzebli 
Gałka w. 68—9; ^  part. praet. act. pogrzebszy 
BZ  Gen 50, 14; part. praet. pass. n. sg. m. 
pogrzebion Wierzę 1. 3—8. 10. 11. 17. 18. 20, 
BZ  Jud 10, 2. 5, 1471 MPKJ V 60, Rozm 395; 
pogrzebiony ca 1428 PF I 495; / .  pogrzebiona 
BZ Gen 35, 8. 19. 49, 31, 1471 MPKJ V 14;
n. pl. m. pogrzebieni XV med. SKJ I 99; neutr. 
pogrzebiona BZ  Nah 3, 18; ^  praes. pass. 
3. sg. m. pogrzebion jest BZ  Gen 49, 31; / .  po
grzebiona jest BZ  Num 20, 1; imper. pass. 
3. sg. m. bądź pogrzebion MPKJRp V 39 r; 
~  fut. pass. 2. sg. m. będziesz pogrzebion 
BZ  Gen 15, 15; 3. sg. m. będzie pogrzebion 
1471 MPKJ V 59; pogrzebion będzie BZ  Deut 
21, 23; neutr. będzie pogrzebiono 1484 Reg 
720.

Z n a czen ia : 1. * złożyć w grobie, pogrzebać, 
pochować, tumulo inferre, s e p e l i r e Wilali so 
crew gich iaco *wodo w okrogu Ierusalem y ne 
bil, iensze by pogrzebł (qui sepeliret) FI 78, 3, 
sim. Pul; Werzo... w Ihu Xpa..., yen... wcrzi- 
zowan, vmarl y pogrzebon (Wierzę 9. 12: po- 
greben, 14: pogrzebąn) Wierzę 1. 3—8. 10. 11. 
17. 18. 20; Ne pogrzebyony inhumatus ca 1428 
PF I 495; Vmarlego pogrzescz (sepelire mor- 
tuum) XV med. R XXII 240; Consepulti sumus 
cum illo, gl. id est assimilati Cristo sepulto, 
pospołu pogrzebyeny a przyrównany gego po
grzeby, per baptismum in mortem (Rom 6, 4) 
XV med. SKJ I 99; Bodzesz pogrzebyon (sepul- 
tus) w dobrey staroszczy BZ  Gen 15, 15; Przy- 
puszczczye myo ku pogrzebu, acz swego vmar- 
lego pogrzebo (ut sepeliam) ib. 23, 4; W wibor- 
nem grobye pogrzeb (sepeli) swego vmarlego 
a zadnycz odbronycz nye może, bi w gego gro
bye nye pogrzebł (quin... sepelias) swego vmar- 
lego ib. 23, 6; Gdisz gest wam tak lubo, abich 
swego martwego pogrzebł (ut sepeliam) ib. 
23, 8; Dawam czy pole y s *to yaskynyo..., abi 
pogrzebł (sepeli) swego martwego ib. 23, 11; 
Dam czy pyenyodze za to pole, a tako pogrzebo 
(sepeliam) swego martwego na nyenrz#. 23, 13, 
sim. ib. 50, 5; Pogrzeb (sepeli) swego martwego! 
ib. 23, 15, sim. ib. 50, 6; A tako Abraham po- 
grzebl (sepelivit)f zono swo Saro w yaskyny 
dwoytey ib. 23, 19, sim. ib. Deut 34, 6; Tego 
czasu ymarla Dolbora... y pogrzebyona (se-

pulta est) w Betel pod dobem BZ Gen 35, 8, 
sim. ib. 35, 19; Potem vmarl... a pogrzebly 
gy (sepelierunt eum) Ezau a Jacob ib. 35, 29, 
sim. ib. 50, 13. I Reg 28, 3. II Par 21, 20. 22, 9. 
24, 16. 25. 25, 28. 26, 23. 27, 9. 28, 27. 32, 33. 
33, 20; Uczynysz se mno miloszerdze y sprawye- 
dlywoszcz, abi myo nye pogrzebł (ut non se
pelias me) w Egipczye BZ Gen 47, 29; Y szedł 
gesm do Effratam, i pogrzebł gesm yo (sepelivi 
eam) podlya drogy evffratenskyey ib. 48, 7; 
Pogrzebiczye myo (sepelite me) s mymy otczy 
w yaskyny ssowytey! ib. 49, 29; Tu so gy po
grzebly (sepelierunt eum) y Saro, gego szono, 
a tu tesz pogrzebyon gest (sepultus est) Isaak 
a Rebeka, szona gego, a tu tesz y Lya pogrze
byona leszy (condita iacet) ib. 49, 31; W grobye 
mem, genszesm sobye wykopał w szemy ka- 
naneyskyey, pogrzebyesz myo (sepelies me) ib. 
50, 5; Wroczyl sze gest Iosef do Egipta s bra- 
czyo swo... pogrzebszy otcza (sepulto patre) 
ib. 50, 14; Tv iest ymarla Maria y pogrzebyona 
iest (sepulta) na tern myesczy BZ  Num 20, 1; 
Nye ostanye gego marcha na drzewye, ale 
tegosz dnya pogrzebyon bodze (sepelietur) BZ  
Deut 21, 23; Vmarl gest (sc. Tola) y pogrzebyon 
(sepultus) BZ Jud 10, 2, sim. ib. 10, 5; Pogrze
byona (sepelientur) ksyoszo<ta> twa BZ  Nah 
3, 18; Ysz takyego czlowyeka, czo szye szam 
szgybyl, tego nye maya pogrzescz w zemy 
tawrdey {pro twardey), ale mayą gy zarzyczicz 
w blotho OrtOssol 94, 1, sim. Ort Mac 129; 
Pogrzebyona condita (Gen 49, 31) 1471 MPKJ 
V 14; A zadny nye ma odchodzyczi od onego 
trupa..., alyze sye msze dokonayą a czyalo 
bądzie pogrzebyono (donec... corpus tumulo 
conditum non recedant) 1484 Reg 720; Raczyz 
mye pogrzescz w thwogym grobye pospoly 
s thoba Naw 150; Pogrzeby ymarlego! ca 1500 
JA XV 540; Gdy belo czasy kompletnego, nye 
chciało syę pogrzescz cziala twego roskosnego 
ca 1500 SIO cc XII 163; Archelaus *pogrzedl 
albo pochoval svego {sc. ojca) w *Cherodovye 
myesczy (sepeliyit eum Archelaus in Herodio) 
Rozm 110; Gospodnye, odpysczy my pyrvey 
ydz a pogrzescz oczcza mego (sepelire patrem 
meum Mat 8, 21) ib. 289, sim. ib.; Tako vschly- 
schącz zvolyenyczy svyątego Yana przy- 
schedwschy vzyaly yego svyąte czyalo y po
grzebly (sepelierunt Mat 14, 12) ib. 347; Potem 
vmarl y bogaty y pogrzebyon v pyekle (sepultus 
est in inferno Luc 16, 22) ib. 395; ^  przenośnie: 
Kriste,... racz nam dacz kapłani, gizz by prawdą 
wiedli, anticrista pogrzebli Gałka w. 68—9.

2. *zakopać, infodere’: Boyącz szye tego Sa
lomon y pogrzebł to ystne drzevo barzo glam-
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boko v zyemyą (defodit illud in terra) Rozm 
256.

3. *złożyć w grobie czy też okopać, otoczyć 
wałem, tumulo inferre vel etiam vallo circum- 
dare’: Pogrzebyon defossus (et habebis fiduciam, 
proposita tibi spe, et defossus securus dormies 
Job 11, 18) 1471 MPKJ V 60.

4. *złożyć w grobie czy też przyozdobić, tu
mulo inferre veł etiam a d o rn a re Componere 
pogrzescz, pyabracz (pro pyakracz, leg. pię- 
krać), przypr[z]awyacz, chandoszycz, slaczacz, 
wstawyacz, sk<ł>adacz ca 1455 JA XIV 492.

5. dubium: *złożyć w grobie zawinąwszy w płó
tno, linteo imohere et tumulo in fe r r e Bandzie 
pogrzebyon (war. lub. rp.: bącz pogrzebyon) 
involuatur (occupet eum caligo et involvatur 
amaritudine Job 3, 5) 1471 MPKJ V 59.

Cf. Pogrzebienie
Pogrzęzać (o wodzie, de aqua dicitur) 'po

chłaniać, zalewać, zatapiać, demergere’: Nye 
pogrzęzay mye (non me demergat, FI: ne pogro- 
szay me) potop wodny any mye pozyray morze 
Pul 68, 19.

Pogrzęzić *pochłonąć, zalać, zatopić, demer
gere’: Pogrzazilaby demergat (oramus, do- 
mine,... ne nos livor edax daemonis obruat, 
demergat vel in inferos) 1444 R XXIII 306.

Pogrzmieć *spowodować grzmot, zagrzmieć, 
in to n a r e I pogrzmal iest (intonuit, Pul: za- 
grzmyal) z neba gospodzin FI 17, 15; Pogrzmyal 
(war. kał.: pogrzima) intonuit (intonuit autem 
dominus fragore magno I Reg 7, 10) MPKJ
V 36.

Pogrzymać *powodować grzmot, zagrzmieć, 
i n to n a r e Pogrzima (war. łub.: pogrzmyal) 
intonat (intonuit autem dominus fragore magno 
I Reg 7, 10) 1471 MPKJ V 36.

Pogubić fo rm y: praes. ind. 3. sg. pogubi 
Rozm 410. 743; ^  inf pogubić BZ I Reg 15, 15, 
Rozm 107. 412; ^  praet. 3. sg. m. pogubił 
BZ III Reg 14, 24. II Par 28, 3. 20, 1471 MPKJ
V 47, XV p. post. R XXV 173, Rozm 107; 
3. pł. m. pogubili BZ  I Reg 15, 9. IV Reg 
19, 17; ^  praes. pass. 3. sg. neutr. pogubiono 
jest BZ  Nah 3, 7; 3. pł. m. są pogubieni BZ 
IV Reg 14, 26; ^  praet. pass. 3. pł. m. pogu
bieni byli BZ  Judith 5, 22.

Znaczenie: *doprowadzić do zguby, zniszczyć, 
spustoszyć, wytępić, wytracić, perdere, dełere, 
depopulari, e x c id e r e Cum extendisset angelus 
manum ad Israel (pro Ierusalem), ut disperde- 
ret, pogubił, eam (II Reg 24, 16) XV med. 
GlWroc 44 r; Ale czsokoly bilo nyepodobnego 
a zarzuczonego, to pogubyly (demoliti sunt) 
BZ  I Reg 15, 9; Lyvd nye chcyal pogubycz

(pepercit) lepszich owyecz a dobitczot ib. 15, 15; 
Czinyly (sc. kapłani modlebni) wszelke rzeczi 
ganyebne poganske, gesz pan pogubyl (attri- 
vit) przed oblyczim israhelskim BZ  III Reg 
14, 24; Bo pan wydzal ydroczenye israhelskego 
lyvda gorzke barzo a ysze so pogubyeny (quod 
consumpti essent) BZ IV Reg 14, 26; Pogubyly 
(dissipaverunt) krolyowye asyrsci narodi y ze- 
mye wszitkich ib. 19, 17; Ten gest, ktorisz... 
smikal sini swe przes ogen podle obiczaia po- 
ganskego, ktorez to pogubyl (quas interfecit) 
pan BZ II Par 28, 3; Y prziwyodl pan przecyw 
gemv Teglathfalazara..., genze gy znodzil a po
gubyl (vastavit) przes wszey obroni ib. 28, 20; 
Pogubyeny biły (exterminati sunt) walkamy ot 
wyelya narodow BZ  Judith 5, 22; Bo zaguby- 
cyele ge poguby<li> (dissipaverunt eos) BZ Nah 
2, 2; Pogubyono gest (yastata est) Nynywen 
myasto ib. 3, 7; Pogubyl consumserat (IV Reg 
17, 8) 1471 MPKJ V 47; Et adhuc faciet uel 
facit utque in diluvii tempore Noe et aliis, 
quando Xpus exterminavit, pogubyl, multa 
milia hominum et hoc propter peccata eorum 
XV p. post. R XXV 173; Począł pytacz *ra- 
kych, by ty yego przystały zlosczy, yschby to 
mogl pogubycz rozmayta mąką, aby to yczynyl 
podług rady (ut eos cum filio exquisitis perime- 
ret suppliciis) Rozm 107; Yze to pogubyl 
(sc. Herod) sam sve syny, y schobye prochnyal 
ib.; Złe slugy zlye poguby (malos małe perdet 
Mat 21, 41) ib. 410; Kroi... posiał sve slugy 
y kazał ye pogybycz (perdidit homicidas illos 
Mat 22, 7) y ych myasta pozecz ib. 412; Lud 
zebrayschy szye nass samy y zony, y dzyeczy 
nasche poguby ib. 743.

Pogwizdać 'zagwizdać (na znak pogardy), 
sibiłare (contemptus ostendendi causa), aliąuem 
e x s ib ila re *Pokwysdze (war. kał.: czika) sibil- 
labit (omnis, qui transit per eam, sibilabit et 
moyebit manum suam Soph 2, 15) MPKJ V 115; 
Pogwysda pipinat ca 1500 Erz 72.

Pogwizdanie 'pośmiewisko, urągowisko (przez 
gwizdanie na znak lekceważenia), sibiłando de- 
ridere (sensu subst.)': Dam ge... w poklyna- 
nye a na dzyw, a na pogwyzdanye (in sibi- 
lum), a na potopo wszem narodom BZ  Jer 
29, 18.

(Pohańbiciel) Pogańbiciel Jen co kogoś zhań
bił, zniesławił, qui aliquem ignominia, dedecore 
ajfeciF: Poganbycziel (war. lub. rp.: poganbily) 
ffedarius (ut cum audierit omnis Israel, quod 
foedaveris patrem tuum, roborentur tecum ma- 
nus eorum II Reg 16, 21) 1471 MPKJ V 40.

Pohańbić, Pogańbić fo rm y: inf. pogańbić 
BZ Judith 9, 11, M W  8a; ^  praet. 3. sg. m.
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jest pogaóbił BZ  Deut 22, 29; pogańbił XV 
med. R XXIV 363, BZ  Deut 22, 24. IV Reg 
23, 8. 13; -—> part. praet. act. pogaóbiwszy 1448 
R XXIV 354; ^  part. praet. pass. n. sg. m. 
pogańbiony ca 1500 Er z 72; g. sg. f .  pogańbio- 
nej BZ Lev 21, 14; ^  praes. pass. 3. sg. neutr. 
bywa pohańbiono XV p. post. R XXV 178,
1. pl. m. pogaóbieni bywamy 1436 R XXIII 
276—7; ^  fut. pass. 3. sg. m. będzie pogań- 
bion M W  92a; ^  condit. pass. 3. sg. neutr. -by 
było pogańbiono XV med. SKJ I 72.

Znaczenie: * okryć hańbą, wstydem, zhańbić, 
zbezszcześcić, potępić, zganić, aliąuem decore, 
ignominia afficere, dehonestare, foedare, polluere, 
v itu p e r a r e Habet enim amor camaleontis 
contuitum, vnde transimus cum amatis aut sisti- 
mus et cum eisdem vilescimus, gl. uiles eficimur, 
sordescimus, poganbeni bivami, aut cari sumus 
1436 R XXIII 276—7; Poganbywsszy confun- 
dens 1448 R XXIV 354; Poganbyl confundens 
XV med. ib. 363; Nemini dantes vllam offen- 
sionem, vt non vituperetur ministerium, gl. sc. 
appostolatus, nostrum aby nye było pogan- 
byono vrząd, stadło kaznodzeyskye, apostol- 
szkye (II Cor 6, 3) XV med. SKJ I 72; Wdowi 
y roszwyedzoney, y poganbyoney (viduam et 
... sordidam), y nyecistey, y pokalaney nye poy- 
mye BZ Lev 21, 14; Przeto ze poganbil (sc. mąż, 
humiliavit) zono swego blisznego BZ  Deut 22, 
24; Bodze yo myecz za małżonko, bo gest yo 
poganbil (humiliavit illam) ib. 22, 29; Sebraw 
wszitki kapłani z myast Iudowich y poganbyl 
górne modli (contaminavit excelsa), gdze obya- 
t o wały kaplany BZ  IV Reg 23, 8; Górne modli... 
poganbyl (polluit) kroi ib. 23, 13; Acz gich mocz 
padnye w twey gnyewywoscy, gysz *slyvbuiv, 
ysze chczą rozruszicz two swyocz a poganbycz 
Stanek twego gymyenya (polluere tabernaculum 
nominis tui) BZ  Judith 9, 11; Przistalem swia- 
deczstwom twogim, panie, nye chczey mie *po- 
gambicz (noli me confundere Psal 118, 31) 
M W 8a; Nyechay zly duch w pokuszach szwych 
bandzye poganybyon ode mnye M W  92a; Cor- 
pus Cristi sumptum a peccatore non inąuina- 
tur. Exemplum habemus in sole. Videmus, quod 
sol per loca fetida transiens non deturpatur nec 
coinąuinatur nye bywa pohanbyono XV p. post. 
R XXV 178; Poganbyony contumeliosus ca 1500 
Er z 72.

Pohańbienie, Pogańbienie fo rm y: n. sg. po
hańbienie XV p. post. R  XXV 174; ~  g. sg. 
pogańbienia Sul 103; ^  d. sg. pogańbieniu XV 
p. post. R XXV 175; ^  ac. sg. pogańbienie 
1448 R XXIV 351, 1453 R XXIII 298, BZ 
Judith 5, 18. 8, 19. 9, 2. M W 23b—24a; ^  /. sg.

(w) pogańbieniu BZ  Judith 5, 25, 1471 MPKJ V 
56; pohańbieniu XV ex. GIWp 70.

Znaczenie: * okrycie hańbą, wstydem, zbez
czeszczenie, actus aliąuem dedecore, ignominia 
afficiendi, dehonestandi, foedandi, polluendi’: 
Compugnor, zalvya, et confundor poganbene, 
ganbą gymam 1448 R XXIV 351; Kyedikoli- 
krocz nyektori slyachczicz w yego slyachczye 
przes kogokole bancz bilbi sesromoczon..., 
a ten sesromoczoni nye chczancz swey dobrey 
*ciczy poganybyenya czyrzpyecz (nolens bonae 
famae suae denigrationem sustinere), swyatky 
czczy dostoynimy... swąn schlyachtha... do- 
swyathczi Sul 103; Poganbyenye ignominiam 
1453 R XXIII 298; Bo kilkokolykrocz modlyly 
syo gynim bogom kromye boga swego, tilekrocz 
poddany w lup a w myecz, a w poganbyenye 
(in opprobrium, 1471 MPKJ V 56: w pogan- 
byenyą, war. lub. rp.: w poganyenye) BZ Judith 
5, 18, sim. ib. 8, 19; Bodzem w poganbyenyy 
(erimus in opprobrium) wszey zemy ib. 5, 25; 
Gysz biły nasylnyci w swey nyesromyszlywoscy, 
obnaziwszy byodro panyensko na poganbyenye 
(in confusionem) ib. 9, 2; Odeymi pogańbienie 
moie (opprobrium meum Psal 118, 39), ktorego 
domnimalem se, ize sądi twoie wieszole M W  
23b—24a; Hec etiam ciuitas dicitur Babilon, 
quod interpretatur confusio vlg. szromotha vel 
pohanbyenye, quia omnes habitatores ibi sunt 
confusi propter peccata eorum XV p. post. 
R XXV 174; Parce, domine, parce populo tuo 
et ne des hereditatem tuam in obprobrium, kv 
poganbyenyy, ut non dominentur eis naciones, 
scilicet gentilium (Joel 2, 17) ib. 175; Wolał 
kw mnge (sc. bog), wcynyleh mw wyslwhange, 
s nym-em byl f *trwpgengw y ff pohangbgengw 
XV GIWp 70.

(Pohańbiły) Pogańbiły (?) ' ten co kogoś zhań
bił, zniesławił, qui aliąuem ignominia, dedecore 
affecW: Poganbily (war. kał.: poganbycziel) 
ffedarius (ut cum audierit omnis Israel quod 
foedaveris patrem tuum, roborentur tecum ma- 
nus eorum II Reg 16, 21) MPKJRp V 31 v.

Pohodle *wygoda, korzyść, commodunf: Qum 
ytilia, pohodle, corporis, comescionem, bibi- 
cionem, pulcritudinem in deum conuertis, dice- 
ris deuotus totus XV in. R XXIV 60. ^  Bo- 
hemizm.

Pohorile (?) 'miejsce wygorzałe, ugór, locus 
combustus, ager incultus5 (?): Post curiam se- 
nioris fratris Procopi na *pohorile al. wszor 
ambo tenebunt per medium 1469 AGZ X V III10.

Poić cf. Napoić, Opoić, Upoić, Napawać, 
Upawać

Pojąć cf. Pojechać
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Pojazd 1. *prawdopodobnie powinność dostar
czania środków transportu panującemu i jego 
urzędnikom, fortasse officium praebendi iumenta 
regi eiusąue magistratibus': Ab omnibus quoque 
solucionibus, exaccionibus, collectis... ac tri- 
butis, videlicet... a poyazd... absolvimus et 
liberamus (1359) XV KodWP III 133; Taber- 
natores... exempti sunt a solutione datiarum 
et ab omni iuvamine... et a ducturis al. poyasd 
DłLB II 452.

2. * tratwa jako jednostka obrachunkowa 
drzewa spławnego, certa ąuaedam lignorum, que 
flumine demittuntur, ą u a n t i ta s Dobeslaus... 
struges arborum... debebit Thoruniam versus 
traducere, dumque per officium alique struges 
per litigantes et concertantes... arestantur, ex- 
tunc nobis nomine poenae sexagenam grosso- 
rum et theloneatori... decem grossos ac incolis 
dictae villae a receptione colligaturarum al. od 
poyazd daturus erit (1363) 1564 KodPol II 738. 
^  Możliwa też forma żeńska pojazda.

Pojazda cf. Pojazd
Pojąć fo r m y : praes. ind. 1. Sg. pojmę BZ 

Is 48, 9; 3. sg. pojmie Sul 15. 47. 66, BZ  Gen 
31, 23. Lev 21, 13, etc. etc.; 3. pl. pojmą BZ 
Num 36, 8, 1493 PF IV 664; ^  imper. 2. sg. 
pojmi BZ  Gen 21, 18. 28, 2. III Reg 13, 18; 
pojm Aleksy w. 41; 2. pl. pojmicie Rozm 815; 
— inf. pojąć Sul 75, XV med. SKJ V 264, BZ 
Jud 11, 5. Tob 3, 15, OrtMac 115, etc. etc.; 
~  praet. 1. sg. m. pojąłem 1462 ZapWarsz 
nr 1133, Rozm 382; pojął sem BZ Gen 20, 12; 
-(e)m pojął 1422 Kościan nr 943,1436 KsMaz III 
nr 2327, BZ  Deut 22, 14, 1470 ZaprWarsz 
nr 1277, 1491 ib. nr 1670; / .  -m pojęła 1428 
ZapWarsz nr 2785; 3. sg. m. pojął jest BZ  Gen 
12, 5; pojął 1393 HubeZb 68, 1393 Pozn nr 169, 
1396 ib. nr 301. 302, 1410 KsMaz I nr 1497, etc. 
etc.;f. pojęła 1428 ZapWarsz nr 2785; 3. du. m. 
pojęłasta BZ Gen 11, 29; 3. pl. m. pojęli Ort
Mac 30, OrtOssol 31, 3; -—> pląperf 3. sg. m. 
był pojął Rozm 606—7; 3. pl. m. są byli pojęli 
Gn 3b; ^  condit. 1. sg. m. -bych pojął Rozm 34; 
2. sg. m. by pojął Rozm 577; 3. sg. m. (-)by 
pojął BZ  Gen 28, 6, OrtOssol 11, 4. 12, 1. 
27, 4. 30, 3, Rozm 33, etc.; f .  -by pojęła Rozm 
23; ^  part. praet. act. pojąw Sul 75, BZ  Gen 
48, 1. Jos 7, 24. I Reg 16, 20. II Par 25, 11. 
29, 20. Tob 9, 6; pojąwszy BZ Ex 15, 22, 
Rozm 52. 62. 403, etc.; ^  part. praet. pass.
n. sg. m. pojęt 1399 Leksz II nr 1342; ac. pl. 
pojęte BZ I Reg 30, 3; ^  fut. pass. 3. sg. m. 
będzie pojęt BZ  Deut 28, 31; / .  będzie pojęta 
XV med. SKJ V 264; ^  praet. pass. 3. p l . f  po
jęty były BZ I Reg 30, 5.

Z n a czen ia : 1. *wziąć z sobą, poprowadzić 
z sobą, secum asportare, secum d u c e r e Allecz 
osia pres tocz szo gy ony szobo {leg. z sobą) 
były pogoly, isbicz oni strauo na mem (pro nem) 
szobe biły noszyly Gn 3b; Tunc assvmpsit, 
poiąl, eum dyabolus in ‘sanctam ciuitatem (Mat 
4, 5) XV in. R XXIV 71; Jako w noczy myły 
Yesus poyol swothego Pyotra 1451 MacDod 
104; Tedi Abram... poyol gest (tulit) sobye 
Saray, swoyo zono, y swego synowcza Lota, 
y wszitko sbosze BZ Gen 12, 5; Tedi Laban 
poymye s sobo trzy brati (assumptis fratribus 
suis) ib. 31, 23; Gensze (sc. Jozef) poyow dwa 
syny (assumptis... filiis) swa... y brał sze tam 
ib. 48, 1; Tedi poyowszy (tulit) Moyszesz Izra- 
hela z Morza Czirwonego y weszły soo z nym 
na puszczyoo BZ Ex 15, 22; Wyedzesz ge (sc. 
wołu albo owcę) w dom swoy y bodo v czebye, 
doyod nye naydze brat twoy y poymye (reci- 
piat) od czebye BZ Deut 22, 2; Wezbrały syo 
wyoczszi yrodzenym s Galaad, chczocz poiocz 
(ut tollerent) ku swey pomoci Gepte BZ Jud 
11, 5; Tedi Yzay poiow (tulit) osia y nakładł 
nan pełno chleba BZ  I Reg 16, 20; Poymy gy 
(reduc eum) zasyo s sobo do twego domu! 
BZ III Reg 13, 18; Amazias... poiow (eduxit) 
lyvd swoy y szedł do padołu solnego BZ II 
Par 25, 11; Tedi kroi Ezechias... poiow (aduna- 
vit) s sobo wszitka ksyoszota myesczska ib. 29, 
20; Tedi Raphael poiow (assumens) s sobo 
cztirzi panosze... y brał syo do Rages BZ 
Tob 9, 6; Ozias dokona w radi poymye (susce- 
pit) gy do swego domu BZ  Judith 6, 19; Tegodla 
dzyevycza Marya, poyawschy (sumpsit) sobą 
(leg. z sobą) trzy dzyevycze..., y posła barzo rą- 
czye v góry Rozm 52, sim. ib. 403. 812. 842; 
Iozeph z Marya poyawschy osia y volv (secum 
asinum bovemque ducebat) y poschlasta do 
Bethleem ib. 62; Iozeph poyal (tenebat) osyelka, 
na ktorem szyedzyala dzyevycza Marya ib. 63; 
Poyal (sc. Archelaus) sobą (leg. z sobą) Zalomyą 
(Salomam... secum duxit), swa syostrą ib. 112; 
Iesus yypedzywschy wschytky poyal te: oycza 
y matką (Luc 8, 51) ib. 221, sim. ib. 296; Iesus 
poyąl (assumit Mat 17, 1) na stroną syyątego 
Pyotra ib. 366, sim. ib. 593. 606. 608; Vspo- 
mynayącz na ty trzy apostoly, ktorez byl myły 
Cristus poyąl sobą (leg. z sobą) na modlythyą 
ib. 606—7; ^  Proszo, panye, abi myo raczil
z oko w... wizwolycz albo s tego swyata racz 
myo poiocz (desuper terram eripias me) BZ 
Tob 3, 15; Nye proschą, by ye poyąl s tego 
syyatha (ut tollas eos de mundo Jo 17, 15) 
Rozm 511; ~  *wziąć z sobą dla poddania
próbie, aliąuem temptandum secum d u c e r e Duc-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



304 POJĄĆ POJĄĆ

tus est Iesus in desertum a spiritu, ut tempta- 
retur, sc. poyąnd, a dyabolo (Mat 4, 1) ca 1500 
GIWp 20; ^  *chwycić ręką i poprowadzić, manu 
capere et ducere’: Wstań a poymy dzeczyo za 
roko (surge, tolle puerum et tene manum illius) 
BZ  Gen 21, 18.

2. *wziąć, zabrać (bez zgody właściciela) , ali- 
quid arripere (possessore non consentiente) ’: Ia- 
com przi tem bil, kedi Seczech dayal Imbra- 
mowi grziwn0 na iutrza, kedi mu woli poy0l 
1393 HubeZb 68; Jako Jand<r)zich ne poyol 
Potroue kobili 1396 Pozn nr 301, sim. ib. nr 302; 
Yaco ot Wanslawa poyot kon 1399 Leksz II 
nr 1342; Yaco Mroczek ne poyol Yacussowa 
eona s gospodi 1410 KsMaz I nr 1497; Jaco 
czssom poyąl woły z wozem..., tom ge poyąl 
na mem 1422 Kościan nr 943; Jacom ya nye 
poyanla Daczbogowi cobili... Eze Ochna nye 
poyanla Daczbogowi cobili 1428 ZapWarsz 
nr 2785; Jaco Alexy conya mego do domu 
poyąl[ą] 1435 Czrs s. LXXXI; Iacom ya My- 
colayowa konya na polu gwałtem nye poyąl 
1436 KsMaz III nr 2327, sim. 1470 ZapWarsz 
nr 1277; Osel twoy bodze poyot (rapiatur) wi- 
dzenyv (leg. w widzeniu) twem a nye bodze 
nawroczon tobye BZ  Deut 28, 31; Nye poyalem 
yego pscha s<l>ednica gwałtem 1462 ZapWarsz 
nr 1133; Jakom ya nye poyąl mv konya 1491 
ib. nr 1670; ^  (o ludziach) *uprowadzić siłą, 
wziąć do niewoli, vi abducere, c a p e r e Micolay 
poyąl łanowa parobka od woza w Radomu na 
thargu 1424 MPKJ II 303; Ale Iozve poyow 
(tollens) Achor... y srebro..., y dzewki gego..., 
yiwyodo ge do W0dolv Achor BZ  Jos 7, 24; 
Naleszly gee (sc. miasto) spalyone ognyem 
a szoni swe y sini swe, y dzewki swe poiote 
(ductas esse captivas) BZ  I Reg 30, 3; A takesz 
dwye szenye Dauidowy iocye y poioti bili 
(captivae ductae fuerant) ib. 30, 5; Poymyczye 
tego Iesusa, kyedysczy tako vasze kxyązątha... 
rozgnyeval Rozm 815; A gdyż byl v to ystne 
odzyenye sprostne oblyeczon, poyąvszy go 
ylodyky... y poszadzyly y (leg. ji 'go’) na yed- 
nem stolczy ib. 828; ^  pojąć w uzdę cpo
skromić, pohamować, domare, refrenare’: Poymo 
cyo w vzd0 (infrenabo te) BZ Is 48, 9.

3. (o zawieraniu małżeństwa): a. (w odnie
sieniu do kobiet) *wziąć sobie za żonę, uxorem 
ducere’: Sandziwoy... zastauil Kobili trzi lata 
pred tim, anisz Hanko poyol 1393 Pozn 
nr 169; Synowye po szmyerczi maczerziney nye 
mayą sządacz od oczcza cząnsczi, alysz wthorą 
zoną poymye (anteąuam ad secundas nuptias con- 
yolabit) Sul 15, sim. ib. 47. 66; Vstawyono było, 
aby kędy maczerzs ymrze..., a oczecz ginszą

zoną poyącz chcze (patre... cum alia nubere vo- 
lente), dzeczy oth oczcza myaly ządacz cząsczy 
Sul 75, sim. Dział 38; Vstawyamy, aby oczecz 
mayącz szyny, po smyerczy zony wtorą poyąw 
(ad secundas nuptias convolaverit), nye powy- 
nyen byl... synom cząsczy dacz dzedzinney 
Sul 75; Accepit, poyąl, uxorem nomine Zuzan- 
nam (Dan 13, 2) XV p. pr. SKJ I 307; Plus 
circa bonorum quam alterius communiter du- 
citur (sc. vidua) pospolycze bądze poyathą XV 
med. SKJ V 264; Miły szyny, kaszą thobye, 
pogym *zagyegocz szoną szobye Aleksy w. 41; 
Potem Abram a Nachor poyolasta (duxerunt) 
sobye zoni BZ  Gen 11, 29; Poyol sem yo w mya- 
sto zoni sobye (duxi eam in uxorem) ib. 20, 12; 
Tam odtod poymy zono (accipe... uxorem) 
sobye s dzewek Labanowich ib. 28, 2; A posiał 
gi do Mezopotanyey, abi tam odtod zono poyol 
(ut inde uxorem duceret) ib. 28,6; Panno poymye 
zono (yirginem ducet uxorem) BZ  Lev 21, 13; 
To toczem zono poyool (uxorem hanc accepi) 
BZ Deut 22, 14; Gdy masczyszna poymye zona 
OrtOssol 11, 1, sim. ib. 26, 2. 31, 4. 45, 2, Ort- 
Mac 20. 31. 53; Geden masz poyąl zoną w sta
dło malszenszkye OrtOssol 11, 3, sim. Ort Mac 
23; Gdyby mąsz poyąl zona w stadło mal
szenszkye OrtOssol 27, 4, sim. ib. 11, 4; Gdyby 
wylyeganye<c> poyąl (OrtMac 28: poymye) 
w malszenstwo wyleganyczą ib. 30, 3, sim. ib. 
12, 1; Zawyodlly ktho dzyewką, nyszly yą poyąl 
(yirginem needum desponsatam), szlowye w stą- 
dlo, y spal sz nyą, then ma gey dacz wyano 
y poyacz yą w stadło malszyenszkye (habebit 
eam uxorem Ex 22, 16) XV p. post. Kałużn 285; 
Kxyazą żydowska kazały Jozephovy poyącz za 
zoną Marya (ut Mariam in coniugem duceret) 
Rozm 33; Kxyaza byskypoyye... kazały Io- 
zephovy, aby Marya poyąl sobye oblyybyeny- 
czą (ut in sponsam duceret Mariam) ib., sim. 
ib. 35; Nye yest podobno, yschbych tako 
młodą... dzywka poyąl (me non decet copu- 
lari puellae iuvenili) ib. 34; Poyąlczyem zona 
(uxorem duxi Luc 14, 20) ib. 382; ^  b. (w od
niesieniu do mężczyzn) *poślubić męża, nubere 
alicui’: Nam licet vidua possit nubere, może 
poyącz masza, sine peccato XV med. SKJ W 264; 
A wszitky zony może s pokolenya tegosz poymo 
(accipient) BZ Num 36, 8; Thego vmarlego zoną 
poymye gynego masza OrtOssol 26, 2, sim. 
OrtMac 20; Ale gdyby gynszego mąsza chczala 
poyącz (voluerit recipere, Sul 51: wszącz bądze 
chczala),... tedy oczczyzna wszythka ma spascz 
na dzeczy... a ona z ostathkyem masza poymye 
(accipiat, Sul 51: wyeszmy) Dział 43, sim. XV 
p. post. R I s. XLVII; Kszyązeta żydowska...
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kazały yey {sc. dziewicy Maryi), aby mąza 
poyąla (maritum ut acciperet sibi, mandave- 
runt) Rozm 23; O modlytwye... dzyevycze Ma
rie, kyedy yey kazano Iozepha poyącz oblyv- 
byenczem (cum cogeretur Ioseph ducere in spon- 
sam) ib. 36; ~  c. (w odniesieniu do kobiety 
i mężczyzny) pojąć się *zawrzeć małżeństwo, 
pobrać się, matrimonium i n i r e Gdy ten mąsz 
poyąl v malszenstwo szwoya mamką..., thy 
dzeczy, czo szobą {leg. z sobą) myely potem, 
yako szyą poyąly w malszyenstwo, szą malszen- 
szkye dzyeczy OrtOssol 31, 3, sim. Ort Mac 30; 
Nye gest obyczay, aby wyano przed prawem 
dawano, ale tako gdze szye mayą poyacz, tedy 
gey yawno... wyano daye OrtOssol 85, 1, sim. 
Ort Mac 115; Kyedy szye poymą, moszesz gyey 
kvpycz, czosz wmyszlyla 1493 PF IV 664.

4. *zrozumieć, comprehendere, intelligere9: Et 
si singula scriberentur, totus mundus non posset 
capere, poyącz, eos, qui scribendi essent libros 
XV p. post. Kałużn 271; Animalis homo non 
percipit ea, que sunt spiritus dei czlowyek, 
kthory podług szmyszlnoszczy zywye, nye po
dług rozvmv, nygdy nye może pogyącz dobrze 
w dychownych rzeczach (I Cor 2, 14) XV ex. 
R XXV 147.

Cf. Pognać
Pojądże wprowadza zdanie czasowe równo

czesne \jak długo, póki, ąuamdiu, dum, donec 
Spyewacz będę bogu memu, poyondze {FI: 
doyod) yesm (psallam deo meo, quamdiu sum) 
Pul 103, 34.

Poje cf. Pójść
Pojechać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pojadę 

Rozm 243; 3. sg. pojedzie De morte w. 335, 
1495 ZapWarsz nr 1662; 2. pl. pojedziecie 1398 
Pozn nr 396; praet. 1. sg. m. pojąłem 1428 
Pozn nr 1296; -m pojął 1429 Pozn nr 1314; 
3. sg. m. pojął 1394 HubeZb 69, 1425 Pozn 
nr 1206; ^  condit. 3. sg. m. -by pojechał Dział 10.

Znaczenie: 'udać się dokądś konno, na wozie 
lub innym środkiem lokomocji, equo, vehiculo 
portari a l i ą u o Kodi poiedzecze, todi prziso- 
zice 1398 Pozn nr 396; Yaco wzal Woczech 
Maczeyewy wosz y quone, a on rabyl na Gla- 
boczczu y poyal dobrowolną drogą 1425 ib. 
nr 1206; Jaco wtenczasch, kedy<m> mai rok ..., 
poyalem ma {pro na) poroczky przyszaga czy- 
nicz 1428 ib. nr 1296; Kyedym myal swyathky 
yodzycz..., tedym poyal swyathky vodzycz... 
y kon sza pod[y]e mpna powalił 1429 ib. nr 1314; 
Przeto ystawyamy, aby kaszdy dvchowny... na 
kaszdą wyprawą s namy pogechal (transire te- 
neantur, Sul 23: gycz... myely) Dział 10; Szan- 
dza... yusz nye poyedze na roky De morte

w. 335; Kady Chrczon poydzye od radzykow- 
skyey granycze albo w czolnye poyedzye po 
Nrovye rzecze..., thady Chrczonovo na pravo 
1495 ZapWarsz nr 1662; ^  pojechać precz
*odjechać, a b i r e Jassek tedi ne patrzil przed 
nami praua i poyal przecz ot praua 1394 HubeZb 
69; zasię pojechać *wrócić skądś, ex aliąuo 
loco r e d i r e Kyedy zaszye poyąda (in reditu 
suo), vezmą czye sobą {leg. z sobą) zoną Rozm 
243.

Pojednać, Pojednać się 1. *wspólnie się nara
dzić, communiter deliberare, consilia inire": Ssa- 
dzily syo społu na now myesyocza dzesyotego, 
chczocz pogednacz tey rzeczi (examinare nego- 
tium istud) BZ II Esdr 9, 16, sim. 1471 MPKJ V 
54.

2. pojednać się 'ułożyć się (z kimś), załatwić 
polubownie, zgodnie, aliąuid componere, contro- 
\ersiam disceptare’: O którą vyna kmyeczą bithą 
Pyotr na myą zalowal, o thom szą ia s nim 
pogednal 1452 TymSąd 16.

(Pojedynkiem) Pojedzinkiem *pojedynczo, od
dzielnie, singillatim, se p a ra tim Kyedym myal 
swyathky vodzycz y tesz scham pogyedzynkyem 
przyschagacz przecyw dzyeczem pana Dzerska 
1429 Pozn nr 1314; ^  w opisie herbu: Procla- 
macio Rogala, qui in clipeo deferunt cornua 
vlg. thurzen et duo cornua poyecznikem gele- 
naya {pro poyeczinkem gelenya) 1418 AKPr 
VIII a 143.

Pojedzinkiem cf. Pojedynkiem
Pojeść fo rm y: inf. pojeść BZ  I Reg 21, 4. 

30, 11; -—> praet. 3. sg. m. pojadł FI i Pul 104, 34, 
1409 KsMaz I nr 1305, BZ  I Reg 30, 12. Tob 2, 5;
3. pl. m. pojedli 1477 ZapRpŁomż 3, 683, 
Rozm 335; ^  part. praet. act. pojadw BZ I 
Reg 28, 22, MPKJ V 133.

Znaczenie: 'zjeść, spożyć, exedere, come- 
d e r e Vsluchay głosu slugy twey a poloszocz 
kos chleba przed tobo, abi poiadw posylyl syo 
(ut comedens convalescas) BZ  I Reg 28, 22, 
sim. MPKJ W 133; ^  czegoś: Soły twoy sludzi 
cziscy..., *mogo gego {sc. chleba) pogescz 
BZ  I Reg 21, 4; Dały gemu {sc. mężowi) chleba 
pogescz (dederuntque ei panem, ut comederet) 
ib. 30, 11; A gdisz tego poiadl (quae cum co- 
medisset), nawrocyla syo dusza gego weyn ib. 
30, 12; Poiadl {sc. Tobijasz, manducavit) chleba 
s płaczem BZ  Tob 2, 5; ^  <Ani> yego ro-
szegnanim wilczy bydła poyedly 1477 ZapRp
Łomż 3, 683; ^  coś: Y poyadl (comedit)
wszytko siano w szemy gich, y poyadl (comedit) 
owocz wszytek FI 104, 34, sim. Pul; Przysched- 
schy ptaczy y pozobaly albo poyedly (comede- 
runt Mat 13, 4) tho yste naszyenye Rozm 335;
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^  O chtorego psza Stanisław na m0 zalowal, 
tegom ia zabił, kedi mi g0szi poyadl 1409 Ks- 
Maz I nr 1305.

Pojeździć *objechać dookoła, c irc u m ire Po- 
yesdzy girat XV p. pr. R XVI 349.

Pojeżdżacz *wizytator, tu zakonnik sprawujący 
nadzór nad klasztorami jednego zakonu, wizy
tator zakonny, risitator m onachorum M a... za 
przesthąpy... dossziczi vczynyczy, a tho gdy 
bądzye od poyezdzaczow albo tez navyedza- 
czow *zavolal y karan podług gych voley (cum 
interpellatus ad yisitatoris extiterit voluntatem) 
1484 Reg 707; Ministrovye y visitatorovye albo 
poyezdzaczovye thego braczthya kthorym oby- 
czayem mayą byczi yybyrany? ib. 721.

Pojeżdżać *odwiedzać dla dokonania kontroli, 
wizytować, venire ad aliąuid lustrandum, spec- 
ta n d u m Nye chczemy, by tho zgromadzenye 
nayyedzal albo tez poyezdzal kthory lagyk 
(a laico yisitari) 1484 Reg 721.

Pojeżdżanie *odwiedzanie dla dokonania wizy
tacji, actus ad lustrandum \eniendV: Mi Iaro- 
slaw,... gneznenskey cirekwe arcibiskyb, w kra- 
kowskem byskybstwye na yrząndze pogesdzanya 
(in officio yisitationis, Dział 3: postawyony 
yrzadem obeszrzenya) bandącz, wsystkym... 
chczem bycz yawno Sul 3.

Pojęcie *wzięcie za żonę, poślubienie, actus 
uxorem ducendT: Vstawyamy, aby oczecz... asz 
do smyerczy swey w gymyenyy swem... ma pa- 
nowacz... dawszy... synom... cząscz macze- 
rzystą, yasz po maczerzy gych dla poyącza 
(ratione nuptiarum) podzwygnąl y wsząl Sul 16.

Pojmać fo r m y : praes. ind. 1. sg. pojmam 
BZ Tob 8, 9; ~  imper. 2. sg. pojmaj BZ  Ex 
34, 16; ^  fut. 3. pi. m. pojmać będą MPKJ V 
121; ^  praet. 3. sg. m. jest pojmał 1419 TPaw 
VII nr 1169; 3. pl. m. pojmali ca 1450 PF IV 
573, BZ Jud 21, 16, 1471 MPKJ V 8; -> part. 
praet. act. pojmawszy BZ  I Esdr 10,10; ^  condit. 
pass. 3. sg. m. -by był pojman 1498 MacPraw VI 
274.

Z n a czen ia : 1. * schwytać, przytrzymać, po
zbawić swobody poruszania się, comprehendere, 
capere, d e tin e r e Poymaly gy coegerunt illum 
(coegerunt illum dicentes: Manę nobiscum Luc 
24, 29) ca 1450 PF IV 573; Jeslibi niekthori 
lothr... przes stharosthą... bil poyman (si ali- 
quis... latro... raptus yel... detentus fuerit)... 
a stharostha... wipysczilbi go..., thakowi stha- 
rostha ma zaplaczicz 1498 MacPraw VI 274.

2. (o zawieraniu małżeństwa): a. (w odnie
sieniu do kobiet) 'wziąć sobie za żonę (wyjąt
kowo dla kogoś innego), uxorem d u c e r e Pan 
bidgosczski kedi gest poymal szwa szona

Krzemka, tedi gest wszyanl sz nya tako wele, 
jako dwesscze kop wyana 1419 TPaw VII 
nr 1169; Nye wchodzy ny w szadno (/. e. w ni- 
żadną) smowo s łudźmy tich kragyn... any 
szoni s gich dzewek pogymay synom twym (nec 
uxorem de filiabus eorum accipies) BZ Ex 34, 16; 
Czso ycziny[ny]mi gym, gisz zon nye poymaly 
(non acceperunt uxores)? BZ  Jud 21, 16; 
Wiscye przestopyly boże przilazanye (pro przi- 
kazanye) y poymawszi sobye zoni (duxistis 
uxores) s czudzego pokolenya BZ  I Esdr 10, 
10; Panye, ti wyesz, isze nye prze m00 nyeczi- 
stot0 poymam t0 m0 syostro (accipio sororem 
meam coniugem) BZ  Tob 8, 9; Pogymaly (war. 
lub.: *porzmaly) acceperunt (acceperunt sibi 
uxores Gen 6,2) 1471 M PKJY  8; ^  b. (w odnie
sieniu do kobiety i mężczyzny) 'zawierać mał
żeństwo, pobierać się, matrimonium i n i r e Poy- 
macz bądą (war. kal.: poymovacz schią bandą) 
nubent (cum enim a mortuis resurrexerint, neąue 
nubent, neąue nubentur Marc 12, 25) MPKJ V 
121.

Pojmować fo rm y: praes. ind. 3. pl. pojmują 
BZ Num 36, 3: ^  imper. 2. sg. pojmuj BZ  
Gen 28, 1. 6; 2. pl. pojmujcie BZ  Gen 34, 9; 
^  inf. pojmować 1466 R XXV 136, XV ex. 
AKLit III 106, Rozm 33; ^  fut. 1. pl. m. bę
dziemy pojmować BZ  Gen 34, 21; 3. pl. m. 
będą pojmować Rozm 414; pojmować będą 
1471 MPKJ V 121; -—> praet. 3. pl. m. pojmowali 
BZ I Esdr 9, 2, Rozm 485; ^  condit. 2. sg. m. 
-by pojmował BZ Gen 24, 3; ^  fut. pass. 3. sg.f. 
będzie pojmowana XV med. SKJ V 264.

Znaczenie: (o zawieraniu małżeństwa):
a. (w odniesieniu do kobiet) 'brać sobie za żonę 
(wyjątkowo dla kogoś innego), uxorem ducere 
Et proch dolor raro hec dileccio invenitur, dum 
yidua nubit, bandze poymowana, quia plus 
circa bonorum quam alterius communiter du- 
citur XV med. SKJ V 264; Polosz roko sw0 pod 
me lyodzwye, abich czy0 zaprzysszogl..., abi 
memu synu nye poymowal (ut non accipias) 
zoni dzewky Chananeyskich BZ  Gen 24, 3; Nye 
poymuy (noli accipere) sobye zoni z rodu Cha- 
naan ib. 28, 1, sim. ib. 28, 6; Dawayczye nam 
wasze dzewky a nasze sobye poymuyczye (ac- 
cipite) ib. 34, 9; Bodzemy gich dzewky[e] poy- 
mowacz (filias eorum accipiemus uxores) ib. 
34, 21; Gesz to gdisz ginego pokolenya lvdze 
poymvy0 sobye za zony (uxores acceperint) 
BZ Num 36, 3; Y poymowaly (tulerunt) zayste 
zoni z gich dzewek BZ  I Esdr 9, 2; Ecclesia 
sancta permisit nubere et despondi poymowacz, 
oddawacz są XV ex. AKLit III 106, sim. 1466 
R XXV 136; Yaczyem vmyslyl nygdy oblyvbye-
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nyczą (leg. oblubienice) albo zony poymovacz 
(ego numąuam sponsam vel uxorem ducere pro- 
posui) Rozm 33; ro b. (w odniesieniu do ko
biety i mężczyzny) pojmować się *zawierać 
małżeństwo, pobierać się, matrimonium inire 
Poymovacz schią bandą (war. lub.: poymacz 
bądą) nubent (cum enim a mortuis resurrexerint, 
neąue nubent, neąue nubentur Marc 12, 25) 
1471 MPKJ V 121; Ve wstanyv s marthvych 
any szye bądą poymovacz, any slyvbv bracz 
(neąue nubent, neąue nubentur Mat 22, 30) 
Rozm 414; Yako było v ony dny przed potopem, 
ysch ssą yedly y pyły, y poymovaly szye, brały 
ślub (nubentes et nuptui tradentes Mat 24, 38) 
ib. 485.

Pojmowanie *małżeństwo, związek małżeński, 
m atrim onium Connubium, id est matrimonium 
poymovanye (honorabile conubium in omnibus 
et torus immaculatus Hebr 13, 4) 1471 M PKJY  
133.

(Pojrzeć) Pojźrzeć, Pożreć, Poźrzeć 1. *spoj
rzeć, zobaczyć, spectare, v i d e r e Pozrzal (as- 
pexit Hab 3, 6) y rozproszył pogany FI Hab 9, 
sim. Puł; A przeto pozrzicye (vide), gdze gest 
kopye krolyowo BZ  I Reg 26, 16; Vir metuens 
nimium furem suspendia furis visit yesth poy- 
srzal 1466 R XXII 16.

2. corruptum pro posłać: Pozral (misit Luc 
22, 8) myły Iesus svyątego Pyotra Rozm 520.

Pojśrodek cf. Pośrodek
Pojźrzeć cf. Pojrzeć
Pokadzić *spalić rzeczy (żywice, zioła) napeł

niające powietrze wonnym dymem, resinam, her- 
bas simileSąue res incendere, ąuae fumo atąue 
odore iucundo aerem implent, s u f f i r e Pokadzicz 
(war. kał.: *pakadzycz) adolendum (facies quo- 
que altare ad adolendum thymiama Ex 30, 1) 
MPKJRp V 23 r.

Pokajać się *żałować swoich złych czynów, 
moleste ferre, supplicem esse, paenitentiam agere 
Bichom yego (sc. chleba) vziwali, szwich sze 
grzechów pokayali XV p.pr. JA XV 536; Ale 
ysze gest pan bog cyrpyedlywi, pokaymi syo 
tego (in hoc ipso paeniteamus) a smylowanya 
gego se slzamy poszodaymi! BZ  Judith 8, 14.

Pokajanie 1. *żałowanie swych złych czynów, 
malorum facinorum paenitentia, suppłicatio': 
Czyny pokayanye (paenitentiam) za grzech 
swoy BZ  Lev 5, 5; A prziwyodszi syo sinowye 
israhelsci ku pokaianyv (ductiąue paenitentia) 
prze swego brata Benyamyna, poczoly mowycz 
BZ Jud 21, 6; Gestlybi zgrzeszil (sc. lud) prze- 
cyw tobye... a obrocylybi syo swim syercem..., 
czinyly pokaianye (si... egerint paenitentiam)..., 
ty vsliszi<Cs>ch z nyebyos... modlytwi gich BZ II

Par 6, 37, sim. ib. 7, 14. 33, 19; Mozely bicz 
pokaianye w Israhelu (si est paenitentia in 
Israel) nad tako wyno BZ  I Esdr 10, 2.

2. corruptum: W pokayanye (war. kał.: w po- 
twarz) in contumeliam (et erunt post haec de- 
cidentes sine honore et in contumelia inter 
mortuos in perpetuum Sap 4,19) MPKJRp V 48 r.

Pokalać fo rm y: praes. ind. 2. sg. pokalasz 
BZ  Deut 21, 23; 3. sg. pokala BZ Lev 21, 1. 4. 
Num 19, 13, OrtCeł 9, Dział 34, Rozm 356;
2. pł. pokalacie BZ Lev 22, 9; 3. pl. pokalają 
Sul 43, BZ Lev 22, 15, 1471 MPKJ V 121, 
Rozm 356; ^  praes. ind. z partykułą ać dla wy
rażenia trybu rozkazującego: 3. sg. ać pokala 
BZ  Lev 19, 29; 3. pł. ać pokalają BZ Lev 22, 2; 
^  imper. 2. sg. pokalaj BZ  Num 23, 7; 2. pł. 
pokalajcie BZ  Lev 20, 25. Num 18, 32. 35, 33;
3. pl. pokalajcie BZ  Lev 21, 6; ^  part. praes. 
act. adv. pokalając 1466 R XXII 11. 20; adi.
n. pl. m. pokalający Sul 14; c f też Pokalający; 
^  inf. pokalać XV p. pr. StPPP X nr 2, XV med. 
GłWroc 54v, XV med. Zab 514, BZ Lev 5, 3. 
7, 21, etc.; ^  praet. 2. sg. m. pokalałeś BZ 
Gen 49, 4; 3. sg. m. pokalał jest BZ Lev 19, 8; 
pokala! BZ Num 19, 20. Tob 1, 12, Rozm 268; 
3. pł. m. pokalali są FI 54, 23. 73, 8; pokalali 
BZ  I Mach 2, 12, Puł 54, 23. 73, 8. 78, 1; 
^  condit. 3. sg. m. -by pokalał BZ  Lev 21, 12. 
22, 8 ; / .  by pokalała BZ  Lev 7, 18; pokalałaby 
BZ  Num 35, 33; 2, pl m. -byście pokalali BZ 
Lev 19, 31; ^  part. praet. pass. n. sg. m. po- 
kalan 1456 ZabUPozn 110;/. pokalana XV med. 
SKJ V 266, BZ  Lev 7, 20, XV p. post. P F I 202; 
neutr. pokalano Rozm 834; g. sg. f .  pokalanej 
BZ  Lev 21, 14; d. sg. f .  pokalanej Naw 141; 
^  fut. pass. 3. sg. m. będzie pokalan BZ  Lev 
21, 11. Num 19, 7; pokalany będzie BZ  Num 
19, 15; / .  będzie pokalana Rozm 3; praet. 
pass. 3. sg. m. pokalan był XV med. GłWroc 55 r;
3. pł. m. były pokalany Rozm 22; / .  były po
kalany Rozm 151.

Znaczenia: 1. 'pobrudzić, zanieczyścić, in- 
ąuinare, m a c u la re Maculari skalan bycz, po- 
kalacz ssye XV med. Zab 514; Paznokczye nygdy 
którą nyeczystota były pokalany (ungues sine 
sordibus... erant) Rozm 22; Kyedy movyl Ye- 
sus, tedy były (sc. wargi) czyste a mokrosczyą 
nygdy nye pokalany (pura, sc. labia, permane- 
bant humore non laedente) ib. 151; Vezry na 
oblycze pomazańcza tvego, ktoreschczy dzyssya 
prze nass nyeczystymy slynamy zydovskyemy 
pokalyano ib. 834; przenośnie: Et aliąua 
turpitudine aut deformitate esset fedatus po
kalan 1456 ZabUPozn 110; Nec permittatis, 
ąueso, suspicione sinistra de me sinceritatem
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vestram per hoc regiam fermentari pokalacz 
XV p. pr. StPPP X nr 2; Si bonus es vita, non 
curas verba maligna, cum famę tue titulos deflo- 
rando, gl. denigrando pocalayącz, sromoczacz, 
de te perversorum oblatrat detractacio 1466 
R XXII 11; Pokąlacz denigrare ca 1500 Erz 72.

2. *moralnie lub rytualnie splamić, uczynić nie
czystym, zbezcześcić, sprofanować, corrumpere, 
foedare, maculare, p o llu e r e Pokalaly so (con- 
taminaverunt, Pul: pokalyaly, szra. zF 73, 8) 
obrzod iego F/ 54, 23, szra. ib. 73, 8: In hoc 
reprehendebantur Pharisey, quia credebant Chri- 
stum coinąuinari posse, pocalacz se, a pecca- 
toribus XV med. GIWroc 54v; Recipiebat (sc. 
Christus) peccatoies et manducabat cum illis, 
red non coinquinabatur ab eis <nie> pocalan 
bil od nych ib. 55 r; Terra erat immunda et ma- 
culata, a pokalana, per effusionem sanguinis 
innoxii XV med. SKJ V 266; Si enim sangwis 
hircorum... et cinis vitule aspersus inquinatos 
sanctificat, pokalan[y]e oczysczyal byl popol,... 
quanto magis sangwis Xri... emundavit con- 
scienciam nostram ab operibus mortuis (Hebr 
9, 13) 1454 R XLVII 350; Ktoraszkoly dussa 
takym pokarmem bi syo pokalala (quin... tali 
se edulio contaminaverit), przest0pyenym wynna 
b0dzye BZ Lev 7, 18; Dussa pokalana (anima 
polluta), ktorasz bi yadla myosso obyaty po- 
koyney,... zgynye s ludu swego ib. 7, 20; 
A która (se. dusza) bi syo dotkla nyeczystoti 
czlowyeczey... albo wszelykyey rzeczy, gesz po- 
kalyacz (polluere) mosze,... zgynye z lyudu 
swego ib. 7, 21, sim. ib. 5, 3; A ktoś po dwv 
dnyv iadlbi yo (sc. obiatę),... ponyesze grzech 
swoy, bo swyocz bozyo pokalal iest (polluit) 
ib. 19, 8; Nye poddaway dzewki swey kv nye- 
cistocze, acz syo *zemyo nye pokala (ne conta- 
minetur terra) ib. 19, 29; Nye przichilaycze syo 
kv czarownikom..., abiscze syo nye pokalali 
od nich (ut polluamini per eos) ib. 19, 31; Nye 
pokalaycze (ne polluatis) dvsz waszich w do- 
bitczotoch y w ptaczech, y we wszem, czosz syo 
rvsza na zemy a czoszem vkazal wam bodocze 
pokalan[y]e (quae vobis ostendi esse polluta) 
ib. 20, 25; Nye pokala syebye (ne contaminetur) 
kapłan myedzi vmarlczi myesczan swich ib. 21,1; 
A<ni> nad kxozyoczem lvda swego pokala syo 
(sed nec... contaminabitur) ib. 21, 4; Swyoci 
bodo panv bogv swemv a nye pokalaycze (non 
polluent) gymyena gego ib. 21, 6; Nad swym 
otczem y maczerzo nye bodze pokalan (sc. ka
płan, non contaminabitur) ib. 21, 11, sim. ib. 
Num 19, 7; Any yinidze s swyotich, abi nye 
pokalal (ne polluat) swyoci bozey BZ Lev 21, 12; 
Wdowi y roszwyedzoney, y poganbyoney, y nye-

cistey, y pokalaney (sordidam atque meretri- 
cem) nye poymye ib. 21, 14; Bo pokalanye (ma- 
culam) ma a nye ma pokalacz (contaminare non 
debet) swyoci mey ib. 21, 23; Acz syo chowayo 
(sc. synowie Aaronowi) od tego, czosz poswyo- 
czono iest synom israelskim (filiorum Israel), 
acz nye pokalayo (ut caveant... et non con- 
taminent) ymyena poswyoczonich rzeczi mnye 
ib. 22, 2; Vchwaczonego od zwyerzocza nye 
bodze gescz, abi syo tim nye pokalal (non 
comedent nec polluentur in eis) ib. 22, 8; Nye 
poddawaycze syo grzechom, abiscze nye smarli 
w swyoczi, gdisz yo pokalacze (cum polluerint 
illud) ib. 22, 9; A nye pokalayo (nec contami- 
nabunt) swyoczonego synów israelskich ib. 22, 
15; Z roki czvdzozemczowey nye offyervycze 
chlebów..., bo nakazone a pokalan[y]e gest 
(corrupta et maculata sunt) ib. 22, 25; Nye po
kalaycze (ne polluatis) offyery synów israel
skich BZ Num 18, 32, sim. ib. 35, 33; Wszelki, 
ktoris by dotknol czlowyeczey dvsze marlini 
a nye bil pokropyon to wodo, pokala (polluet) 
stan bozi ib. 19, 13; Wszitki, ktoresz tam so 
ssodi, pokalan[y]e bodo (vasa... polluta erunt) 
ib. 19, 14; Sod, ktoris nye przikriti... z wirzchy, 
pokalany bodze (vas... immundum erit) ib. 
19, 15; Swyotinyo bożo pokalal (polluit) ib. 
19, 20; Któraś (sc. ziemia) nyemodrych krwyo 
pokalalaby syo (cruore maculatur) ib. 35, 33; 
A nikakey nye pokalasz (nequaquam contami- 
nabis) zemye swey BZ  Deut 21, 23; Wszitci 
gedly zapowyedzane karmye poganske, geno 
on sam (sc. Tobijasz) ostrzegał dusze swey 
a nygdi syebye nye pokalyal (numquam contami- 
natus est) w pokarmyech gich BZ  Tob 1, 12; 
Y wi<brali> so wyocey ymrzecz, nyszly <kar- 
m)yamy pokalyacz syo nyeczi<stymi> (cibis 
coinquinari immundis) BZ  I Mach 1, 65; A po
kalyaly io (coinquinaverunt ea, sc. sancta) po- 
gany ib. 2, 12, sim. Pul 78, 1; Pokala poluit 
OrtCel 9; Pokalayy coinquinant (Marc 7, 15) 
1471 MPKJ V 121; Thy yczynky pokalyayą 
czlovyeka (ea coinquinant hominem Mat 15,18) 
Rozm 356, sim. ib.; Alye nye vmytyma rąkoma 
yescz chleb nye pokalya czlovyeka (non coin- 
quinat hominem Mat 15, 20) ib.; ^  Multum 
peccauit, qui sponte malum cumulavit, oculte 
squalens, gl. putrescens pocalayącz szą, grande- 
que virus alens 1466 R XXII 20; Thy mnye 
*nyedosthoney, na dvschy y na czyelye poka
laney grzechy, szyna thwego mylosz<ier)nego 
raczył dacz Naw 141; Quorum (sc. luxurioso- 
rum) anima est infecta, pokalana,... illicitis... 
amoribus XV p. post. PF I 202; Thacz badzye 
posyyączona w zyyoczye mathky svey, bo nye

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



POKALAĆ POKALIĆ 309

bądzye pokalyana żadnym zakalem grzecha 
(nec umąuam inąuinabitur) Rozm 3; Myslylem 
yvsch nygdy czyelestną nyeczystotą czyala nye 
pokalyacz (non corpus maculare carnali libi- 
dine) ib. 35; ^  pokalać zakon *popełnić wykro
czenie przeciw prawu (żydowskiemu), złamać za
kaz, legem neglegere, violare’: A nye chcyely po
kalyacz za<kona> (noluerunt infringere legem) 
boszego BZ  I Mach 1, 66; ^  (o stosunkach
seksualnych) pokalać dziewkę, niewiastę, żeó- 
czyznę 'posiąść zwłaszcza gwałtem, aliąuam per 
vim s tu p r a r e Vszylstwo dzevyczaam czynączy 
a gwalthem nyewyasti pokalyayanczy (stupran- 
tes mulieres yiolenter)... prawem polskym 
mayą othpowyedzecz o thą rzecz Sul 14; Nye- 
ktorzy... dzewycze dzewsthwa sbawyayą a nye
wyasti gwalthem pokalayą (mulieres polluunt 
yiolenter) Sul 43; Gedno w tych schtykach 
kmyecze yawno wszytczy mogą zbieszecz, tho 
gest gdy pan kmyeczowy szoną albo dzewką 
pokala yawno (si dominus... opprimat filiam 
seu uxorem sui cmethonis) Dział 34; Wschelky, 
który vzry zeniczysną a ma zlą volą k temv, 
yvsz pokalal yą (iam moechatus est eam Mat 
5, 28) sve sercze (pro w svem serczu) Rozm 
268; ^  pokalać pościelą czyjąś \posiąść czyjąś 
żonę, uxorem ałicuius s tu p r a r e Ryben, pyrz- 
worodny moy syn,... przelanesz yako woda, 
nye roszczy, bosz wstopyl w losze otcza swego 
a pokalyalesz (maculasti) poszczyelyo gego BZ 
Gen 49, 4.

3. corruptum pro pokarać: Poydz, rzeczi 
a poklni Iakoba, pospyesz a pokalay (propera 
et detestare) Israela BZ  Num 23, 7.

Pokalający (o chorobie) *zaraźliwy, conta- 
g i o s u s Morbus contagiosus pokalayanczy ca 
1450 PF IV 569.

Pokalanie *plama, pobrudzenie, wada, niedo
statek, uchybienie, macuła, v i t i u m a. w sensie 
fizycznym : Tota pulcra es, amica mea, et ma
cuła, pokalanye, non est in te (Cant 4, 7) XV 
med. SKJ V 273; Nulla res yeraciter potest dici 
pulcra, nisi sit prorsus carens omni macula 
pokaliania XV med. ZabUPozn 124; Alye ba
ranek bodze przez pokalyanya (absąue macula), 
samyecz gednego roku BZ Ex 12, 5, sim. ib. 
Lev 9, 3; Czlowyek szemyena twego..., ienze 
bi myal pokalanye (maculam), nye bodze 
offerowacz chlebów bogv swe my BZ Lev 21, 17, 
sim. ib. 21, 21. 23; Acz prziwyodo przed czo 
krowo czirwono..., na nyeze to nye bilobi 
*nyzadnye pokalanye (in qua nulla sit macula) 
BZ Num 19, 2; ^  b. w sensie moralnym *grzech, 
zmaza grzechowa, p e c c a tu m Beatus vir, qui 
inyentus est sine macula pokalane Gn gl. 78 b;

Si yis, ut ipse {sc. Christus) hunc denarium, 
tuam animam, non spernat,... custodi, ut hunc 
non falsifices per superscripcionem maligni spi
ritus, hoc est per maculam peccati przes poka
lanye XV med. SKJ V 254; Bosmi nye czinyly 
podle przikazan twich anysmi chodziły przed 
tobo przes pokalyanya (non ambulayimus sin- 
ceriter coram te) BZ Tob 3, 5; Que flere inter 
epulas non erubescit, sed quia flectum effudit, 
turpitudinis sue maculas aspexit pocalane ogla- 
dala 1456 ZabUPozn 114; Potem choyala 
(sc. Maryja) sve mylę dzyeczyątko... a nykomy 
yego nye dala pyastovacz opcemv, aby nye 
ybaczono, ysz yest on byl nyeyynyen ode 
wschego pokalyana czloyyeczey krewkosczy 
Rozm 75; ^  Pokalane contagio XV in. Zab
520; Nyechay bando blogoslawieny rodziczi 
twogi, Joachim y Anna, s ktorich bes poka
lyanya grzechu wislo czialo twoie, dziewice! 
M W  46a, sim. Rozm 61; Synkv myły, przez 
mąskyego dotknyenya y zlączenyą albo poka- 
lanya czloyyeczego (sine commixtione yirilis 
contagii, seu pollutione humanae fragilita- 
tis)... yestem czyą począla Rozm 167.

Pokalenie * zanieczyszczenie pod względem 
moralnym lub rytualnym, uczynienie nieczy
stym, corruptio, maculatio, p o l lu t i o Y gedly 
sinowye israhelsci, gisz syo biły wrocyly z iocz- 
stwa, y wszitci, ktorzi syo loczily ot pokalenya 
(qui se separaverant a coinquinatione) narodow 
zemskich k nym BZ I Esdr 6, 21; Wzwolaly ku 
panu bogu..., abi gich nye poddawał w plyon,... 
a gych myast na wigladzenye, a gich swyotinye 
na pokalenye (sancta eorum in pollutionem) 
BZ Judith 4, 10; Carmi w pocaleny lactat con- 
taminata 1461—7 Serm 442 v.

Pokalić fo rm y: inf. pokalić ca 1500 Er z 72; 
^  praet. 3. pl. m. pokalili XV p. post. R XXV 
202; ^  condit. 3. pl. m. (-)by pokalili ca 1500 
JA X 381, Rozm 748; ^  part. praet. pass. 
n. sg. f .  pokalona XV med. GIWroc 144y; 
^  praes. pass. 3. sg. f .  pokalona jest BZ II 
Esdr 8, 84; pokalena jest FI 105, 37; 3. pl. f .  
pokalony są Pul 9, 26.

Znaczenie: 'zanieczyścić pod względem mo
ralnym lub rytualnym, uczynić nieczystym, cor- 
rumpere, polluere, inąuinare, m a c u la re Y po- 
byta yest szemya gich we k[i]rwyech, y pokalena 
yest (contaminata est, Pul: pobyeszczynona) 
w dzaloch gich FI 105, 37; Dyaconus iste adhuc 
yirgo est et nunquam carnem suam inquina- 
yit pocal<ił?> XV med. GIWroc 89r; Triplex 
est pax. Prima est ordinata, secunda simulata, 
tercia inquinata, gl. inquinata pokalona vel 
smaszana ib. 144v; Zemya pokalyona gest (pol-
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łuta est) nyeczistotamy czvdzokraynow zemye 
BZ II Esdr 8, 84; Nye iest bog przed oczyma 
iego, pokalyony są (inąuinatae sunt, Fi. pobru- 
dzoni so) drogy iego Pul 9, 26; Pokalily infe- 
cerunt XV p. post. R XXV 202; Pokalycz con- 
taminare ca 1500 Erz 72; Postąuam ita tradi- 
derunt Ihum Pilato, Iudei stabant non intran- 
tes pretorium, ut non contaminarentur, by 
szya nye pokalily, ut possent manducare agnum 
pascalem ca 1500 JA X 381, sim. Rozm 748.

Pokał 'brud, lutum, s o r d e s Qui carnis sce- 
num, gl. corporis lutum pocal, wlt aut seruare 
yenenum ? 1466 R XXII 20.

Pokamienować *zabić kogoś obrzucając go 
kamieniami, aliąuem lapidibus n e c a r e Przetoz 
rzekły, nam nye yest podobno podług zakona 
kogo vbycz, yakoby rzekły, grzech yego nye 
yesth zydovsky, czvsch tą moczą pomsczon, 
ktorasz nam yesth pożyczona, yzbychmy y (leg. 
ji *go’) pokamyenovaly Rozm 774.

Pokarać *wyznaczyć komuś karę, ukarać, ali- 
cui poenam constituere, p u n i r e Chwało tobye 
wzdawam, panye boże..., bosz ti mnye na 
czas pokarał (tu castigasti me) a tisz myo vzdro- 
wyl BZ Tob 11, 17; Caritas vestra, domine 
iudex, me pena regali... punivit al. pokarała 
1476 AG Z  XVIII 125.

Pokaranie *skarcenie, połajanie, nagana, vitu- 
peratio, ca s tig a tio Od pokarana (ab increpa- 
tione, Pul: od poswarzenya) twego, bosze Iaco- 
bow, drzemali wszistczy, gisz wsadąli so na 
cone FI 75, 6; Tesch począł svyąty Pyotr karacz 
tego mlodzyencza svyątego Bartlomyeya, ysby 
tesz boss chodzyl... Svyąty Bartlomyey, vschly- 
szawschy yego pokaranya, natychmyast szye 
zvl y poschedl boss Rozm 235.

Pokarm fo rm y: n. sg. pokarm XV in. R XXIV 
63, 1437 Wisi nr 228 s. 88, XV p. pr. R XLVII 
359, etc. etc.; ro g. sg. pokarma BZ Gen 3, 17. 
Num 15, 20. III Reg 20, 27; pokarmu BZ  Gen 
6, 21. Deut 18, 8, M W  2a, ca 1500 JA IV 92, 
Rozm 309; ^  d. sg. pokarmu BZ Gen 28, 20. 
Ex 35, 14, 1471 MPKJ V 21; ^  ac. sg. pokarm 
1444 R XXIII 305. 307, Sul 41. 46. 71, etc. etc.; 
~  i. sg. pokarmem BZ Lev 7,18, ca 1500 JA IV 
93; n. pl. pokarmy XV p. pr. R XVI 340; 
— ac. pl. pokarmy XV med. R XXXIII 123, 
BZ  Deut 2, 6, 1466 R XXII 15, etc. ~  i. pl. 
pokarmy 1456 ZabUPozn 118; r o l . p l .  (w) po- 
karmiech BZ  Tob 1, 12.

Z n a czen ie : *środki żywnościowe, jedzenie, 
pożywienie, też środki na utrzymanie, cibus 
Pocarm victus XV in. R XXIV 63; Pocarm 
pabulum 1437 Wisi nr 228 s. 88; Tilko pokarm 
(pabulum) ymyerny wszącz ma swogim konyem

Sul 46, sim. Dział 37, sim. Sul 71, Dział 65. 66; 
<Jeść> my ssye chcyalo <a dali)scye my po
karmy (dedistis mihi manducare Mat 25, 35) 
XV med. R XXXIII 123; Oto dalesm wam 
wszelkye szele..., abi bilo wam na pokarm 
(in escam) BZ Gen 1, 29, sim. ib. Deut 28, 26; 
S yszylym pokarma zemskyego bodzesz poszy- 
wacz (in laboribus comedes ex ea, sc. terra) 
BZ  Gen 3, 17; A nabyerzi s sob0 rozmagitego 
pokarmu (ex omnibus escis), genze sz0 godzy 
tobye y wszemu... stworzenyu na pokarm 
(in cibum) ib. 6, 21; Panye boże, bodzeszly 
przy mnye... a dasz my chleb ku pokarmu 
(ad vescendum)..., bodzesz my... moy bog ib. 
28, 20; Ktoraszkoly dussa takym pokarmem 
(tali... edulio) bi syo pokalala, przestopyenym 
wynna bodzye BZ  Lev 7, 18; Odlozicze pirwo- 
rodzone bogy s pokarma (de cibis) waszego 
BZ  Num 15, 20; Pokarmi (cibos) cypicze 
w nich za pyenyodze BZ Deut 2, 6; Pokarm 
(alimenta) za kypidlo przeday nam! ib. 2, 28; 
Cz0scz pokarmy (partem ciborum) yeszmye 
(sc. sługa kościołowy) toosz, ktorosz y gini 
ib. 18, 8; A nabrawszi pokarma (acceptis ciba- 
riis) y wigely przecyw gym BZ III Reg 20, 27; 
A nygdi syebye nye pokalyal (sc. Tobijasz) 
w pokarmyech (in escis) gich BZ  Tob 1, 12; 
Victus seu comestio pokarm albo yedzenye 
1456 ZabUPozn 109; Ffallit auem (sc. cico- 
niam) liąuidus vlpe vocante cibus, gl. humidus 
cibus rzathky pocarm 1466 R XXII 14; Toxicat 
illa (sc. fercula) zarasza, iadowyczy pocarmy 
ib. 15; Boga prószmy..., abi czeleszną pychą 
starła picza y pokarmu szkamposcz (potus 
cibiąue parcitas) M W  2a; Potus aque... ci
bum nititur fore crudum szyczy pokarm XV 
p. post. PF III 291; Sal yirus efugat, sic insipi- 
dumąue saporat wszelky pokarm szmaczny ib.; 
Ad mensam eciam suam eos (sc. pauperes) 
locare et alimenta propria manv ministrare, 
pokarmy, delectabatur XV p. post. R  XXV 177; 
Zymna nemocz, que grauissima est,,.. fercula 
insipida facit czyny neszmakovan[y]e pokarmy 
albo potrąvy XV p. post. R XLVII 353; Alimen- 
tum piczą vel pocarm XV ex. ErzGlos 182; 
Ingessit sibi cibum in os wlozil mv wsta (leg. 
w usta) pokarm XV ex. PF III 180; Chthory 
ma dwye svkny, nyechay da nye mayączemy, 
a chthory ma pokarmy (escas Luc 3, 11) 
thakyesz nyechay czyny EwZam 298; Krom 
godzyni obyada nycz s pokarmy non decet 
sumere ca 1500 JA IV 92; Nec sole yobis fauces 
sumant cibum, sed et aures esuriant verbum 
dei aby nye szamy czelusczy pokarmy brały ib.; 
Którzy nyemoczny sza, starodaynym obyczayem
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ysz gynaczey *mayu bycz opatrzeni pokarmem, 
nye ma gynym bycz zal ib. 93; O tern, yako 
lanye y tvrze davaly szye doycz, chczyącz dacz 
pokarm Iesvcristovy Rozm 84; Bocz yest ro- 
bothnyk dostoyen pokarmy svego (dignus enim 
est operarius cibo suo Mat 10, 10) ib. 309; 
^  mały pokarm *dieta, cibus m o d ic u s Sit 
mens leta et reąuies tenuisąue dieta mały pokarm 
XV p. post. PF III 290; ^  *uczta, biesiada,
cena, convivium Epule nocent pocarmy scho
dzą (leg. szkodzą) XV p. pr. R XVI 340; 
^  * środki na utrzymanie, victus, alimenta 
Gest gych wy<e>le, gysz przes glvposczy po
karm (victum, Dział 31: gymyenye) dlvgego 
czasy krothkey godziny straviwszy, byerzą szo- 
bye prz<y>ciną prócz wlosthnych stron myasz- 
kanya, a thako szą powlaczayącz, czvdzego 
drapycz szą nye boyą Sul 41; ^  *pożywka,
wzmocnienie, alimentum, nutrimentum": Pinus 
piceam fert alimoniam sosna tłusty pokarm 
(vivax flamma yiget seu cava testula succum 
linteolo suggerit ebrio, seu pinus piceam fert ali
moniam) 1444 R XXIII 305; Pabulum potrawa 
mortis, nutrimentum pocarm peccati XV p. pr. 
R XLVII 359; Precepit, ut yoluntatem carnis, 
que est fomentum, pocarm, peccati, abiciamus 
XV med. GIWroc 86 v; Caganyecz ku podpye- 
ranyu szwyecz, ssoodi gego y *szwyadla s olye- 
em ku pokarmu ognya (ad nutrimenta ignium) 
BZ Ex 35, 14, sim. 1471 MPKJ V 21; — Na 
pokarm in edulium (se nascens, sc. Christus, 
dedit socium, convescens in edulium) 1444 
R XXIII 307; Cristus pro nobis immolatus est 
pridie... et hodie fit pascha nostrum seu refeccio 
pocarm XV med. R XXV 154; Ipsa (sc. Maria) 
erat alumna cibi pocarm XV med. SKJ V 283; 
Celestibus epulis, pokarmy, eciam hic in hac 
vita voluit fouere et saciare 1456 ZabUPozn 
118; Carnem in pastum consolacionis czalo 
w pokarm yczeschenya 1461—7 Serm 314y; 
I kuszyly boga..., aby prosszyly pokarm (escas, 
FI: karm) duszam swoym Pul 77, 21; Proscha, 
yszby tha szwyathoscz czyala y krwye twey... 
była my oczysczyenye grzechów,... pokarm mo- 
yego podroszthwa (sit yiaticum meae peregri- 
nationis) Naw 153; Jesus schyą s panny naro- 
dzyl, zdrowy pokarm nąm yczynyl, ten pokarm 
panna noschyla, szwymy pyerschyamy zywyla 
XV ex. PF V 104; Thwem oblyczem myą na- 
szyczy, bo then pokarm yest my szmaczny, 
thego posządam ya grzeszny ca 1500 SprTNW  
V 15.

Pokarmić 'dać jeść, cibum dare, alere’: 
Wezvaw wszech kapłanów, społu wipelnywszi 
post, pokarmyly syo simul expleto ieiunio

refecerunt) BZ Judith 6, 20; ^  Pokarmiczie 
reficite (haec est reąuies mea, reficite lassum Is 
28, 12) 1471 MPKJ V 92.

Pokarmienie 'jedzenie, pożywienie, pokarm, 
cibus": Item defectum habuit (sc. Christus) 
w pokarmenu, quia nec aquam habuit, cum cla- 
mayit: Sicio XV in. R XXIV 64; Oto dalesm 
wam... wszelkye drzewo, gez to ma w sobye 
samem szyemyo..., abi bilo wam na pokarm... 
y wszelkyemu ptaku pod nyebem..., abi sobye 
myal na pokarmyenye (ad vescendum) BZ 
Gen 1, 30; A tesch blogoslavyona dzyeyycza 
kyedykolyye chczyala pokarmyenye... mylemv 
synovy (sc. dać), tedy nyebyeskyem mlekyem 
yey svyąte pyerschy napelnyony Rozm 75, 
sim. ib. 85; Bo ym ono drzeuo dało gospodą 
y pokarmyenye (victum et hospitium) ib. 84, 
sim. ib.; Gdy my szye chczyalo yescz, dalysczye 
my pokarmyenye (dedistis mihi manducare 
Mat 25, 35) ib. 491.

Pokazać, Pokazać się form y: praes. ind.
1. sg. pokażę FI 16, 17, FI i Pul 41, 2. 49, 24.
90, 16, Rozm 170; 3. sg. pokaże FI i Pul 16, 17, 
BZ Deut 22, 17. 23, 14; 3. pl. pokażą FI i Pul
91, 7; ^  imper. 2. sg. pokaży FI 58, 11. 84, 7, 
FI i Pul 79, 8. 20, SaheReg 14. 16, etc.; pokaż 
FI 79, 4, Rozm 354. 562; 2. pl. pokażcie Rozm 
327. 456; ^  inf. pokazać Pul 84 arg., Rozm 
Ali; praet. 1. sg. m. pokazał jeśm FI i Pul 
62, 3; -m pokazał 1398 HubeZb 95; 2. sg. m. 
pokazał jeś FI 70, 22, FI i Pul 59, 3; -(e)ś po
kazał Pul 70, 22, Rozm 11; 3. sg. m. pokazał 
jest FI 77, 14; pokazał 1399 HubeZb 14, 1410 
Pozn nr 797, Błaż 319, etc. etc.; f .  pokazała 
Rozm 11. 693; neutr. pokazało Rozm 62. 92; 
3. pl. m. pokazali są BZ  Num 13, 27; pokazali 
1395 Pozn nr 187, Rozm 19; / .  pokazały są 
FI 17, 17; pokazały Pul 17, 17; ^  plqperf. 
3. sg. m. pokazał był Rozm 198; ^  condit. 
3. sg. m. -by pokazał 1401 Pozn nr 507; / .  -by 
pokazała Rozm 29; 3. pl. m. by pokazali 
Rozm 477; ^  part. praet. pass. n. sg. f .  poka
zana 1408 Kościan nr 369, ca 1428 PF I 490; 
neutr. pokazano XV med. SKJ V 253.

Znaczenia: 1. 'dać zobaczyć, przedstawić, 
ostendere, monstrare, p r o d e r e O kaco iesc 
ti to crole mile pouabil, iz gim nouo <gwiazdę 
poka^zal y zyauil Kśw cv 38; Tedi Senuiczowe 
pokaszali swe wini wipiszane nemeczszky 1395 
Pozn nr 187; Eze cso Dobegnew... list pokazał, 
yest dobri 1399 HubeZb 74; Bosze, pokaszi 
mi na neprzyaczele (deus ostendet mihi super 
inimicos, Puł: bo bokazal, pro bog pokazał) 
moie! FI 58, 11; Bosze, obroczi nas a pokasz 
(ostende, Pul: pokazy) liczę twoie! FI 79, 4;

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



312 POKAZAĆ POKAZANIE

Bosze czcy, obroczi nas y pokaszi (ostende) 
oblicze twoie! FI 79, 8, sim. Ful, sim. FI 84, 7, 
FI i Pul 79, 20, SaheReg 14. 16; Jacosmi bili po
s i l i  Voczehouii v czasz przet Godi do woytha 
z Buku, izbi pokazał twardocz staro<fś)czin0 
na yego czansczi Negolewa 1401 Pozn nr 507; 
Pokazana presentatur ca 1428 P F I 490; Y przisli 
so (,sc. łazęki) kv Moyzeszowi... y pokazali S0 
(ostenderunt) owocze tey zemye BZ  Num 13, 
27; Y pokaże (pro pokazo?, expandent) rvcho 
przed starsimi z myasta tego BZ  Deut 22, 17; 
A yako yyschly od Heroda, ova gyyazda, kto- 
rąsch yydzyely, schla przed nymy y pokazała 
myasto (locum demonstrabat), gdzye Iesus byl 
Rozm 77; Pokazał ym Iesvcristysza (ipsis Ie- 
sum puerum... demonstrayit) rzekącz ib. 94, 
sim. ib. 197; Pokasczye my pyenyądz (ostendite 
mihi nomisma Mat 22, 19), ktorem czynsz pla- 
czyczye ib. 327, sim. ib. 456; O tern, yako 
zvolyenyczy mylego Iesucrista chczącz pokazacz 
yemy budoyanye kosczyola ib. 477; Tegodlya 
k nyemy przystąpyly zvolyenyczy, by pokazały 
yemy budovanye kosczyola ib.; ^  pokazać się 
'dać się zobaczyć, zauważyć, pojawić się, appa- 
r e r e Ale ia w prawdze pokaszo se (apparebo, 
Pul: vkazę szye) w obezrzenu twoiem, nasiczon 
bodo, gdi se pokasze (cum apparuerit) sława 
twoia FI 16, 17, sim. Pul; I pokazali S0 se 
(apparuerunt, Pul: pokazały szye) studne wod 
FI 17, 17; Gdi przydo y pokaszo se (ąuando... 
apparebo) przed obliczim boszim? FI 41, 2, 
sim. Pul; W zemi pustey y na drodze przezwo- 
dney... pokazał iesm se tobe (apparui tibi) 
FI 62, 3, sim. Pul; Y pokaszo se (apparuerint) 
wszistczi, gisź stroio lichoto FI 91, 7, sim. Pul; 
Tey istey nocy Cristus swotemu sye Blaszeyu 
pokazał (apparuit) Błaż 319, sim. 1451 Mac- 
Dod 105, Rozm 35. 37. 40. 56. 80; Tedy szyą 
yey anyely pokazały Rozm 19; Tedy pokazało 
szye yemv nadobne dzyeczyątko (angelus appa
ruit... formam habens pueri) ib. 62, sim. ib. 
92; Yako zmartvychvstaną, takosch czy szye 
pokażą (tibi comparebo) ib. 170; A pokazał 
szye byl (sc. szatan) ye czlovyeczym yyobraze- 
nyy ib. 198; Ydzy, pokazy szye kapłanom 
(ostende te sacerdoti Mat 8, 4)! ib. 285; lako 
y trzem krolom gyyazda szye pokazała ib. 
693; ^ ■ ‘zacząć istnieć, exsistere, apparere
A na czyyey (sc. lasce) by szyą pokazała lato- 
roszl y kvyath (cuius yirga frondibus et florę 
pullularet) Rozm 29; A yako rosło pospoly 
zyelye y począlo ykazovacz oyocz, pokazał szye 
*kąkąl (tunc apparuerunt et zizania Mat 13, 
26) ib. 339; ^  *dać się odczuć, sentiri': Twogi 
stanowye bodo swyoczi a nizyodni smród nye

pokaże syo (nihil... appareat foeditatis) y nich 
BZ Deut 23, 14; ^  pokazać się komuś jakim 
*okazać się, wydać się, se praestare, \iderV\ 
Nade wschytky syny czlovyecze byl (sc. Jesus) 
nadobny, bo kazdemy szye myl pokazał (dilec- 
tus hic apparuit) Rozm 148.

2. cdać poznać, zaznajomić z czymś, aliąuid 
ostendere, monstrare’: A tamo droga, iosz 
pokaszo iemu (quo ostendam illi) zbawene bo
sze FI 49, 24, sim. Pul, sim. FI i Pul 90, 16; Kaco 
welike pokazał ies mi (ostendisti, Pul: kelkosz 
pokazał my) zamotky mnoge FI 70, 22, sim. 
FI i Pul 59, 3; I zapomneli so dobrze czinoczich 
iego a dziwom iego, iesz pokazał iest (quae 
ostendit, Pul: pokazał) gim FI 77, 14; Quod 
aperte monstratur, ysz naam yawnye pokazano, 
quia ille apparebat in carne, qui electos suos 
ascriberit in eternitate XV med. SKJ V 253; 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus nam mylo- 
szerdze swoye przyszczym swoym raczy poka
zacz Pul 84 arg.; Pokazy my y mogym konyczy 
nawyszscha yczyecha dvschy mey Naw 67, 
sim. Rozm 562; Tocz yest onego plyemyąnya 
(pro ono plyemyą)..., yegosesz my pokazał 
syyątoscz y dostoynyenystyo zyvota (cuius mihi 
sanctitatem et vitam ostendisti) Rozm 11; 
Y rzekły yemv: Pokasz nam nyektore czydo 
(rogaverunt eum, ut signum de caelo ostenderet 
eis Mat 16, 1) ib. 354, sim. ib. 562.

3. *dokonać sądowej 'wizji lokalnej, rei prae- 
sentis cognitionem iudiciariam h a b e r e Eze Stan 
swo (leg. z swą) braczo w tim pokazanu, esom 
służebnikowi pokazał w mey dzedzine, yczinil 
Crzistkowi... za trzidzesczi grziwen skodi 1398 
HubeZb 95; Iaco Koterbini przoteowe i on 
potem bili w tey czosczi C<ie>rszcza, iasz 
yoznemu pocasana, w trzimanu trzidzeszczi 
lath i trzi lata 1408 Kościan nr 369; Jaco pan 
*sandzo ne mai daley gachacz mimo to zayasdo, 
yosz mi pokazał 1410 Pozn nr 797.

4. corrupta: a. pro pokorzyć się: Wrocz syo 
ku swey panyey a pokasz syo (humiliare, Stary 
Testament Cardy: pokorz se) gey pod roko gey 
BZ  Gen 16, 9; ^  b. pro pokusić się: Przeto 
Amazias, kroi Iuda, wzow przezloo rado, po
siał ku loasowy..., krolyy israhelskemy rze- 
kocz: Podz a pokaszwa (Biblia Taborska: po- 
kuswie) syebye społu (yideamus nos mutuo) 
BZ  II Par 25, 17.

Pokazanie *sądowa wizja lokalna, rei praesen- 
tis cognitio iudiciaria’: Eze Stan swo (leg. 
z swą) braczo w tim pokazanu, esom służebni
kowi pokazał w mey dzedzine, yczinil Crzist
kowi... za trzidzesczi grziwen skodi 1398 
HubeZb 95; Quod yeniens... Johannes... est
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ąuerulatus super Nicolaum... dicens, quod 
tu alienas eandem Grody a me... Et ille respon- 
dit dicens: Ubi illa est hereditas Grody? Quo- 
circa eandem dominus Johannes sibi vel cum 
ipso na pokazanye (sc. habet terminum?) 1399 
TPaw IV nr 6152; S. actor habet terminum 
na pokazane 1401 HubeSąd 372.

Pokazie fo r m y : praet. 1. sg. m. -m pokazil 
1446 ZapWarsz nr 765, 1473 ib. nr 1354; 
jem pokazil 1409 KsMaz I nr 1381; 3. sg. m. 
pokazil 1394 TPaw IV nr 4978, 1419 TPaw 
VII nr 742, 1437 KsMaz III nr 2919, 1446 
ZapWarsz nr 765; / .  pokazila ca 1428 PF I 
485; neutr. pokaziło Rozm 335; 3. pl. m. poka- 
zili BZ IV Reg 19, 12; / .  pokaziły Rozm 154; 
^  part praet. pass. n. sg. neutr. pokażone 1471 
MPKJ V 98.

Z n a czen ie : *zniszczyć, popsuć, uczynić nie
zdatnym do użytku, naruszyć, destruere, frangere, 
vitiare, inutilem reddere, v io la r e Sicut Voytek 
non transiens violenter non pokaszil dżina 
(pro czina?) krokewnego Pauli 1394 TPaw IV 
nr 4978; O które na mo Troyan <żało>wal 
granice, tich yem ya <nie> pokazil 1409 Ks
Maz I nr 1381; Pokaszila consumauit ca 1428 
PF I 485; O kthorem granice na Sczepana sza
lował.. ., ty on pokaszil 1437 KsMaz III nr 2919, 
sim. ib.; Jacom ya Maczeyewy granicz ne po
kazil 1446 ZapWarsz nr 765, sim. 1473 ib. 
nr 1354; Jaco ya to wem, Thomas Maczeyewy 
ne pocazil granicz 1446 ib. nr 765; Zaly wizwo- 
lyly bogowye pogansci wszelke, gesz pokaziły 
(quos vastaverunt) oczczowye mogy? BZ  IV 
Reg 19, 12; ^  Pokażone reprobum (argentum 
reprobum vocate eos, quia dominus proiecit 
illos Jer 6, 30) 1471 MPKJ V 98; ^  pokazie 
się *zniszczeć, popsuć się, stać się niezdatnym 
do użytku, stracić pierwotną wartość, stan, de- 
strui, frangi, vitiari, inutilem fierV: Jako ne 
mym zagnanym z dworznica ani ma vina dom 
sya pocaszil 1419 TPaw VII nr 742; V mlo- 
dosczy myły Yesus myal nogy krasne a sylno 
vyelebne, alye potem od vyelykye drogy a od 
vyelykyego chodzenya pokazyly szye yemv (sed 
fuerunt postea corrosi) Rozm 154; Tako na- 
thychmyast ono naszyenye pokazylo szye (Mat 
13, 5), yze ny myalo na sobye zyemye doszycz 
ib. 335.

Pokazować fo r m y : praes. ind. 3. sg. poka
zuje Kśw cv 16. 26. 34. dr 5. 13, FI I Prol 5, 
FI 4, 6, XV med. R XXII 241; ^  part. praes. 
act. adv. pokazuję Kśw br 10; pokazując Rozm 
87; ^  praet. 1. sg. m. -m pokazowa! 1425 
KsMaz II nr 1297; 3. sg. m. pokazowa! 1402 
JA VI 204, 1406 HubeZb 84, 1425 KsMaz II
40 -  Słow nik Staropolski VI

nr 1297; 3. pl. m. pokazowali 139̂ 1 HubeZb 71; 
^  condit. 3. sg. m. -by pokazowa! Naw 70; 
1. pl. m. -bychom pokazowali XV med. R XXII
247.

Znaczenia: 1. *pokazywać, dawać zobaczyć, 
przedstawiać, ostendere, demonstrare': Visoka 
pokazuie (alta indicat) FI I Prol 5; Kto po- 
kazuie (ostendit, Pul: vkazal) nam dobra? 
FI 4, 6; Bo ono (sc. boże słowo) pocazuge ser
deczne smazanya yako swyerczyadlo XV med. 
R XXII 241; Chcze on (sc. Chrystus), bichom 
mi tako wnątrz syą przecziwyenstwu radowały, 
aschbichom y zewnątrz tho pocazowaly ludzem 
a przeczywnikom ib. 247; A raczy my vpro- 
szycz... v szwego mylego <syna\ aby my nye 
pokazowal groźnego oblycza szwego Naw 70; 
Tako gospodarz z gospodynya... sly szą s nymy, 
pokazvyącz ym drogą (viam... demonstravit) 
Rozm 87.

2. * dawać do poznania, zaznajamiać, do cer e, 
o sten d ereV suotem pisany ctuorakim ludem, 
pobudaio ie, moui <bog> ysemogocy: Vstan! 
pocazuio, iz so gresnicy ctuoracy Kśw br 10; 
Su0ti <ewanjelista> troiaky skutek znameniti 
pocazuie v tih, ue threh croleh poganskih Kśw 
cv 16; Pocazuie ewangelista, ize tec to crol 
y croleuich nebesky v troiakey recy znamenitey 
ine usitky crole zmyia ib. 26, sim. ib. dr 5; 
Pocazuie nam ewangelista suoty, iz tec to crol 
iesc miloscyueysy Kśw cv 34; Bo troiaka rech 
crola <(mocniejszego po^>cazuie Kśw dr 7; Vtore, 
crola uelikego moch pocazuie csne y mochne 
ulodics<two)> ib. 13.

3. *dokonywać sądowej wizji lokalnej, rei prae-
sentis cognitionem iudiciariam habere’: Iaco
Ramberth w tu dwu dzalu ne mai trzeczey 
czansczi niczs, czos s Brzenikem pokazowali 
1394 HubeZb 71; Eze gdze Przedwoy pocazowal, 
yest prawe yego 1402 JA VI 204; Iaco czso 
Micolay pocazowal y laszbil pczoli, to yest 
wlaszbil w swey zastawę, ale ne w Woytkowe 
dzedzine 1406 HubeZb 84; Iacom ia ne tu 
czebe wgayl, kdzes ti pocasowa<!>, ale owo 
tu 1407 Czrs 3; lakom ya ne pokazowal w[i] 
Przedborowe zastawę anim yego zytha lomil 
1425 KsMaz II nr 1297; Eze Falibog ne poka
zowal w[i] Przedborowe zastawę ani yego zitha 
lomil sylo ib.

Pokazowanie *sądowa wizja lokalna, rei prae- 
sentis cognitio iudiciaria’: Stefanus Scora et 
Vonczkofski Nicolaus habent terminum ad 
dominum capitaneum o pokaszovane pro lacu 
1394 Leksz I nr 1918; Eze kedisz a domino 
episcopo equitavit, existens actor ipsius episcopi 
vlg. vcziniw vrzand o pocazovane lank, ex-
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tunc... podeptał gemu zitho 1424 KsMaz II 
nr 695.

Pokaźnie fo r m y : imper. 2. pl. pokaźnicie 
Rozm 815; -— inf. pokaźnie Rozm 814; ^  praet. 
2. sg. m. pokaźni! jeś FI i Pul 38, 14; ^  part. 
praet. act. pokaźniwszy Rozm 814; ^  fut. 
pass. 1. pl. m. pokaźnieni będziem FI i Pul 
89, 12; 3. pl. m. pokaźnieni będą FI i Pul 
36, 30.

Z n a czen ie : *skarać, ukarać, punire, poena 
a f f i c e r e Krziwi pokazneni bodo (punientnr) 
FI 36, 30, sim. Pul; W strofowania prze lichoto 
pokaznil ies (corripuisti) czloweka FI 38, 14, 
sim. Pul; Bo nadydze symara {leg. śmiara) 
y pokazneni bodzem (corripiemnr) FI 89, 12, 
sim. Pul; Movy-ly (sc. Jesus) którą krzyvdą 
przeczyw vam, gotow yestem yego pokaznycz 
y zakazacz yemv, yzecz szye nygdy do zydovskey 
zyemy nye vroczy Rozm 814; Tegodlya pokas- 
nyvschy yego (corripiam ergo illum Luc 23, 
22) y pusczą y {leg. ji 'go’) ib., sim. ib.; Poymy- 
czye tego Iesusa.. .,*pokaznyczzyez yego tako, 
azczyby vasze kxyązątha vzrely, yzem dobrze 
pomsczyl ych krzyydy ib. 815.

Pokaźnienie *nakaz moralny, przepis postę
powania religijno-etycznego, morum praeceptum, 
d isc ip lin a Prziymice pokaznene (apprehendite 
disciplinam), bo snadz rozgnewa se gospodzin 
FI 2, 12, sim. Pul.

Pokaźń 1. *nakaz moralny, przepis postępo
wania religijno-etycznego, morum praeceptum, 
d is c ip lin a I pokazn (disciplina, FI: kazn) 
twoya poprawyla mye do koyncza, y pokazn 
(disciplina, FI: kazn) twoya ta mye nauczy Pul 
17, 39.

2. *karanie, kara, punitio, poena": I bil iesm 
biczowan wszistek dzen, y pokazn (castigatio) 
moia w iutrznach FI 72, 14, sim. Pul.

Pokąd pokąd nie wprowadza zdanie czasowe 
bezpośrednio następcze 'dopóki nie, zanim, do 
czasu aż, donec, ąuoad, dum’: O kthoran zemya 
Falk na Vita zalowal, o than on s nim vged- 
nan, esze ia w schesczi kop dzirszecz myal, 
pokanth gemu *pyanyadzi nye da 1435 KsMaz 
III nr 1620, sim. ib.

Pokąsać czy Pokęsać *pogryźć, poranić zę
bami (tu przenośnie: kosą), dente mordere 
(hoc loco tran siatę: falca vulnerare)': Gdy szya 
gyma s kosza plaszacz, chcza gych thyszacz 
pokaszacz De mor te w. 169.

Pokątnik *człowiek kryjący się po kątach, 
aby podsłuchiwać i potajemnie donosić, zausznik, 
donosiciel, qui latens sermones sublegit et ali- 
cui clam refert, delator, susurra torTales susur- 
rones sunt pokąthnyczy 1475 R XXV 127.

Pokęsać cf. Pokąsać
Pokieł 'guz, zwykle ozdobny, fibula, saepis- 

sime o r n a t a Liber bonus..., prima pars in 
asseribus cum rubea cuti et cum fibulis al. pocly 
1472 SprKHS IV 72; In medio {sc. calicis) in 
nodo sunt pockli et in ąuolibet est vna litera 
de Ihesus 1480 ib. 73. ~  Cf. Pukiel.

Pokiełznąć 'pośliznąć się, per lubrica labi": 
Pokelsznacz delabi 1457 PF V 14

Pokiwanie pokiwanie głowy 'ruch głową wy
rażający lekceważenie, pogardę, motus capitis, 
quo contemptus e x p r im itu r Polozyl yes nas 
w *podowyeynstwo poganom, pokywanye głowy 
(in... commotionem capitis, FI: pochweiane 
głowi) w lyudzyoch Pul 43, 16.

Poklaskować 'oklaskami wyrażać pochwalę 
czegoś, applaudere’: *Poclascowachu {war. kal.: 
pochlebowaly) applaudebant (prophetae pro- 
phetabant mendacium et sacerdotes applau
debant manibus suis Jer 5, 31) MPKJ V 98.

Poklat 1. 'płócienne przykrycie wozu, lin- 
teum tegumentum currus e lino confectum 
Pro I curru leui cum 1/2 poclad 1393 MMAe 
XV 172; Pro I curru parno cum medio poclath 
1394 ib. 205; Pro panno, videlicet ad poklat 
dato super currum 1406 Czół II 30; Eciam sibi 
currum cum poklat debet soluere 1407 Czrs 6; 
Pro panno ad assedam currus Petro... vlg. 
czum poclath 1416 Czół III 28; Currus et tec- 
tura poklath 1461 AcLubl II; ^  Pro curru 
leui dieto reynwayn cum reclinatorio dieto 
poklath 1393 MMAe XV 158.

2. 'wóz kryty, currus lino co n tec tu sCarpen- 
tum ... est ąuoddam genus vehiculi uel est 
astula, uel est currus, supra qu[u]o sedent mu- 
lieres, panno contextus proprie poclath 1444 
RozPaul 44 r; Carpe<n>tum vel liburna poclad 
1437 Wis! nr 228 s. 85; Carpentum seu cur
rus poklath ca 1500 Er z 72; Carpentum po
klath vel rydwan, pilentum idem ib.; *Sczenica 
poklath vel rydwan, pilentum idem, quod alio 
nomine dicitur carpentum ib.

Pokląc c f  Poklęknąć
Pokląć fo rm y: praes. ind. 1. sg. poklnę BZ 

Gen 8, 21; 3. sg. poklnie BZ Lev 20, 9; ^  imper. 
2. sg. poklni BZ Num 22, 6. 11. 17. 23, 7. 13; 
^  praet. 3. sg. m. poklął jest BZ  Jos 6, 25;

condit. 2. sg. m. -by poklął BZ Num 23, 11. 
27; ^  condit. praet. 3. sg. m. by był poklął 
FI i Pul 54, 12; ^  fut. pass. 2. sg. m. będziesz 
poklęty BZ Gen 12, 3.

Znaczenie: 'przekląć, rzucić przekleństwo, 
złorzeczyć, maledicereabsolute: Ya czyo ros- 
plodzo w wyelik0 wloszcz... y b0dzesz posze- 
gnan, a pokl0ti poklynay0czym (benedicam
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benedicentibus tibi et maledicam maledi centi- 
bus tibi, Stary Testament Cardy: poklnu-t 
poklinawagicim tobie) BZ Gen 12, 3; W tem 
czasze poklol gest (imprecatus est) Iozve rze- 
kocz: Przekloti mosz przed bogyem BZ Jos 6, 
25; kogoś, coś: Bo bi me bil poclol (si...
maledixisset mihi) neprzyaczel moy, cyrzpalbich 
bil FI 54, 12, sim. Pul; *Zaprawdo poklno 
zemyo (maledicam terrae) prze lyudzy BZ Gen 
8, 21; Ktoś poklnye otcza albo maczerz (qui 
maledixerit patri suo aut matri), smyerczo 
vmrze BZ  Lev 20, 9; Przeto poydz a poklni 
lvda tego to (maledic populo huic) BZ Num 
22, 6, sim. ib. 22, 11. 17. 23, 7. 13; Veswalem 
czebye, aby poklool nyeprzyaczele me (ut male- 
diceres inimicis meis) ib. 23, 11; Zali snacz 
szlvbi syo bogv, abi odtod poklool ge (ut... 
maledicas eis) ib. 23, 27; ^  komuś: Kto *po- 
klni tobye (qui maledixerit, sc. tibi), w klo- 
twye domniman bodze BZ Num 24, 9.

Pokląsk zool. 'pokląskwa, Saxicola oenanthe 
B e c h s t Pokląsk anoda 1472 Rost nr 1329.

Pokląskwa zool. 'Saxicola oenanthe Bechst.': 
*Poskąswa anoda 1472 Rost nr 1328.

Poklepać *przez dotknięcie ręką pozwać przed 
sąd, manu aliąuem tangendo in iudicium vo- 
care'(?): Michno... infrascriptos pro spolio 
inculpavit al. poklepał vel powołał 1447 AGZ 
XI 312.

Poklęcie *przekleństwo, złorzeczenie, małe- 
d i c t u m Iegosz poclocza (cuius maledictione, 
Pul: zlorzeczenya) vsta pełna so FI 9, 28; Kv 
pokl0czv nyeprziyaczol mich (ad maledicendum 
inimicis meis) prziswalem cz0 BZ  Num 24, 10; 
Mylowal poklyęczie (maledictionem, FI: *zgl0b0 
albo klotwo) Pul 108, 16.

Poklęknąć, Pokląc fo rm y: praes. ind. 3. pl. 
poklękną Rozm 535; ^  praet. 3. sg. m. pokląkł 
BZ  Gen 24, 26. 52. IV Reg 1, 13, Rozm 826; 
poklęknął 1451 MacDod 105, Rozm 190. 534. 
598, etc.; f .  poklękła Rozm 19. 64. 301; poklę- 
knęła De nativ w. 27; 3. pl. m. poklęli Kśw cv 
32; ^  part. praet. act. pokląkw ca 1420 
R i XXIV 82; poklęknąw Rozm 535; pokląkszy 
Błaż 322; poklęknąwszy Gn 182b, BZ II Par 
7, 3, MPKJ V 120, Rozm 47. 63. 64, etc.

Znaczenie: 'uklęknąć, upaść na kolana, in 
genuaprocumbere<Oni trze> crole pogańscy... 
pred nim pocloly Kśw cv 32; Procidens con- 
seruus eius, padw albo poclokw szluga yego, 
rogabat eum dicens (Mat 18, 26) ca 1420 
R XXIV 82; Tedi ten czlowyek poklokl (in- 
clinavit se homo) y pokłony syo bogu BZ Gen 
24, 26; To gdisz sługa Abramów [vczynyl] 
vsl<y>szal, poklokl y pomodly syo panu bogu

(procidens adoravit in terram dominum) ib. 24, 
52; Wszitci sinowye israhelsci... padszi na ze- 
myo..., poklyoknowszi pofalyly pana (corruen- 
tes proni in terram... adoraverunt et laudave- 
runt dominum) BZ  II Par 7, 3; Syedzalem truch- 
len az do wyeczerzney obyati, a wstaw ot po
stu..., poklyokl a rospostarw roce (ingenicu- 
lans et extendens manus) ku panu, rzekłem BZ  II 
Esdr 8, 74; Pocląknąwszy albo [...] {war. kal.: 
poklanyayąncz aut podayąncz, pro padayąncz) 
precumbens (cuius non sum dignus procumbens 
solvere corrigiam calceamentorum eius Marc 
1, 7) MPKJ V 120; Gdy dzyeczyąthko gest pła
kało.. ., thedy mathka pokląknąla, dzyeczyąthku 
modlą davala De nativ w. 27; Dzyevycza Ma- 
rya... pokląkla y począla pelnycz sve modly- 
thvy Rozm 19, sim. ib. 64. 301; Naglye ono 
dzyeczya ozylo y vstalo z martvych a pokląk- 
nawschy przed Iesvszem (procumbens antę le- 
sum) dal yemv chvalą ib. 127, sim. ib. 47. 63. 
64. 96; O tem, yako myły Krystus poklaknąl 
kv nogam svyątego Pyotra ib. 534; Nygdy tako 
czlovyek nye może bycz rozgnyevan, który by 
nye odpusczyl nathychmyast, kyedy przed nym 
pokląkna ib. 535; O tem, yako było snadz stopy 
mylego Iesucrista po vbyczovanyv a kako tez 
pokornye pokląkl odstapyvschy od słupa ib. 826; 
Tedy odstąpyvschy od słupa..., poklyąknąl dzye- 
kvyącz bogv oyczv ib.; ^  poklęknąć kolanoma, 
na kolanu, na (swa, swe) kolana: Svoty Gan, 
pokloknofsy on na swa kolana, gestcy on byl 
sza nami miłego Xpa prosyl Gn 182b; A gdysz 
ge ku smyercy wywyedzono, poklokszy na swa 
kolana (flexis genibus), naczoly boga prosycz 
Błaż 322; Myły Yesus... pokloknol nagyma 
kolyanoma na zem0 1451 MacDod 105; Gen 
gdisz przidze, poklyokl na kolyanu (curvavit 
genua) przed Helyaszem BZ IV Reg 1, 13; 
Tako lew poklaknawschy na swa kolana (leo 
genua flectens), dal yemv chvala Rozm 138; 
A myły Krystus przyawschy krest..., pokląknąl 
v pyaskv golema kolanoma y począł szye mod- 
lycz ib. 190; Anyely raysczy... poklaknaw na 
kolana, vmyvaya tobye nogy ib. 535; Gabriel 
archanyol... poklaknąl na sve kolana przed 
svem stvorzyczyelem ib. 598; ^  o kolanie
'zgiąć się, f l e c t i Ut in nomine Ihesu omne 
genu flectatur, poclaclo, celestium, terrestrium 
et infernorum (Phil 2, 10) XV med. GIWroc 
11 w.

Pokimać fo rm y: imper. 2. sg. poklinaj BZ 
Num 22, 12. 23, 25; ^  part. praes. act. adv. 
poklinając MPKJW 10; adi. n. pl. m. poklinający 
1471 MPKJ V 10; d. pl. poklinającym BZ 
Gen 12, 3; ^  imperf. 3. pl. poklinachą FI 61, 4;
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^  praet. 3. sg. m. poklinał jest BZ Lev 24, 11; 
3. pi. m. poklinali Pul 61, 4.

Z n a czen ie : *przeklinać, złorzeczyć, maledi- 
cereabsolute : Vsti swimi blogoslawach0, a ser
cem swim poclinacho (corde suo maledice- 
bant,Pw/: poklynaly) F/ 61, 4; Ya czy0 rosplo- 
dz0 w wyelik0 wloszcz... y b0dzesz poszegnan, 
a pokl0ti poklynay0czym (benedicam benedicen- 
tibus tibi et maledicam maledicentibus tibi) 
BZ  Gen 12, 3; ~  kogoś: A gdisz bil wr0gal 
ymyenyy bozemv a poklinał iest gy (cumąue... 
maledisset ei), prziwyedzon iest kv Moyzeszoyi 
BZ Lev 24, 11; Nye chodzi s nimi any poklynay 
lvda (neque maledicas populo), bo iest po
żegnani BZ Num 22, 12, sim. ib. 23, 25; ^  Yalde 
imprecantes, id est postulantes. Imprecantes 
eciam dicitur poklynayączy schią (war. lub.: po- 
clynąyącz, yako rzekacz day czy tha raną albo 
ową, Gen 24, 60) 1471 MPKJ Y 10.

Pokimanie *przekleństwo, złorzeczenie, male- 
dictum': In inprecacione, id est ff poclinanyu 
XY med. R XXII 319; Pokorzilesz syo przed 
bogem, vsliszaw rzeczy... przecyw tym, gysz 
w nyem (Sc. w mieście) bidlyo, iszbi to czvsz 
w podziwyenye a w poklynanye (in stuporem 
et in maledictum) biły podany BZ IY Reg 22, 
19; Poklynanye imprecacio (III Reg 8, 38) 1471 
MPKJ Y 44.

Pokład fo rm y: n. sg. pokład 1437 Wisi 
nr 228 s. 89, XY p. pr. R XIX 42; ~  g. sg. 
pokładu BZ Lev 6, 2; ^  ac. sg. pokład 1446 
AGZ XI 276, KartŚwidz, Rui 50, 20; ^  n. pl. 
pokłady ca 1500 Er z 72.

Znaczenia: 1. *podpora, coś co wspiera, pod
trzymuje, podstawka, podkład, quo aliąuid fulci- 
tur, basis, substructum': *Tyś *roża rayskiego 
kwiata, *tyś pokład wszego stworzenia,... wszech 
smutnych *utyessenie XY p. pr. R XIX 42; 
Bases potstawkow aut poclady (war. kal.: po- 
dlogy), aut pothwaly (ąuibus ąuadraginta bases 
argenteas fundes, ut binae bases singulis tabulis 
per duos angulos subiciantur Ex 26, 19) MPKJ Y
18.

2. *skarbnica, skarbiec, skarby, aerarium, the- 
saurus, d m t i a e Poclat gaza 1437 Wisi nr 228 
s. 89.

3. *dobro powierzone, dane na przechowanie, 
depozyt, res apud aliąuem deposita, depositum': 
Dussa, która bi sgrzessyla a ... zaprzalabi po
kłady blysznego swego (negaverit proximo suo 
depositum),... nawroczy wszytko BZ Lev 6, 2; 
^  *skradzione dobro, res furto a b l a ta Testes 
Iain..., prout ipsum Omelto inculpavit, quod 
fures perservasset. , et pokład furum apud se 
servasset 1446 AGZ XI 276.

4. 'dar ofiarny, sacrificium': Tegdy yezmesz, 
gl. przymesz, modli sprawedlnosci, pokład (FI: 
offari) y modli (tunc acceptabis sacrificium 
iustitiae, oblationes et holocausta Psal 50, 21) 
KartŚwidz, sim. Pul 50, 20.

5. *pogrzeb, kościelne obrzędy pogrzebowe, 
exsequiae': Exequiae zalomsche albo pokłady, 
albo pogrzeby ca 1500 Erz 72.

Pokładać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pokładam 
ca 1420 R XXIV 81, 1466 R X X II16, M W  68a; 
3. sg. pokłada Sul 14, XV med. R  XXV 155, 
XV med. SKJ Y 253, etc. etc.\ 1. pl. pokła
damy 1460 LubPodk 88; 2. pl. pokładacie XV 
p. post. Kalużn 275; 3. pl. pokładają Rozm 202. 
277; ^  imper. L  pl. pokładajmy M W  97b; 
^  part. praes. act. adv. pokładając XV p. post. 
GIDom 71; adi. cf. Pokładający; ^  inf. pokła
dać XV med. AKPr I 249; ^  praet. 1. sg. m. 
pokładał jeśm FI 100, 4; pokładłeśm Pul 100, 4; 
2. sg. f. -ś pokładała Naw 30; 3. sg. m. pokła
dał 1399 HubeZb 75, 1399 Pozn nr 373, Aleksy 
w. 60,1471 StPPPll nr 4038;/. pokładała M W  
80a; ^  part. praet. pass. n. sg. m. pokładany 
1434 AKH  V 100.

Znaczenia: 1. *kłaść, umieszczać, ponere 
Ne pocladal iesm (non proponebam, Pul: pokla- 
dalesm) przed oczima mogima rzeczi neprawdzi- 
wey FI 100, 4; Inter omnes sanctas yirgines 
et yiduas preponit, naprzód poclada, Mariam 
Magdalenam 1456ZabUPozn 114; Thy szyna bo
żego pyelyvchamy povyyala, thysz gy w gyasl- 
kach pokładała Naw 30; Gaudeat igitur, qui 
suam naturam immortalem considerat, pokłada, 
in Christo XV p. post. GIDom 59; Aze dothych- 
myast czczyenye y (pro o) mlodosczy... pana 
naschego schło porządnye yedno po drugyem... 
a daley rozmayczye pokladayą (varie ordinan- 
tur) aze do yączya [ye] syyatego Yana Krzczy- 
czyela Rozm 202; Amen po zydowszku pokla- 
dayy na konyczy paczyerza (amen Hebraeus in 
fine ponit) ib. 279; ^  pokładać w kimś, czymś 
nadzieję, pociechę, itp. 'ufać, wierzyć komuś, 
zdawać się na kogoś, alicui credere, aliquid ad 
aliquem deferre’: Badą chwalycz gymya thwoie, 
w kthorem pokładam poczyechą moya M W  68 a ; 
Nyechay lsczywosczya y szrada nye krw[y]awya 
szercza mego, kthore poczechą w thobye po
kłada M W  75a; Thacz Anna szwyą<ta> 
szklonnoscz myala, gdy poczyechą szwoyą 
w thobye, panye, pokładała M W  80a; Pokla- 
daymy zbawyenya naszego nadzyeyą w szwyą- 
they Anny modłythwye M W  97b; Omnem solli- 
citudinem yestram, id est corporis et anime, 
proycientes, pokladayacz, poloziwszi, in eum 
(I Pet 5, 7) XV p.post. GIDom 71.
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2. 'przedstawiać, okazywać, przedkładać, 
tendere, m onstra reEze ten list, cso gy Jacusz 
w sodze pocladal, yest prawe sz0du (/eg. z sądu) 
wiszedl 1399 HubeZb 75; Jako Adam na smowni 
dzen s listem na szoltistwo przyal do Landa 
y pokładał list 1399 Pozn nr 373; *Tey dwoge 
skody pokładam zaloblyvye hec duo damna 
ąueror 1466 R XXII 16; Rzecznik... naprze- 
czywko negtoremu Johannem... *zy łkanym 
y s płaczem poclada y s weliką szcargo dicit 
1474 Zab 540; Dixit (sc. Pilatus): Quam acusa- 
cionem affertis, poklądaczye, aduersus homi- 
nem hunc (Jo 18, 29)? XV p. post. Kałużn 275; 
^  *przytaczać, ajferre, c i t a r e Podobenszthwo 
pocladam exemplum pono ca 1420 R XXIV 81.

3. *informować, opisywać, nauczać, describere, 
d o c e r e Nad tho, czo ewangelia pokłada pre- 
ter sensum historie XV i? XXV 155; Lu
cas ... descripsit natiuitatem regis celestis...: 
quo tempore, quo ordine et in quo loco hec 
natiuitas sit facta. In quo ewangelio tria tangit 
pokłada XV med. SKJ V 253; Disponit, po
kłada, ius canonicum ib. 264; In hoc ipsorum 
(sc. magorum) specialem laudem exprimit, po
kłada (sc. Matheus), quia non fuerunt... in- 
docti sed docti ib. 265; De quo igne divini amo- 
ris, bozkyey mylosczy, narrat evangelium, in 
quo tria tanguntur pokłada XV p post. Gl- 
Dom 63; Iozephus pokłada, yze Herodyada 
była dzyewka Arystobolova (Iosephus tradit 
Hercdiadem fuisse filiam Aristoboli) Rozm 
242.

4. *przekładać, odkładać, d i j f e r r e Ad pre- 
dictam feriam quintam... transponimus et trans- 
ferimus al. przekładamy y pokładamy 1460 
LubPodk 88.

5. *zawierać albo umieszczać, continere vel 
p o n e r e O prawye, w kthorem ktho odpowye- 
dzyecz yma sprawnye. Poclada thesz dwa 
czlonky polskego prawa Suł 14.

6. pokładać broń *kierować, wymierzać, diri- 
gere, p a r a r e Ira ... dirigit arma rospuscza, po
kłada, wswyrą bron 1466 R XXII 14.

7. *dokonywać obrzędu weselnego, tzw. pokła- 
dzin, nuptos ad thałamum a d d u cereEst copu- 
latus cum ipsa tamquam cum sua propria vxore 
et posuerunt eos insimul al. pocladany 1434 
AKH  V 100; Obyeczalleys my byl s ny<(ą> po- 
cladacz XV med. AKPr I 249; A gdy szą sz nyą 
pocladal, they noczy sz nya gadał Aleksy w. 60; 
Contr<axit> matrimonium, al. brał ślub, sed 
n<on erat> ei coniunctus carnaliter al. nye 
po<kla>dal sze 1471 StPPP II nr 4038.

Pokładający ‘ofiarowany, złożony w ofierze, 
immolatus, deo o b la tu s Deus... oblatas, po-

kladayączych, ex eis, gl. sc. furtis vsuris, victi- 
mas aspernatur 1466 R XXII 12.

Pokładanie 1. 'część obrzędu weselnego, tzw. 
pokładziny, pars nuptiarum appellabatur, cum 
nupti ad thałamum adducebantur': Post posicio- 
nem al. pocladaniu predicti Nicolai... cum filia... 
domini Cristini 1416 StPPP II nr 1438; Quia 
prefatum Nicolaum et Zophiam non expirato 
anno post deposicionem in torum al. po pokla- 
danyv gych debent adducere ad librum terres- 
trem Premisliensem 1475 AGZ XVIII 92, sim. 
ib. 93.

2. *pokrywanie, ozdabianie jakiegoś przed
miotu (np. metalem), aliąuid aliąua re oblinere, 
ornare (e.g. metallo)': A subductione freni 
cum argento al. oth pokladanya pro domino 
principe... dedi VI florenos 1500 ZsigBud 27.

Pokładnica *skarbiec, skarbnica, aerarium, 
th e s a u r u s W pokladnyczy in gazophilacio 
(haec verba locutus est Iesus in gazophylacio, 
docens in templo Jo 8, 20) ca 1400 PF IV 753; 
Bodo ofyerovacz dzesyoto czoscz... do po- 
kladnyce domv skarbnego (ad gazophylacium 
in domum thesauri) BZ Neh 10, 38.

Pokłamać *zadrwić, wyśmiać, aliąuem cavil- 
lari, d e r id e r e Pogardziła tobo y poklamala 
tobo (subsannavit te) panna BZ  IV Reg 19, 21.

Pokłaniać (się) 'pochylać (się), procumbere 
Precumbens poklanyayąncz aut podayąncz (pro 
padayąncz, war. lub : pocląknąwszy; venitfortior 
me post me, cuius non sum dignus procumbens 
solvere corrigiam calceamentorum eius Marc 
1, 7) MPKJ V 120.

Pokłodne 'prawdopodobnie obowiązek wysie
wania przez chłopa określonej ilości zboża na 
rzecz pana, fortasse officium frumenti domino 
serendi rusticis im p o situ m Quod quilibet kme- 
tho de laneo tenetur dare domino suo singulis 
annis per quatuor choros avene de propria 
avena et racione istius avene kmethones prefati 
omnium terrigenarum non debent seminare po- 
klodnego dominis suis 1477 Paw Sejm nr 184.

Pokłon 1. *pochylenie się na znak szacunku, 
sa lu ta tio Przyaczyelszky pokłon naprzód, myły 
przyyaczele! OrtOsSol 11, 1, sim. ib. 26, 2, sim. 
OrtMac 20; Przynyoszl taky lysth y wysznanye 
przyyaczelszkye, pokłon naprzód OrtOssol 
100, 1, sim. OrtMac 136.

2. 'opłata zwyczajowa składana panu przez 
kmiecia przy opuszczaniu wsi, pecunia, quae 
a cmethone vicum relinąuente domino solvi solita 
esV: Das sy irer undirsassen poclon nemen mo- 
gen (1278) XIV Preuss I 2, 250; Pro recessio- 
nalibus al. za pokłon per ducem Mithko incul- 
patus fuit 1436 AGZ XII 6.
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3. *podarek dany dla przekupienia, łapówka, 
donum alicuius corrumpendi causa d a t u m Sed 
quid destruit (sc. iustitiam), vere nihil aliud, 
nisi poclony vel poszyły ca 1500 R XLVII 372.

4. '(?)': Poclon 1378 LPom X 3, 79; Dixit 
exaudiendo ąuerelam [...] *yemyecza szya po
kłony. Et domini camerarii reclinacionem ei 
dare noluerunt 1472 AGZ XII 404.

Pokłonić się fo rm y: praes. ind. 1. sg. pokło
nię FI i Pul 5, 8. 137, 2, M W  141 a; 3. sg. po
kłoni BZ  Gen 23, 7. 12. 24, 26. 48, 12. Num 
22, 31; 1 p i  pokłonimy FI i Pul 131, 7, BZ 
Gen 22, 5; imper. 1. pl. pokłońmy FI i Pul 
94, 7; 2. pl. pokłońcie Pul 95, 8; ^  praet. 
3. sg. m. pokłonił 1391 Pozn nr 284, 1414 ib. 
nr 898, BZ Gen 18, 2. 19, 1. Ex 12, 27. 18, 7, 
1471 MPKJ V 9. 10, Rozm 50; / .  pokłoniła 
BZ  Gen 33, 7; 3. pl. m. pokłonili BZ  Gen 33,
6. 7, Pul 21, 32; / .  pokłoniły Rozm 756. 757; 
^  condit. 2. a. 3. sg. f . -by pokłoniła ca 1428 
PF I 481; ^  part. praet. act. pokłoniw BZ 
Ex 34, 8. Deut 26, 10. I Reg 28, 14; pokło
niwszy 1390—408 BiblWarsz 1861 III 32, BZ 
Gen 50, 18. Ruth 2, 10, Rozm 77. 94. 96.

Znaczenia'. 1. *pochylić się na znak szacunku, 
korzyć się, oddać cześć, demisso corpore aliąuem 
salutare, suppliciter adorare, venerarV: Wnydo 
w dom twoy, poclono se v kosczola (adorabo 
ad templum) swotego twego FI 5, 8, sim. Pul; 
Podzmi, poclonmi se y padnmi przed bogem 
(adoremus et procidamus... antę dominum) 
FI 94, 7, sim. Pul; Wnydzem w stan gego, po- 
klonymy so (adorabimns) na mescze, gdze S0 

stały noghy gego FI 131, 7, sim. Pul; Poklono 
S0  ky kosczoly (adorabo ad templum, M W  
141 a: poklonyo sie koscziolyowi) sw0temv 
twemy Fl 137, 2, sim. Pul; Proszę thwey my- 
losczy, aby ssze mey mathuchne poklonyla 
ca 1428 PF I 481; Wydzal gest trzi mosze blisko 
syebye... a poklonyl syo (adorayit in terram) 
BZ  Gen 18, 2, sim. 1471 MPKJ V 9; Padł na 
swe oblicze na zemyo y poklonyl sz0 gym 
(adorayitąue pronus in terram) BZ  Gen 19, 1; 
Gdisz syo poklonymi (postąuam adorayerimus), 
wroczymi syo k wam ib. 22, 5; Wstaw Abra
ham, pokłony syo ludu tey zemye (adorayit 
populum terrae) ib. 23, 7, sim. ib. 23, 12. 24, 26; 
Przyblyszywszy syo dzewky a gich synowye 
y poklonyly syo gemu (incuryati sunt) ib. 33, 6, 
sim. ib. 33, 7; Potem Lya *przystopywszy 
s swymy, a gdisz syo takyesz poklonyla (cum 
similiter adorassent) ib. 33, 7; A gdisz bil ge 
(sc. syny) wszool Iosef z łona otczowa, po
kłony sze oblyczym na szemyo (adorayit pronus 
in terram) ib. 48, 12, sim. ib. Num 22, 31; Przy

szły braczya gego k nyemu, poklonywszy sze 
gemu padły so na szemyo (proni adorantes in 
terram) BZ  Gen 50, 18; Naklónywszy sze lud 
y poklonyl sze (adorayit) BZ Ex 12, 27, sim. 
ib. 18, 7; Tegdi richlye Moyszesz skłony w szyo, 
skurczył szyo na szemy a poklonyw szyo (et 
adorans) rzeki ib. 34, 8, sim. ib Deut 26, 10; 
Tedi ona padszi na zemy na swe oblyczc, po- 
klonywszi syo gemv (adorans super terram) 
rzekła BZ Ruth 2, 10; Poklonyw syo na swe 
oblycze k zemy (inclinayit se super faciem suam 
in terra) y modły 1 syo BZ  I Reg 28, 14; Poklo
nyl schią adorauit (Gen 24, 26) 1471 MPKJ V 10; 
Iedly y poklonyly szye (adoraverunt, Fl: po
chwalały so) wszytczy tłuszczy zyemsczy Pul 
21, 32; Pokloyncze sze gospodnu (adorate do
minum, Fl: chwalicze gospodna) Pul 95, 8; 
Archanyol... poklonyl szye dzyevyczy Marye 
Rozm 50; Poklonywschy szye yego matcze (ma- 
tremąue salutantes)... posly od nyego ib. 77, 
sim. ib. 94. 96; Kako szye vzdy poklonyly (sc. 
chorągwie) Iesuszovy ib. 756, sim. ib. 757.

2. 'złożyć panu wsi opłatę w związku z opusz
czeniem gospodarstwa,, tributum sohere, quod 
a rustico villam relinąuente domino sohi debebat 
Jako mi so Wanczlaw poclonil przeth swantim 
Marczinem y o tosm gy vczandzal 1391 Pozn 
nr 284; Sicut isti kmethones recesserunt 
a me newydomo, ne pokloni<w)sszi zą 1390— 
408 BiblWarsz 1861 III 32; Iaco Potr wicradl 
są noczną rzeczą ne ycziniwszi nigedney pra- 
wiszni gemu ani szą gemu poclonil 1414 Pozn 
nr 898.

Pokłonienie *pozdrowienie, salutatio': Ser
deczne poklonyenye od mego *szercze 1444 
PF V 37; Poklonyenye, moy nade *wszchyky 
namyleyschy, thobye dawam 1447—62 Zab 544.

Pokłonne *opłata zwyczajowa składana przez 
kmiecia panu przy opuszczaniu wsi, tributum, 
quod a rustico villam relinąuente domino sohi 
s o le b a tPaulus habet (sc. terminum)... cum 
predicto Sczecyna o pokłonne 1419 TPaw VII 
nr 874.

Pokłócie cf. Pokłucie
Pokłóć cf. Pokłuć
(Pokłucie) Pokłócie *pokaleczenie, vulneratio 

Tunc ipse veniens poklol mo et in isto pokloczu 
perdidi mediam secundam 1416 KsMaz I 
nr 2649 b.

(Pokłuć) Pokłóć 'pokaleczyć kłując, pozabijać, 
ictu rulnerare, interficere': Quando me vlg. po- 
bytho y pokloto..., tunc ipse... poklol mo 1416 
KsMaz I nr 2649 b; ^  Iaco Jacussz Paszkoni 
cobil ne poklol 1390 HubeZb 62; Pecora suą 
furtiye mactayit ylg. poclol 1398 Leksz II
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nr 2229; Jaco Potrek Przibislaoui ne poclol 
szrzebczew 1406 Kościan nr 302; lakom ya ne po
clol Sdzeszlawowich kobil 1425 KsMaz II nr 1425.

Pokmura (?) *śniedź na miedzi, a e r u g o Po- 
kmura arugo ca 1420 WokTryd nr 158.

Pokocin cf. Pokoczyn
Pokocina cf. Pokoczyna
Pokoczyn czy też Pokocin *rodzaj kosztownej 

tkaniny, textile ąuoddam p re tio su m Pro I vłna 
pococzin grisei 1393 MMAe XV 167, sim. 1394 
ib. 177; Pro VI vlnis pokoczin nigri ad pre- 
dictam iaccam sub iaxamito ponendo 1394 ib. 
199, sim. ib. 211; Cubileta siue barchana, *po- 
koczny, harasy, duplaharasy, piper, cinumon 
(1439) KodWP V 608; Grzymkoni... tunicam 
nigram Italicam subductam pokoczyn 1464 
MMAe XVI nr 595; Cubileti al. barchany, tela, 
pokoczyn per unum stamen vendantnr durante 
foro annuali 1472 AGZ VI 159; Item eidem 
teneor pro duabus ulnis pokoczin 1476 Rach- 
Król 110, Sim. ib. 108.

Pokoczyna czy też Pokocina *rodzaj kosztow
nej tkaniny, textile ąuoddam p re tio su m Poko- 
czyną coctus ca 1500 Erz 72.

Pokoić *uspokajać, godzić, tranąuillum red- 
dere, s e d a r e Blogoslawyeny spocoyny albo po- 
coyączi (beati pacifici Mat 5, 9), bo sinowye 
bozi bądą swany 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. 243.

Pokoik *mała izba mieszkalna, mały pokój, par- 
vum cub icu lum Tedi wstaw Ezdras przed do
mem bozim y odydze do pokoyka nauczonego 
(ad cubiculum Iohanan), sina Elyazib BZ  I 
Esdr 10, 6; To Sara vsliszawszi... wnydze dc 
pokoyka zwyrzchnyego podnyebyenya (in su- 
perius cubiculum) domu swego BZ  Tob 3, 10; 
A na swyrzchnyem podnyebyenyy swego domv 
yczinyla sobye tayni pokoyk (secretum cubicu
lum) BZ Judith 8, 5; Reclinatorium pokogik 
aut szyen (war. kal.: *pologyal. zawora; colum- 
nas eius fecit argenteas, reclinatorium aureum 
Cant 3, 10) MPKJ V 72. — Cf. Połóg 5.

Pokojen cf. Pokojny
Pokojni cf. Pokojny
Pokojnie 1. 'pokojowo, nienapastliwie, łagod

nie, ąuiete, tranąuilłe, clementer, c o m i te r Po- 
koynyely (pacifice) gydzecye ku mnye, abiscye 
pomogły mnye, syerce me sgedna syo s wamy 
BZ I Par 12, 17; Przidz k nam, panye, po- 
koynye (veni nobis pacificus dominus) a po- 
ziuay sluszbi naszey! BZ  Judith 3, 6; Yzesz nam 
tak wyele złego yczinyl, nye chczoc mowycz 
pokoynye (pacifice) z Asyrskimy ib. 7, 13.

2. 'nie doznając niepokoju, zwłaszcza prze
szkód w posiadaniu, non turbari, praecipue in 
possidendo ałiąuidr’: Ysze czso iestposzyekl lok0 
pan Yandrzey..., tho iest poszyek na Swem pra
wem, gdzyesz iest dzersal pocoyne mymo trzy 
lata 1417 Pyzdr nr 509, sim. 1419 ib. nr 577, 
1420 ib. nr 626, etc.\ Yako Dobeslawa orała 
tho *rolo pocoyne trzi latha 1425 ib. nr 789; 
Yako Marczin wydzerszal mymo trzidzesczy 
lath szyedlisco, dwoye staye role a loko, nye 
wypusczayocz z yedne roky, pocoyne ib. nr 796; 
Ktoresz tho ... gymyenye dzyedziczne... on po- 
ziczcza thesz bandzie dzirzal pokoynye (paci
fice et ąuiete) Sul 98; ^  lako Lwychna szedzi 
swey ('w swej’) o<(c)ziszne trzidzesczi lath 
y trzy lata my rznę a pokoyne 1403 Piek VI 182; 
Yako Wythocha y swym (leg. z swym) oczsem 
wydzersala mymo trzydzesczy lath pocoyne 
y myrne trzeczo czoscz trzecze czosczy Drzo- 
sgowa 1418 Pyzdr nr 546; Zastawyamy dze- 
dzini nassze... wszytky y pospolita ku name- 
nonim dzedzinam przysluchayoncz myecz, dzer- 
szecz, trzymacz, vszywacz pokoyne y myrzne 
pacifice ac ąuiete ca 1428 PF I 482.

Pokojno 'nie doznając niepokoju, zwłaszcza 
przeszkód w posiadaniu, non turbari, praecipue 
in possidendo a ł ią u id Iaco Margorzeta dzerz- 
szala po wkupena (pro wkupenu) trzi lata po- 
koyno 1401 Pyzdr nr 145; Jako Boro widzer- 
szal pokoyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi lata 
1411 ib. nr 330.

Pokojność *spokój wewnętrzny, tranąuillitas': 
Sed quid est pax? Dicit Augustinus: Serenitas 
mentis, tranąuillitas animi, pokoynoscz, vincu- 
lum amoris XV in. RRp XXIV 67.

Pokojny, Pokojni fo r m y : n. sg. m. pokojen 
FI i Puł 119, 6; pokojny BZ I Par 22, 9; neutr. 
pokojne BZ I Reg 16, 4 ; ^  g. sg. m. pokojnego 
Kśw cv 18, Sul 35; / .  pokojne BZ Lev 7, 18; 
pokojnej BZ Lev 7, 11. 20; d. sg. m. po- 
kojnemu Puł 36, 39;/. pokojnej BZ Lev 23, 19; 
^  ac. sg. f .  pokojną 5ZN um  15, 3; neutr. po
kojne Sul 3; ^  /. sg. neutr. (w) pokojniem XV 
med. R XXIV 349; ^  n. pl. m. pokojni ca 1418 
JA XIV 512, 1433 StPPP II nr 2475, XV med. 
R XXII 233; pokojne 1471 MPKJ V 61; po
kojnie MPKJ V 39v; ^  g. pł. f . pokojnych 
BZ Lev 7, 32. 34, 1471 MPKJ V 21; ~  ac. 
pł. f .  pokojne BZ  Lev 7, 13. 29. 37. 9, 4; po
kojnie BZ Num 15, 8; ~  i. pł. neutr. pokojnymi 
BZ Ex 18, 7; ^ /. pł.f. (w) pokojnych BZ Lev 
4, 31; neutr. pokojnych BZ Deut 2, 26.

Z n a czen ia : 1. *pokojowy, nienapastliwy,
przyjazny, łagodny, płacidus, mansuetus, amicus, 
m i t i s Suoti <ewanjelista> troiaky skutek zna-
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meniti pocazuie v tih ue threh croleh pogan- 
skih:... gih verne kz0zicha pocoynego posnane 
Kśw cv 18; S cymy (pro tymy), gysz S0 nana- 
zrzely (pro nenazrzely) pokoya, byl gesm po- 
kogen (eram pacificus) FI 119, 6, sim. Pul; Pa- 
cifici pokoyny vel pokoy czinączi ca 1418 JA 
XIV 512; Recognicio domini Cracouiensis inter 
dominum marschalcum Regni Polonie... et 
Sestrzenczonem... Posicio termini in hys ver- 
bis: Bandze (leg. bądźcie) mirny y pokoyny 
podt tim *sagladem dwu tissancz gryfien a stan- 
cze ku prawu w sostanecycze (leg. szostąnać- 
cie ?) godzyna 1433 StPPP II nr 2475: Blog[l]o- 
slavyeny pocoyny (beati pacifici Mat 5, 9), bo 
ony sinovye bozi bądą zwany XV med. R XXII 
233; W pokoynyem szamnenyy in pacifica con- 
sciencia XV med. R XXIV 349; I posdrowy- 
lasta sze społu slowi pokoynymy (yerbis paci
ficis) BZ  Ex 18, 7; Przetoszempos<l)al posly... 
k Seonovi... w slowyech pokoynych (yerbis pa
cificis) rzekocz BZ  Deut 2, 26; Pokoynely gest 
k nam twe wescye (pacificusne est ingressus 
tuus)? BZ  I Reg 16, 4; A prze t0 przyczino 
pokoyni slinocz bodze (pacificus yocabitur) BZ I 
Par 22, 9; Pokoyny pacatissimi (postea autem 
fructum pacatissimum exercitatis per eam, sc. 
disciplinam, reddet iustitiae Hebr 12, 11) 1471 
MPKJ V 133; Strzezy bezwynstwa a wydz 
prawdę, bo so ostatczy czlowye<kowi> pokoy- 
nemu (homini pacifico, FI: czlowekowi czi- 
chemu) Pul 36, 39; ^  obiata, obieta pokojn(i)a, 
pokojne (rzeczy) *ofiara dziękczynna, ofiara po
jednania, sacrificium, quo grates aguntur vel in 
gratiam reditur’: Wszystek tuk odeymye, yakosz 
obyczay gest w obyatach pokoynich (de yicti- 
mis pacificorum) BZ Ley 4, 31; Wszytek tuk 
odeymye, yakosz gest obiczay, tuk skopowi, 
gesz obyetuge za pokoyne (pro pacificis) ib. 4, 35; 
Tocz gest prawo obyati pokoyney (hostiae pa
cificorum) ib. 7, 11, sim. ib. 7, 20; Chlebi 
kwaszne s obyati wzdane za dzyoky, ktoresz to 
syo obyetyyo za pokoyne rzeczy (pro pacificis) 
ib. 7, 13; Gestlybi kto myosso obyeti pokoyne 
(yictimae pacificorum) trzeczy dzyeyn yadl, nye 
bodzye wdzoczna gego offyera ib. 7, 18; Mow 
synom israhelskym, którzy offyeruyo obyety 
pokoyne (yictimam pacificorum) panu ib. 7, 29, 
sim. ib. 7, 37; Ale prawe piece s pokoynich 
obyet (de pacificorum hostiis) dostanye syo za 
pyrwe dary kaplanowy ib. 7, 32, sim. ib. 7, 34; 
Weszmyczye... wolu a skopu za pokoyne obyati 
(pro pacificis) ib. 9, 4; Vczincze y koszla za 
grzech, y dwa barany rocznya kv obyecze po
koyney (hostias pacificorum) ib. 23, 19; Vczi- 
nycze ofiyero bogv *wbyato zapalno <al)bo

obyato pokoyno (in holocaustum aut yictimam) 
BZ Num 15, 3; Ale gdisz z wolow vczinisz 
offyero..., abi spełnił slvbalbopokoynye obyati 
(pacificas yictimas) ib. 15, 8; Pokoynych rzeczy 
pacificorum (quod si hostia pacificorum fuerit 
eius oblatio..., immaculata offeret coram do
mino Lev 3, 1) 1471 MPKJ V 21.

2. *spokojny, bezpieczny, tranąuilłus, tutus': 
Mi thake thesz... prze dobre pokoyne a yzithek 
cirekwye crakowskyey (pro bono pacis et utili- 
tate ecclesiae Cracoviensis, Dział 3: dla pokoyv 
pospolnego y opory kosczelney)... yfalami 
Sul 3; Acz przes trzy lyatha y przes trzy mye- 
szącze czasv pokoynego a zgedi (pro zgodi, 
tempore pacis et concordiae, Dział 24: kromye 
wszego nagabanya s pokoyem) sdzirszi y sczirzpi 
dzirzewczą dzirzecz dzedzyną spokoynye a czy- 
sze Suł 35; Pokoyne (war. łub. rp.: pokoynye) 
pacate (domus eorum securae sunt et pacatae 
Job 21, 9) 1471 MPKJ V 61.

Pokolenie fo r m y : n. sg. pokolenie (1398) 
XVIII KodWP III 707, Gn gl. 70 a, FI i Pul 
21, 34. 23, 6, etc. etc.; ~  g. sg. pokolenia Kśw 
dv 8, Gn 11 a, FI 48, 20. 77, 73, FI i Pul 9, 27, etc. 
etc.; —> d. sg. pokoleniu FI i Puł 70, 20. 94, 10, 
BZ Num 34, 13. Deut 3, 13. II Par 31, 19; ^  ac. 
sg. pokolenie Gn gl. 169 a, FI 77, 74, FI i Puł 
9, 27. 32, 11, etc. etc.; ^  v. sg. pokolenie 1471 
MPKJ V 117, Rozm 329; ^  i. sg. pokolenim 
BZ Gen 10, 5. 17, 13. Deut 33, 5. Tob 1, 11; 
^  /. sg. (w) pokoleni FI 108, 12; pokoleniu 
FI 78, 15. 104, 36, FI i Puł 13, 10. 47, 12, etc. 
etc.; r̂> n. du. pokoleni BZ  Num 34, 15; ^  n. pl. 
pokolenia FI i Puł 71, 18, BZ  Num 36, 9, 1471 
MPKJ V 8. 69; ^  g. pl. pokoleń BZ III Reg 
14, 21; pokoleni BZ II Par 34, 9; ^  ac. pl. po
kolenia Puł Deut 8; ^  i. pl. pokoleniami BZ I 
Reg 15, 17; ~ l . p l .  (w) pokolenich FI 109, 7; 
pokoleniach BZ  Num 17, 2.

Z n a czen ia : 1. *potomstwo pochodzące od 
jednego przodka, rodzina, ród, naród, plemię, 
pochodzenie, nepotes uno ąuodam proavo orti, 
familia, gens, populus, origo’: Tenczy (sc. Za- 
charyjasz) gesth s pokolena X0szoczego byl 
Gn 11 a; Nunc autem ab inicio generacionem 
tuam, pokolene tvoge, reąuiro Gn gl. 169a; 
Bo gospodzin w pocolenu prawem (in genera- 
tione iusta) iest FI 13, 10, sim. Pul, sim. ca 1400 
PF IV 752; Zwastowano bodze gospodnu po- 
colene ymaiocze przydz (generatio ventura) 
FI 21, 34, sim. Pul, sim. FI i Puł 77, 7; To iest 
pocolene szukaiocze gospodna (generatio quae- 
rentium eum) FI 23, 6, sim. Puł, sim. FI i Puł 
111, 2; I blogoslawona bodo w nem wszistka 
pocolena zeme (omnes tribus terrae) FI 71, 18,
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sim. Pul; Y odpodzil przebitek Ioseph a poco- 
lena (tribum, Pul: postaczy) Effrem ne wibral, 
ale wibral pocolene (tribum, Pul: postacz) Iuda 
FI 77, 73—4; Y ne besze w postaczoch albo 
w pokolyenyy gich (in tribubus eorum) ne- 
moczny FI 104, 36; Sodzycz bodze w narodzech 
albo w pokolenych (in nationibus, Pul: w posta- 
czyach) FI 109, 7; S p<o>colenya de domo 
(cui nomen erat Ioseph de domo David Luc 
1, 27) ca 1400 PF IV 752, sim. XV med. SKJ 
V 254; De semine gyganteo vlg. sz poco- 
leną obrzimszkego ca 1420 R XXIV 86, sim. 
XV p. post. R  XXV 176; Pokolene stirps 
ca 1420 WokTryd nr 133; Progenies, id est 
pokolene ib. nr 218; Pocolene soboles ib. nr 411; 
W pokoleniv in propagacione (Christus in pro- 
pagatione venit a progenię et a genere Davidis) 
1444 R  XXIII 305; Na doswyathczenye swego 
rodzayy slachathnosczy ma wyescz szescz sla- 
chathnych mązow sz swego pokolenya vrodzo- 
nych (de sua stirpe genitos), gysz przysągayącz 
rzekną, yszbi on byl brath gych a sz domv 
y s pokolenya gych oczczysnego y maczerzisnego 
wrodzony (de domo ac stirpe ipsorum paterna 
procreatus, Dział 21: s pokolenya oczczow na
szych) Sul 33, sim. ib. 57, Dział 53; Ecce familia 
mea ińfima est in Manasse tern pokolenu (Jud 
6, 15) XV med. GIWroc 136r, sim. BZ  II Par 
31, 20; Magnificate eum omnes populi, gl. 
sc. duodecim tribus wszythko pokolenye zy- 
dowske! (Rom 15,11) XV med. SKJ I 51; Tercio 
eam comendat ab eius origine, pokolenya, et 
genere, od yey rodu XV med. SKJ V 262; 
W pokoleny (quia nemo est in cognatione tua, 
qui vocetur hoc nomine Luc 1, 61) ca 1450 
PF IV 579; Tocz szo kszogy pokolenya (genera- 
tionis) Adamowa BZ  Gen 5, 1, sim. ib. 10, 31. 
Ex 38, 22. Num 36, 1. 3. 6. 7. 8; Tocz gest po
kolenye (generationes) Noe BZ  Gen 6, 9, sim. 
ib. Num 36, 5; Ot tich S0 rozdzeloni kragyni 
luczskye, każda w sw0 wloszcz swoy0 (leg. 
z swoją) czeladzo a s swim pokolenym (secun- 
dum ... familias suas in nationibus suis) BZ  
Gen 10, 5, sim. ib. Tob 1, 11; Tocz gest czelacz 
Noego, a rozdzelona w wloszczy, ot nychze 
gest rozdzelenye pokolenya (diyisae sunt gentes) 
na zemy po potopye BZ  Gen 10, 32; A ktocz- 
koly b0dze s rodu waszego, bodze s nym mnogi 
(pro moy) szlub i s gego pokolenym (in carne 
vestra) na wyeky ib. 17, 13; lako iest cirzpyal 
Chore y wszitko pokolenye gego (omnis con- 
gregatio eius) BZ  Num 16, 40; Mo w k synom 
israelskim a pobyerz od nich rosgy po gych 
pokolenyach (per cognationes suas)! ib. 17, 2; 
Ta to bodze zemy0 (pro zemya),... ktor0sz iest

przikazal pan dacz dzewyoczi pokolenyy a poi 
pokolenyy (iussit... dari novem tribubus et 
dimidiae tribui) ib. 34, 13, sim. ib. Deut 3, 13; 
Bo pokolenye (tribus) synów Rybenowich po 
czeladzach swich, pokolenie (tribus) synów Ga- 
dowich... a poi pokolenya (media... tribus) 
Manassowa, to iest dwye pokoleni a poi przi- 
yaczol (id est duae semis tribus), wzyoli S 0  
swoy dzal BZ  Num 34, 14—5; Aby sy0 nye 
przimyesilo gymyenye synów israelskich z po
kolenya w pokolenye (de tribu in tribum) ib. 
36, 7; Any sobye smyeszana bodo pokolenya 
(tribus), ale tak ostano, iakos so bogem roslo- 
czona ib. 36, 9; Y bodze v nasprawyedliwszego 
kroi, sgromadziw wyelikoscz kxyozot z lydv 
s pokolenim (cum tribubus) israhelskim BZ 
Deut 33, 5; Prziprawczesz dwanacze mozow 
ze dwanacze pokolenya (de tribubus) israhel- 
skego, kalszdego s pokolenya swego (per sin- 
gulas tribus)! BZ Jos 3, 12; Vczinyon gesz głowo 
nad wszemy pokolenyamy (in tribubus) israhel- 
skimy BZ  I Reg 15, 17; Gesz zwolyl pan, abi 
tu poloszil gymo swe ze wszech pokoleń (ex 
omnibus tribubus) israhelskich BZ  III Reg 14, 
21; Y przenyozl Ruben a Gaad, a polu pokole
nye (dimidiam tribum) Manassowo a przy- 
wyodl ge do Ala a Abor BZ  I Par 5, 26; 
Y zgubyla (sc. Atalia) wszitko pokolenye kro- 
lyowo (omnem stirpem regiam) domv Iorama 
BZ  II Par 22, 10; Gesz (sc. pieniądze) biły zgro
madziły slugy koscyelny a wrotny z Manasowa 
y z Efraymowa pokolenya, y ze wszech gynich 
pokoleny israhelskich ib. 34, 9; Odloczcye syo 
od lyydzi zemskich y od zon czudzego poko
lenya (ab uxoribus alienigenis)! BZ I Esdr 10, 11; 
I bilobi iako pyasek plemyo twe a pokolenye 
szywota twego (stirps uteri tui) iako kamikowye 
gego BZ Is 48, 19; Ex stirpe militali s korzenya 
wlodiczego abo s pokolyenya OrtCel 4; Aczlibi 
bracza zmarli abo gych nye bilo, tedy... w po- 
kolenyv blysschy wyposaszy yą Dział 54; Na- 
ciones, id est generaciones pokolenya (hae sunt 
generationes filiorum Noe Gen 10, 1) 1471 
MPKJ V 8, sim. ib. 69; Z waschego pokolenya 
contribulos vestros (nolite affligere contribules 
vestros Lev 25, 17) ib. 24; Pokolenye vanzeve 
progenies vipperarum! (Mat 3, 7) ib. 117, sim. 
Rozm 329; S pokolenya de vice (sacerdos qui- 
dam nomine Zacharias de vice Abia Luc 1, 5) 
1471 MPKJ V 122; Crzescyanskye pocolenye 
humanum genus XV p. post. JA XII 145; 
Pokolenye tribus ca 1500 Er z 72; Tamo były 
dzywky byskupow... y vyelykych panów, ysch 
były z vyelykyego pokolyenya (quae fuerant 
ex semine nobilium virorum) Rozm 16; Kyedy
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dvoyenasczye pokolyenye zydowskye, czvsz lyvd 
zydowsky byl v yącztwo wzyąth (translatis 
decem tribubus) ib. 244; Pokolyenye to to yest 
zle pokolyenye (generatio haec generatio ne- 
quam est Lnc 11, 29) ib. 304; Pokolyenye zle 
a przekląthe, czvdzolozne (generatio mała et 
adultera Mat 12, 39) znamyenya żąda ib. 330; 
Pokolyenye yego (generationem eius Is 53, 8) 
kto yylyczy? ib. 432, sim. ib. 843; CzokoWye 
czlovyekovy od boga oycza yest przydano, tho 
ss Adamovey narody albo s pokolyenya naru
szonego, czvsch grzesnego, nye yest vrodzono 
ib. 779; Pyta (sc. Piłat) o pokolenyv Iesucri- 
stovem ib. 843, sim. ib. 844; ^  'rodowód,
genus, propagines, genealogiaTa so ksyoszota 
czelyadzi a to pokolenye gich (et genealogia 
eorum) B Z I Esdr 8, 1; Cy szukały pysma swego 
pokolenya (scripturam suam in censu) y <nie> 
nalezly, a przeto wirzuceny z rodu kaplanskego 
BZ  Neh 7, 64; Gadky * o pokolenya genoloys 
(ut denuntiares ąuibusdam, ne aliter docerent 
neque intenderent fabulis et genealogiis inter- 
minatis I Tim 1, 4) 1471 MPKJ V 130; Genea
logia, id est generatio vel linea generationis 
pokolenye vel plemyą ca 1500 Er z 72; ^  po
kolenie (krewne) 'krewni, propinąui": Multum 
gauderet parentela tota et maxime a saprafdo 
to pokolene barso by so veselilo Gn gl. 70a; 
Pokolenye krewne consanguineitas OrtCel 2; 
Cresa krewnego pokolenya linea consanguinei- 
tatis ib. 7; Pokolenya krewnego sanguineitatis 
XV ex. Zab 526; ^  *równocześnie żyjące po
tomstwo tego samego przodka, nepotes uno ali- 
quo proavo ort i, qui eodem tempore vi\unV: 
Preterea ius patronatus seu collationis altaris 
predicti Woytkoni memorato usque ad tertiam 
progenerationem, *dictum pokolenye, de no- 
stra concedimus gratia speciali (1398) XVIII 
KodW PIII 707; Gensze wraczasz nyeprawoszcz 
ot oczczow synom y wnuczyotom do trzeczyego 
y czwartego pokolenya (in... quartam proge- 
niem) BZ  Ex 34, 7.

2. 'ogól ludzi urodzonych i żyjących w tej sa
mej epoce, generacja, omnes homines, qui eadem 
aetate nascuntur et \i\unV: Ne poruszon bodo 
od pocolena w pocolene (a generatione in 
generationem) przeze zla FI 9, 27, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 44, 19. 76, 8. 84, 5. 89, 1. 105, 31. 
134, 13; Ale rada bosza na weki bodze, mislena 
sercza iego w pocolene y w pokolene (in genera
tione et generationem, Pul: od pokolyenya 
w pokolyenye, sim. ib. 101, 13) FI 32, 11, sim. 
ib. 101, 13, FI i Pul 71, 5. 88, 2. 5. 99, 5. 144,
13. 145, 9, Pul 118, 90, M W  126 a-b; Rozdze- 
laice domi iey (sc. góry Syjon), biscze powadali

w pocolenu ginem (in progenię altera) FI 47, 12, 
sim. Pul; Erzebitky (pro przebitky) gich od 
pocolena asz do pocolena (in progenię et pro
genię) FI 48, 11, sim. Pul; Wszedł asz do poco
lena (usque in progenies, Pul: w pokolyenye) 
oczczow swogich FI 48, 20; Dni na dni crolowi 
nadloszisz, lata iego asz do dna pocolena y po
colena (generationis et generationis) FI 60, 6, 
sim. Pul; Alisz zwastuio ramo twoie pocolenu 
wszelikemu (generationi omni), iesz przycho- 
dzoce iest FI 70, 20, sim. Pul, sim. FI i Pul 94, 
10; W pocolenu y w pocolenu (in generationem 
et generationem, Pul: w pokolyenye y poko
lyenye) ziawimi chwało twoio FI 78, 15; Na- 
pysana bodzczcze ta w pokoleny drughem (in 
generatione altera)! FI 101, 19, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 77, 4; Pomnyal yest na wyeki obrzod 
swoy, słowa, yesz rozkazał w tyssocz pokolenyy 
(in mille generationes, Pul: w tysszyocz poko
lyenya) FI 104, 8; V pokoleny gednem (in gene
ratione una, Pul: w *pokolyene yednym) za
gładzono bodz ymo yego! FI 108, 12; Acceperat 
pro sua posteritate pokolyenu XV med. R XXV 
159; Wspomynaycye na wyeki slubi gego, rze- 
czi, które przikazal w tisyoczy pokolenya (in 
mille generationes)! BZ I Par 16, 15; Decursam 
generacionem pomynąle pokolenye albo ro- 
dzay 1471 MPKJ V 117; Mylosyerdze iego od 
pokolenya w pokolenyu (a progenię in proge
nies Luc 1, 50, Rozm 53: s pokolyenya w po
kolenye) boiaczym iego M W  139a; Pamyętay 
dny dawne, myszly pokolyenya wszelyka (gene
rationes singulas Deut 32, 7)! Pul Deut 8.

3. *rodzaj, gatunek, genus": Nota, quod deus 
yidet quinque genera hominum *poczoro po
colene, prz<y>rodzene ca 1420 R XXIV 82; 
^  pokolenie człowiecze, ludzkie *ludzie, ludz
kość, homines, omnes h o m in e s Iz iesc seslal 
sina suego na <pocieszenie po>colena clouecego 
Kśw dv 8; Sicut ei dedisti potestatem omnis 
carnis, pokolena ludskego, ut omne, quod de
disti ei, det eis vitam eternam (Jo 17, 2) XV 
med. GIWroc 24r; Tycz to S0 synowye Noego, 
a ot tich sz0 gest rozplodzylo wszitko ludzskye 
pokolenye (genus hominum) po wszey zemy 
BZ Gen 9, 19; A w tobye bodze posegnano 
wszitko ludskye pokolenye (omnes gentes ter- 
rae) ib. 22, 18; Kyedy bog oczyecz szluthowal 
szye s pokolyenya czlowyeczego Naw 51.

4. *płeć, s e x u s A przeto *offyeruyo bogu 
wszitko, czso odwyera brzucho samczowego 
pokolyenya (masculini sexus) BZ  Ex 13, 15; 
Zliczi syni Levi po domyech otczow swych 
y po czeladzi, wszitko samczowye pokolenya 
(pro samczowe pokolenye, omnem masculum)!
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BZ Num 3, 15; Y bilo iest wszitkich... dwa- 
dzescza trzi tisyocze pokolenia samczowego 
(generis masculini) ib. 26, 62; Y wszemv sebra- 
nyv, tak zonam, iako dzecyem gich obogego 
pokolenya (utriusque sexus) pokarm rozda
wały BZ  II Par 31, 18; Sposobyeny biły mozo- 
wye, gysz czoscy rozdawały wszelkemv poko- 
lenyv moskemy (uniyerso sexui masculino) 
ib. 31, 19.

Pokonać fo r m y : inf. pokonać 1443 AGZ 
XIV 117, 1444 AGZ XI 241, 1444 AGZ XIV 
148, etc. etc.; ^  praet. 3. sg. m. pokonał 
Dział 29; ^  part. praet. pass. n. sg. m. pokonan 
Ort Cel 12; ^  condit. pass. 3. sg. m. -by był 
pokonan 1498 MacPraw VI 275.

Z n a czen ie : *dowieść czegoś, zwyciężyć ko
goś sądownie, probare, ostendere, docere, in 
iudicio v in c e r e Et datur Volczkoni ad coniu- 
randum ipsum ad diem crastinum de manę 
tamąuam furem suum et ipsum debet pokonacz 
1443 AGZ XIV 117; Quod si michi negaret, 
paratus sum probare al. pokonacz, nullum ius 
obmittendo, quia michi idem eąuus furtiye 
est receptus 1444 AGZ XI 241, sim. 1448 ib. 
320, 1451 ib. 374; Iosym... proponit super 
Iohannem..., quia superequitavit super vil- 
lam ..., intulit sibi cum coadiutoribus vulnus 
cruentum et livida quinque, offerens se docere 
al. pokonacz yulnera sua et superequitacionem 
huiusmodi 1444 AGZ XIV 148, sim. ib. 149, 
1469 AGZ XVI 69, 1472 StPPP II nr 4084; 
Pro quo Iohannes proposuit pro capite filii 
volens comprobare al. poconacz 1445 AGZ 
XIII 186; Hoc ipse paratus est *pokonadz, 
sicud ius decreyerit 1447 ib. 241; Petrus... pro
posuit contra... Ichnathconem..., quia ipse... 
Iohannem... <interemit> et si hoc negaret, 
ego volo hoc convincere al. poconacz iuxta 
conswetudinem terrestrem 1449 AGZ XII 190, 
sim. 1457 AGZ XV 21, 1464 StPPP II nr 3777, 
1468 AGZ XIII 581; Qui si negare voluerit, 
paratus sum edocere al. pokonacz secundum 
iura regni Polonie 1449 AGZ XII 192; <F>ran- 
czek, Falco, Indrzych, trze bracza mayącz ged- 
nego młynarza, tedy Indrzych o nyektore yini 
mlinarza przed sądzą podług prawa pokonał 
(iudicare praecepit, Sul 40: sząndzicz przy
kazał) Dział 29; Ideo ad interrogandum, si 
idem Iacobus eośdem propinquior yincere al. 
pokonacz vel ipsi se ipsos testibus expurgare 
debebunt 1462 AGZ XI 476, sim. 1471 AGZ 
XVIII 29, 1482 ib. 238; Quem hominem sic 
profugum meum paratus sum coniurare po
konacz, ut juris est 1473 StPPP II nr 4114; 
Jeslibi ktho plinącz s traffthą... jaz ... wylo-

myl..., thakowi iesliby byl... pokonan (con- 
yictus) wedlye... prawa wodnego, thedi... ma 
zaplaczicz 1498 MacPraw VI 275; Nec ipsum 
in aliquo convincere, pokonacz, reum XV 
p. post. Kałużn 275; Secundum que ipsum 
volo evincere al. pokonacz, sicut ius decernet 
1500 AGZ XV 398; ^  Victus pokonan uel
pobyedzon OrtCel 12.

Pokonanie * skazanie, d a m n a t io Ihus tace- 
bat et testimonia non erant sufficiencia ad ipsius 
damnacionem, id est conyinctionem pokonanyy 
XV p. post. Kałużn 275.

Pokopać fo r m y : inf. pokopać Rozm 104; 
^  praet. 3. sg. m. pokopał 1425 MPKJ II 303, 
BZ Gen 35, 4; 3. pl. m. pokopali Rozm 183; 
^  part. praet. pass. n. sg. f. pokopana 1471 
MPKJ V 65.

Z n a czen ia : 1. *skopać, zryć dla uprawy, 
fodere, fodiendo mollire (ag rum) ’: Yze Pyotr 
nywą Sczepanowa pokopał, pohoral y posal 
1425 MPKJ II 303.

2. * zakopać, zagrzebać, in fo d e r e Ted i ony 
dały gemu... nausznyce... Tedi ge on pokopał 
(infodit ea) pod terabyntem, ys to gest za mya- 
stem Sichem BZ Gen 35, 4; Każdy zelazne albo 
drzeyyane myyaly ymyyanya a barzo v tayem- 
nym myesczy y zyemy pokopały (quo in loco 
secretissimo fodiebant terram) Rozm 183; 
^  *pogrzebać, pochować, se p e lire Oto rozgnye- 
yawschy szye Herod posiał kąty y kazał zgybycz 
szyny y nyescz do Alexandriey a tamo ye po- 
kopacz (iussit filios... sepeliri) y z Alexandrem 
Rozm 104.

3. *rozkopać, kopaniem zniszczyć, suffodere, 
fodiendo des tru erePokopana suffossa (incensa 
igni et suffosa, sc. yinea Psal 79, 17) 1471 MPKJ 
V 65.

Pokopicie (?) *osobno, oddzielnie, w rozpro
szeniu, s e p a ra tim Primo quia omnem gra- 
ciam, quam sparsim, pokopycze, omnes sancti 
habuerunt, hec habuit cumulatim, szebranye, 
in se 1477 MPKJ II 324. ^  Może błąd zamiast 
posobicie, posobicą?

Pokora fo r m y : n. sg. pokora ca 1428 PF 
I 496, 1437 Wisi nr 228 s. 88, 1441—6 Bibł- 
Warsz 1861 II 712, etc.; ~  g. sg. pokory XV 

p. pr. SKJ I 307, BZ  Judith 8, 17, 1461—7 
Serm 415v, etc.; ^  d. sg. pokorze 1471 Zap- 
Warsz nr 1421, XV R XXV 148; —> ac. sg. 
pokorę 1405 KozierRpInscrPysdr 183, 1414 Paw- 
Poj nr 40, 1418 MacPraw VI 410, etc. etc.;

i. sg. pokorą 1484 Reg 724, Pul 135 arg., 
Naw 132, XV MPKJ II 319; — /. 5 .̂ (o) po
korze XV med. R XXII 236, BZ Judith 8, 20, 
M W  83a; ^  ac. pl. pokory BZ Deut 26, 7.
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Z naczen ia : 1. *uznanie własnej małości, niż
szości, uległość, brak zarozumiałości, tfmmz 
missio, h u m il i ta s Sed in animo contrito et 
spiritu humilitatis, pokory, suscipiamus (Dan 
3, 39) XV p. pr. SKJ I 307; Modestia smyara 
a. pokora XV p. pr. Zab 519; In paciencia 
pokora (Luc 8, 15) XV med. GIWroc 7v; Na- 
pyrwsche tegda misi o pokorze, bi yą myal 
y mylowal XV med. R XXII 236; Ipsa laudans 
deum quasi omnium virtutum suarum oblita 
solam humilitatem memoratur szama pocora 
wspomyna XV med. SKJ V 272; Wyaczsza po
cora devocio maior XV med. Zab 513; Vssliszal 
gest nasz a wesrzawszi na nasze pokori (humi
litatem nostram) y vsyle, y nodze a viwyodl 
nasz [nasz] z Egipta BZ  Deut 26, 7; Panye 
boże..., wezrzi na gich picho a wzglyodny na 
naszo pokoro (ad nostram humilitatem)! BZ 
Judith 6, 15, sim. M W  139a, EwZam 289; 
Abi iako syo zamocylo syerce nasze w gich 
pisze, tako takesz s pokori naszey (de nostra 
humilitate) abichom oslawyeny biły BZ  Judith 
8, 17; Przeto czekaymi w pokorze (exspectemus 
humiles) vcyeszenya naszego ib. 8, 20, sim. 
M W  83a; Dzewstwo *okrossa pocori virgini- 
tas decor humilitatis 1461—7 Serm 415v; Na- 
drosz<szą> pokoro preciosissimam humilita
tem ib.; Anno szwyata, przesz czyrplywoscz po
kory thwey day nam ozalowacz rany mąky 
boszkyey! M W  78a; A może byczi syostram 
dozvolono podług pokory (circa humilitatem) 
gych 1484 Reg 709; Ale ssą povynny, aby przyąly 
pokuthą z pokorą ib. 724, sim. Pul 135 arg., 
Naw 132; Glos Yezukristow o Yudaszu... 
y Yudaszowy zloszczy warowacz szye, a Yezu- 
krystowo pokorę naszlyadowacz Pul 108 arg.; 
Sz wyelyką wyarą y pokorą yego prószył, abi 
yszdrowyl szina gego XV ex. MPKJ II 319; 
Pysznego kw pokorze przywyeszcz ad humili
tatem reducere XV ex. R  XXV 148; Cwatek 
czarny gescy (‘jestci’) pokora ca 1500 R  XIX 
75; Yze yego (sc. dziecięcia) smyary y yego 
kraszy, y tes vyelykye pokory *nygd vypovye- 
dzyecz nye może Rozm 19.

2. *publiczne upokorzenie się winowajcy, naj
częściej zabójcy, i prośba o przebaczenie, animi 
submissio ab eo, qui malum facinus commisit 
vel aliąuem interfecit, veniae impetrandae causa 
publice f a c t a Stanislaus astitit termino vero 
coram nobis super Johannem de Penki pro 
dedivisione arearum et omagio, videlicet po
cora, et sex scotis 1391 Leksz II nr 130; Nico- 
laus... Johanni pro capite patris veniam, po
cora, debet facere 1398 StPPP II nr 354; De- 
buit pokoro czinicz 1405 KozierRpInScrPysdr

183; Quod ipsius homines... interfecerunt michi 
canem gwałtem et in isto habeo dampnum... 
Et exadverso Vitek respondit, quod... sum 
tecum concordatus pro isto et pro aliis causis, 
quod debui tibi dare canem pro cane a pokorą 
uczinicz 1414 PawPoj nr 40; Quod... Martinus 
debet facere veniam vulgo pocoro eidem Sand- 
coni 1418 MacPraw VI 410; Esz Albricus et 
Nicolaus bili czali dzen w Raczaszu y chczeli 
Janoui... pokoro czinicz, a on syo gey warował 
1420 TPaw VII nr 1965; Sidło obligavit se solvere 
octodecim grossos kmethonibus... et de omni
bus istis, cum dominus dimisit al. vypuszczil, 
sed tantum pro venia al. o pokorą debet mittere 
ad probos homines 1424 KsMaz II nr 249; 
Proposuit Iaworsky contra Nicolaum... pro 
humiliacione al. pocorą, quod fideiubuit sub 
vadio..., quod iure aquisivit..., si probaverit 
iuramento 1425 AGZ XI 17, sim. 1460 AGZ 
VI 61; Pokora omagium ca 1428 PF I 496, 
sim. XV p. pr. PF V 35; Homagium vero al. 
pokorą... in cimetherio ecclesie... cum evagi- 
natis gladiis veniam poscendo prestare debe- 
bunt 1434 PawPoj nr 43; Omagium pocora, 
oldowanye 1437 Wisi nr 228 s. 88; Et cum hoc 
pokorą facere debet iuxta ius terrestre 1440 
AGZ XIV 3; Concordia inter Nicolaum... 
e t... dominam Margaretham...: pokora tali 
m odo..., quod antę processionem cum undecim 
riobilibus sibi similibus evaginatis gladiis... 
solus nudus pedibus cum aliis duobus... et 
nudo corpore usque ad cingulum et ubi prefata 
Margaretha... sedebit, ibidem... Nicolaus de
bet porrigere gladium evaginatum de manibus 
suis Johanni, filio prefati Jacobi occisi, et ipse 
Johannes patruo suo germano in manum... 
porrigere debet, et Przeczslaus eundem gladium 
prefato Nicolao super collum suum ponere 
debet, et viceversa deponere nihil faciendo 
eidem Nicolao 1441—6 BiblWarsz 1861 II 712; 
Pokora za manzoboystwo slyachthy. Item gdi 
slyachczicz zabye slyachczycza, pyanczdzye- 
syant kop... zaplaczicz ma a pokoran (homa
gium)... dlya sgladzenya nyeprziyasny... vczi- 
nicz ma Sul 92; Gdi wlodika zabyye slyach
czycza, zaplaczicz ma zany pyanczdzyesyand 
kop... i pokoran (veniam) ma vczinycz, chusti 
alysz do passa opusczyw Sul 93, sim. ib.; No- 
biles Plosczi omagium al. pokorą debent 
facere 1455 ZapMaz 26; Johannes... debet 
humiliari al. pokorą uczynycz... Dobeslao 
1465 PawPoj nr 46; A gdyby Stanisław za 
sszyna pokory nye przyanl any by sszya ku 
pokorze posthavyl, thedyby myal [...] 1471 Zap- 
Warsz nr 1421; Symko pro eodem termino
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debet omnes suos consanguineos locare et hic 
in Sanok suscipere humilitatem al. pokorą sub 
vadio 1476 AGZ XVI 130; Onyszko, Iacub... 
fideiubuerunt... pro Paschko... solvere... quin- 
que marcas cum lapide cere et humilitate per 
ipsum Paschko exhybenda al. pokora 1479 
ib. 153, sim. 1480 ib. 161.

Pokornie *ulegle, potulnie, uprzejmie, animo 
s u b m is s o Alye y nyewyasti nauczyone dały 
S 0 0 , czso S 0 0  naprz00dly..., dobrowolnye, po- 
kornye (sponte), wlostnye wsziczko dawayocz 
BZ Ex 35, 26; Panye leżu Criste..., kthorysz... 
fałszywe obwynyenye pokornye czyrpyal M W  
12 a; Poszdrovyl ya (sc. Gabryjel Maryję) po
kornye XV p. post. R XIX 51, sim. Rozm 52; 
Sed... Ihus Xpus licet sciuit eius (sc. legisdoc- 
toris) cogitacionem malam, tamen... hec res- 
pondit ei curiali sermone, pokornye XV p. post. 
R XXV 174; Prószył gego barso pokornye, bi 
stąpyl do nyego (Jo 4, 47) XV M PK JII 318, 
sim. Rozm 499; A takosch myły Krystus po
kornye pokląknavschy vmyl nogy y Iudaschovy 
Rozm 537, sim. ib. 826; O tern, yako myły Cri- 
stus barzo pokornye modlyl szye, padwschy 
na sve oblycze ib. 610; O tern, yako Iudasch 
czaloval mylego Iesucrista a tako szye myły 
Cristus barzo pokornye k nyemv nachylyl 
ib. 618; Yze na kassn tych katów przekląthych 
sam przystąpyvschy barzo pokornye oblapyl 
slup dobrovolnye ib. 817, sim. ib. 826.

Pokorno culegle, potulnie, uprzejmie, z po
korą, animo su b m isso O tern, yako dzyevycza 
Marya pokorno prószyła svego syna, by nye 
chczyal tak sromothna smyerczya vmrzecz Rozm 
499; Czczyenye o tern, yako myły Kristus vstav- 
schy od vyeczerzey pokorno ssyąl sve odzyenye 
s syebye, aby vmyl svym zvolyenykom nogy 
ib. 531, sim. ib. 533. 536. 538. 826; Tedy odstą- 
pyvschy od słupa, obezryavschy szye, barzo 
pokorno poklyąknąl ib. 826.

Pokorność fo rm y: n. sg. pokorność XV med. 
GIWroc 28 v; ^  g. sg. pokorności Pul 130 arg., 
XV p. post. S K J I 147; ^  ac. sg. pokorność XV 
in. R XXIV 67, XV med. SKJ l 62; ^  1 sg. 
(w) pokorności Pul 89 arg.

Znaczenie: łuznanie własnej małości, niż
szości, uległość, brak zarozumiałości, animi sub- 
mis sio, modestia, humilitas, mansuetudo': Con
tra ista habes hec tria remedia: pacienciam, 
pokornoscz,... et humilitatem XV in. R  XXIV 
67; Pax est securitas, wpefnenye, mentis ,simpli- 
citas, pocornoscz, prostocz, cordis XV med. 
GIWroc 28v; Fratres, induite vos... humili
tatem, gl. id est humilitatem in corde, opere 
et habitu pokornoscz w szerczu, w vczynkv

y broyenyv (Col 3, 12) XV med. SKJ I 62; 
Modlytwa grzesznego w strachu będoczego 
w pokornoszczy Pul 89 arg.; Glos czerekwe
0 naszlyadowanyu pokornoszczy Puł 130 arg.; 
Movylacz sz ym s pokornoszczy, chczancz do- 
stacz boszkyey myloszczy XV p. post. SKJ
1 147.

Pokorny fo rm y: n. sg. m. pokorny XV med. 
R XXII 245, Puł 85 arg., XV p. post. R XXV 
179, etc.; f .  pokorna ca 1428 PF I 476, XV 
med. Zab 451, 1460 R XXV 243, 1466 ib. 138, 
Rozm 12. 19; neutr. pokorne 1453 R XXV 
208, Rozm 23; ^  d. sg. m. pokornemu Puł 
9, 42 ;/. pokornej Gloger; ~  ac. sg. m. pokorny 
Puł 17, 30; neutr. pokorne Rozm 19; ^  v. sg. f .  
pokorna XV ex. P F N  103; ^  i. sg. f .  pokorną 
M W  77b; ^  /. sg. f .  (w) pokornej Rozm 534; 
neutr. pokornem Puł 9 arg.; ^  n. pl. pokorne 
XV p. post. R XXII 320; m. pokorni 1424 
Msza III s. 61, sim. VI, XV med. R  XXII 235. 
246, etc.; g. pl. m. pokornych BZ  Judith 
9, 16, Pul 101, 18; ^  ac. pl. m. pokorne XV 
med. R XXII 235, M W  139b, XV p. post. 
MacDod 32, EwZam 289; pokornych XV med. 
SKJ I 59.

Comparat. v. sg. f .  pokorniejsza XV ex. Pam- 
Lit XXVI 398; ^  n. pl. m. pokorniejszy 1471 
MPKJ V 78.

Superlat. ac. sg. m. napokorniejszy Rozm 45; 
^  v. sg. m. napokorniejszy Naw 133;/. napokor- 
niejsza XV med. Zab 521.

Znaczenie: *odznaczający się pokorą, uległy, 
potulny, skromny, cichy, nihil sibi arrogans, 
submissus, modestus, mansuetus, humilis': Na- 
boszny, pokorny czebe proszymi (supplices 
te rogamus), wszechmoczni boże 1424 Msza III 
s. 61, sim. VI; Napokornyeyszy XV p. pr. 
Puł Kr as 12; Ya woczey dowierzaam pokorney 
grzesznyczy nyz pyszneey dzewcze Gloger; Po
korny a potulny, o gich Dauid mowy w szal- 
tarzu: Pokorne duchem sbawy (humiles spi- 
ritu salvabit Psal 33, 19) XV med. R  XXII 235; 
Bo zadni pocorni nye gest przes nądze ib. 245; 
Wi bądzyeczye mylczecz, yaco tho czischi a po- 
corny ib. 246; Gaudete cum gaudentibus..., 
non tam alta sapientes, sed humilibus consen- 
cientes, gl. id est humiles imitantes ale pokor
nych naszladvyącz (Rom 12, 16) XV med. SKJ 
I 59; Omnes vnanimes in oracione estote,... 
misericordes..., hymiles pokorny (I Pet 3, 8) ib. 
97, sim. XV p. post. Msza VII s. 50; Nyero- 
spusth<na>, napokorneysza, przespyeczna (sc. 
Maryjo), racz nam dacz dokonanye dobre! 
XV med. Zab 521; On stal yako baranek, szvye- 
rzathko pokorne 1453 R  XXV 208; Ale pokor-
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nich av cychich (humilium et mansuetorum) 
zawszgy sy0 tobye lyvbyla modlytwa BZ Judith 
9, 16; Anteneąuiores (pro animeąuiores) schil- 
nyeissi, pokornyeissi (ut vere scientes, ąuibus 
iuramentis crediderunt, animaeąuiores essent 
Sap 18, 6) 1471 MPKJ V 78; W kthorem (sc. 
małżeństwie) pokorna czyrplywosczyą szobye 
zasluzila (sc. św. Anna), yz panną M arią... 
porodziła M W  77b; Ssadzil moczne s stolcza 
y powiszil pokorne (exaltavit humiles Luc 1, 52) 
M W  139b, sim. XV p. post. MacDod 32, 
EwZam 289; Sędzy szyrotcze y pokornemu 
(pupillo et humili, FI: sirocze y cychemu) 
Pul 9, 42; Bo ty lyud pokorny (populum hu- 
milem, FI: smerni) zbawyon vczynysz, a oczy 
pysznych ypokorzysz Pul 17, 30; Cristus slotky 
y pokorny modlyoczych szye proszby wysłucha 
Pul 85 arg.; Wezrzal na modlytwę pokornych 
(humilium, FI: smernich) Pul 101, 18; O nasz- 
wyathschy, o napokornyeyschy boże oycze! Naw 
133; Quia parvuli sunt valde humiles pokorny 
XV p. post. PF I 202; Humiliamini, bąndze 
(leg. bądźcie) pokorny, in conspectu domini 
(Jac 4, 10) ib.; S[y]ą dzyeczy... syerczem y czą- 
lem pokorne, nyezarloczne, nyeląnive, nye zay- 
rzą, nyelacome, ale sgodne XV p. post. R XXII 
320; Sed ąuando egressus est de domo virgi- 
nali, id est de vtero virginis Marie, factus est 
ita mansvetus, pokorny, ut agnus XV p. post. 
R XXV 179; Panno naslachethnyeysza, nade 
wsysthky pokornyeysza! XV ex. PamLit XXVI 
398; Anno schwyąta y nabożna, myloschczywa 
y pokorna! XV ex. PF V 103; Alye była vyelmy 
smyerna, czycha y pokorna (fuit... mansueta) 
Rozm 12, sim. ib. 19; Tako dzyevycza Marya 
vzrawschy ono dzyeczyatko tak nadobne, tako 
barzo smyerne y tako pokorne, począla na nye 
sylno patrzycz ib. 19; Jozef... bylprosty, dobry, 
smyerny, czychy, pokorny (mitis et mansue- 
tus) y vyelmy rostropny ib. 31, sim. ib. 120. 
626; Ten szyą tako vyelyky, tako moczny, 
v zyvoth napokornyeyschy [...] ib. 45; Iązyk 
yego... rostropny, mylosczyyy, lyybyezny, czy
chy a sylno pokorny (mitis et mansueta) ib. 
151; ^  Prosta, pokorna spowyedz ma bycz
ca 1428 PF I 476, sim. XV med. Zab 451, 1460 
R XXV 243, 1466 ib. 138; O pokornem przysz- 
czyu syna boga (de humili adventu Christi) 
Pul 9 arg.; Ryschanye, posczye wschytko dzye- 
yycze Marye y yey wschystko postayyenye było 
smyerne, nadobne a barzo pokorne (decens 
erat... ac disciplinatus) Rozm 23; Stal przed 
syemy zvolyenyky... vkazavschy szye v pokor- 
ney sluzbye y noszyl vodą ky nogam svych mlod- 
sych ib. 534.

Pokorzyć fo rm y: imper. 2. pi. pokorzcie 
BZ Jer 13, 18; ^  inf. pokorzyć 1419 Ziems- 
Krak I 1017, XV in. R XXV 267, Rozm 532; 
^  praet. 2. sg. m. pokorzyłeś BZ  IV Reg 22, 19. 
II Par 34, 27; jeś pokorzył Pul 88, 11; 3. sg. m. 
pokorzył BZ  III Reg 21, 29. II Par 32, 26, 
Pul 142, 3; 3. pl. m. pokorzyli Pul 93, 5; ^ part. 
praet. pass. n. pl. m. pokorzeni Pul 105, 41; 
^  praes. pass. 3. sg. neutr. pokorzono jest 
Pul 106, 12; 3. pl. m. pokorzeni są Pul 105, 40. 
106, 17.

Znaczenia: 1. *upokorzyć, ugiąć, podporząd
kować, aliąuem demissum facere, in potestatem 
suam redigere’: Pokorzicz bogu deo reconciliare 
XV in. R XXV 267; Wydzalesz, ysze syo po- 
korzil Achab (nonne yidisti hum^liatum Achab) 
przede mno, a przeto isze syo pokorzil (humilia- 
tus est) prze myo, nye przepusczo złego za gego 
dny BZ III Reg 21, 29; Przeto iszesz sliszal 
słowa ksyog tich a vlyoklo syo syerce twe, 
a pokorzilesz syo (humiliatus es) przed bogem 
BZ IV Reg 22, 19; Potem syo pokorzil panu 
(humiliatusąue est postea) BZ  II Par 32, 26; 
Yszesz sliszal słowa tych to ksyog a obmyok- 
czilo syo syerce twe a pokorzilesz syo (humi
liatus es) w wydzenyy bozem s tey rzeczi, 
która powyedzana przecyw temu myastu ib. 
34, 27; Pokorzcye syo (humiliamini) a syodcye 
na szemy! BZ Jer 13, 18; Ty yes pokorzil 
(humiliasti, FI: ysmerzil ies) yako rannego 
pysznego Pul 88, 11; Lyud twoy, boże, poko- 
rzyly (humiliayerunt, FI: ysmerzili so) y dze- 
dzynę two gabaly Pul 93, 5; Męczyły ye nye- 
przyaczele gich y pokorzeny so (humiliati sunt, 
FI: ysmyerzyly so sye) pod rękama gich Pul 
105, 40; Ale ony rozgarzaly gy w radze swoyey 
y pokorzeny (humiliati sunt, FI: vsmyerzily 
so sie) w zloszczyach swoych Pul 105, 41; 
I pokorzono iest (humiliatum est, FI: vsmerzyly) 
w robotach szyercze gych Pul 106, 12; Prze 
krzywdy czem gich pokorzeny so (humiliati 
sunt, FI: vsmerzeny so) Pul 106, 17; Bo prze- 
szlyadowal nyeprzyaczel duszę moyę, pokorzył 
(humiliavit, FI: *vsmerdzyl gest) na zyemy 
żywot moy Pul 142,3; Vmyva (sc. Chrystus) svych 
mlodschych, a thy szye vstydasch pokorzycz 
bracey rozgnyevaney Rozm 532.

2. 'upokorzyć się publicznie i prosić o prze
baczenie, veniae impetrandae causa publice se 
su b m itte re Barthek, Jaschek debet prorogare 
sub pena al. pokorzicz sam 1419 ZiemsKrak 
I 1017.

Pokos 'wal zboża, trawy, leżący na polu po 
jednym przejściu pracującego kosiarza, striga 
Dampnum ąuingentorum pocossow feni 1398
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StPPP II nr 235, sim. 1428 ArchCastrCrac III 
74, 372; Pro C pocoss feni 1398 StPPP VIII 
nr 7316; IHI-or capecia vicie violenter de campo 
et C pocossy recepit ib. nr 7493, sim. ib. 
nr CCXLII 85; Iaco Grzegorz poszekl dze- 
wancz pokoszow na Kraynyne oczczisznye 1414 
Pyzdr nr 389, sim. 1418 TPaw YII nr 592; 
XX-ti falcastra al. pocoszi ultra antiąua signa 
falcata poszeczone 1427 ArchTerCrac CXCVI 
20, 36; Quia pratum ipsius violenter fal- 
castravit et in eodem falcastravit XLIII vlg. 
pocoszy 1428 ArchCastrCrac III 79, 404, sim. ib. 
100, 530; In ąuibus pratis fecisti centum po
koszow 1439 AGZ XII 429; (Philippus) ex- 
cidit... ąuatuor milia feni falcastrata al. po
kosy 1447—9 RocznHist XV 220; In ąuibus 
pratis falcastrasti ducentos sexaginta minus uno 
sulcos al. pokosow graminum 1471 AGZ XV 
129; Fecistiąue ąuingentas falcastraturas al. 
pokossow 1476 AGZ XIX 287; ~  'pas zboża, 
łąki, który kosiarz ścina za jednym swoim przej
ściem': Yeszcze jego pocos ostał 1424 Pyzdr 
nr 1006.

Pokosić 1 ściąć kosą, skosić, falce demetere 
<B>artolt skarszyl na Andrzeya, ysze mv laką 
pokosyl (quod pratum ipsius falcavit). Tedy 
Bartolth poznał, ysz łąką pokosyl (sit confes- 
sus praedictum pratum se falcasse), ale to przy- 
loszyl, ysze yą kvpyl v włodarza Andrzeya 
Dział 42; Quia... Spithko misisset Fedor... 
cum ąuindecim coadiutoribus suis super pre- 
dictum pratum... suo cum mandato falcastrare 
al. pokosszicz yiolenter 1471 AGZ XVII 46.

Pokosienie cf. Pokoszenie
Pokost *olej odpowiednio spreparowany, uży

wany do powlekania drewnianych przedmiotów, 
aby im nadać większą trwałość, nieprzesiąkal- 
ność i połysk, v e r n i x Ad farnisium faciendum 
al. *pogost recipe lapidem bursthin et terre, 
postea ponantur illi pulveres ad oleum lini 
et coąue bene, usąue erit spissum XV med. 
AKPr I 191; Pokosth vernix ca 1465 Rost 
nr 4104.

Pokoszczenie 'napuszczenie, powleczenie po
kostem, actus vernice imbuendi, oblinendk: Pro 
pobrzeszczene et pocosszczene duorum arcuum 
regalium 1393 MMAe XV 171.

Pokoszenie czy Pokosienie *ścięcie kosą, sko
szenie, actus falce demetendi': O pokosyenyy 
trawy Dział 42.

Pokowne *opłata uiszczana przez stronę prze
grywającą spór, pecunia, quae ab eo, qui causam 
perdidit, sohebatur’ (?): Idem Wilczek luguit 
tres penas, quia in terminis non aparuit contra 
Johannem, heredem de Chromecz, ąuartam

penam, que in wlgari dicitur pokowne 1391 
Leksz II nr 1449.

Pokowowe *opłata uiszczana przez stronę prze
grywającą spór, pecunia, quae ab eo, qui causam 
perdidit, sohebatur'(?): Potrassius Golski asti- 
tit omnes terminos cum juramentis super do- 
minum Hynczkonem..., necnon super pueros 
suos pro eo, quod vi et cum potencia cucurrit 
super domum matris sue et ipsius sic, quod 
nemo est ausus morari in domo sua antę pre- 
fatum Hynczkonem. Et Golsky dedit adjudica- 
tum ylg. przysand, necnon ylg. *pokobowe dedit 
super onera et potencias ylg. gwalti, quas sibi 
minus juste fecit 1393 Leksz II nr 1482.

Pokój fo rm y: n. sg. pokoj FI i Pul 37, 3. 
84, 11. 118, 165, etc. etc.; ^  g. sg. pokoja FI 
i Pul 13, 7. 33, 14. 34, 31, etc. etc., XV p. post. 
R XXV 237; pokoju 1424 Msza III s. 62, 
sim. VI, 1436 R XXIII 276, XV med. SKJ V 
260, etc., EwZam 291; ^  d. sg. pokoju Pul 
121, 6; ^  ac. sg. pokoj 1393 Kościan nr 63, 
1397 Pozn nr 226, Gn 3b, etc. etc; r̂> i. sg. po
kojem 1392 HubeZb 65, 1393 Kościan nr 60. 62, 
1395 ib. nr 78, etc. etc.; ^  /. sg. (w) pokoju 
1394 HubeZb 69, 1400 SKJ III 191, FI i Pul 
4, 9, etc. etc.; ^  ac. pl. pokoje 1471 MPKJ V 
72.

Z n a czen ia : 1. *brak trosk, kłopotów, zamie
szania, spokój, bezpieczeństwo, pomyślność, 
szczęście, wytchnienie, odpoczynek, curis vacare 
(sensu subst.), animi tranąuillitas, vita otiosa, 
tuta, f e l i x Gdiszczy ona porodzicz ma, tedicz 
yocz ona... komolo namuie, gdesbicz ona f ne 
leszala y tesze svog pokog ona thamo mała 
Gn 3b, sim. ib.; Fftorecz pres to syothy Bartlo- 
meg gest byl skoro swego (leg. z swego) czala 
sdrzudzyl (‘zrzucił’), isbicz on s pokogem leszal 
byl Gn 173b, sim. ib.; S pokogem pacifice Gn 
gl. 106a; W pocoiu (in pace) w tern istem spacz 
bodo FI 4, 9, sim. Pul, sim. FI i Puł 54, 20; 
Drogi pokoia (viam pacis) ne poznali so FI 13, 7, 
sim. Puł; Gisz to mowo pocoy (pacem) s blisz- 
nim swogim, ale zla w serczoch gich FI 27, 4, 
sim. Puł, sim. FI i Pul 84, 8. 121, 8; Gospodzin 
blogoslawicz bodze ludu swemu w pocoiu (in 
pace) FI 28, 10, sim. Puł, sim. FI i Puł 75, 2. 
Ez 10; Szukay pocoia (pacem) FI 33, 14, sim. 
Puł, sim. FI i Puł 34, 31. 119, 6. Ez 2; Ale 
smerni... kochacz se bodo w mnoszstwe pocoia 
(pacis) FI 36, 11, sim. Puł, sim. FI i Puł 71, 7; 
Ne iest pocoy (pax) cosczom mogim od ob
licza grzechów mogich FI 37, 3, sim. Puł; Spra- 
wedlnoscz a pocoy (pax) czalowalesta se so 
FI 84, 11, sim. Puł, sim. FI i Puł 118, 165. 121,
7. 124, 5; Wrocz se, dysza moya, w pokoy
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twoy (in reąuiem tuam) FI 114, 7, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 131, 5; Prosycze, gesz to na pokoy 
(ad pacem, Pul: ku pokoyu) so, Yervszalem 
FI 121, 6; Pamyathay thesz, pane,... <y onych, 
kthorzy nasz> przeszły są sznamyenyem vyary 
y szpanym ve sznye pokoya (et dormiunt in 
somno pacis, Msza III. VI: pokoyv) 1413—4 
Msza I s. 262, sim. IV. VII. VIII; Pokoy pany- 
szky (pax domini) bądź szawszgy sz wamy 
1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; Pacifici po- 
koyny vel pokoy czinączi ca 1418 JA XIV 512; 
Merito dicitur (sc. mater dei) domus refugii po
koya XV in. R XXIV 69; Ma s pocogem szescz, 
a przi tem szo ma *nayestcz Słota w. 17; Day 
myloscziwy pokoy (da propitius pacem) w cza- 
szyech naszych 1424 Msza III s. 63, sim. 
VI—VIII. XII; Damusąue vobis veras et omni- 
modas treugas pacis przymyrzene pokoya ca 1428 
P F I 483; Chcemli tszczice zabycz a pokoia na- 
bycz, musszimy szą modlicz bogu Gałka w. 52; 
Spocoynicz są, gisch mayącz pocoy w swich 
syerczach od grzechu XV med. R  XXII 242, 
sim. ib. ; Ffala bogu na wischocosczy y na zyemi 
pocoy (pax Luc 2, 14) ludzem dobrey woley 
XV med. R  XXII 243, sim. EwZam 292, De 
nativ w. 68; Ut manus nostre ad bona opera... 
libere extendantur et pedes nostri in viam pacis, 
pokoyy, dirigantur XV med. SKJ V 260, sim. 
1436 R XXIII 276, Dział 3, M W  69a, 1484 
Reg 717, EwZam 291; A ti potem poydzesz ku 
oczczom swim w pokoy (in pace) a bodzesz 
pogrzebyon w dobrey staroszczy BZ  Gen 15, 15; 
Wydzal gest pokoy (reąuiem), ysz gest dobri, 
a szyemyo, ysz gest bila przedobra ib. 49, 15; 
A wsziczyek lud ten to wroczy sze s pokogem 
(cum pace) na swa myasta BZ Ex 18, 23; Po
koy, pokoy tobye a pokoy pomocznykom twim 
(pax, pax tibi et pax adiutoribus tuis) BZ  I 
Par 12, 18; Ale sin, gen sy0 tobye vrodzi, bo- 
dze mosz przepokoyni, a ia gemv vcziny0 pokoy 
(faciam... eum reąuiescere) ode wszech nye- 
przyiacyol gego wokol..., a myr, a pokoy (pacem 
et otium) dam Israhelu we wszech dnyoch gego 
ib. 22, 9; Quamdiu homo est in solitudine aut 
in mentis ąuiete, w dusznem pokoyy, diyinas 
consolaciones percipit 1456 R XXXIII 182; 
<P>otrzebno gest kv pospolytemv dobremv, aby 
kaszdy swoy pokoy myal (u t... in ąuiete vivant, 
Sul 46: abi... spokoynye zzyly) a geden dru- 
gemv szkody nye czynyącz Dział 37; Nyechay 
odpocziwai0 w pokoyu M W  22a; Raczi dacz 
zdrowie czieleszne y wierny pokoy serdeczny 
(veramque pacem cordium) M W  33a; Którym 
obyczayem ma byczi zachovan pokoy (de pace 
reformanda) y tez zgoda myedzy braczią y mye-
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dzy syostramy 1484 Reg 715; Nye wnydo w po
koy moy (in reąuiem meam, FI: w odpoczi- 
wane moie) Pul 94, 11; Dayze my tho, myły 
panye, aby my tha szwyathoscz była... pokoy 
a veszelye ve szmąthkv Naw 148; Przed nym 
(sc. dyjabłem) nye mamy pokoya, acz nye ba- 
dze miloscz thwoya XV p. post. R XXV 237; 
Nynye opuszczasz slvgą thvego, panye, podług 
slova thvego w pokoyy (in pace Luc 2, 29, 
Rozm 78: s pokoyem) EwZam 295; W pokogyu 
gród Thatarom zpusczyl XV ex. MacDod 139; 
Y byeszely thv szlvdzy przeczyw gemv wzya- 
wyayącz mv sdrowye szyna, abi on yvsz dal 
pokoy Xowi XV ex. MPKJ II 320; Bo nye- 
ktorzy movyly, yze podobno dacz dan rzym- 
skym czeszarzom, aby valćzyly za pokoy Rozm 
455; ^  Pro pace et tranąuillitate za myr, za 
pokoy XV med. Zab 523, sim. ca 1455 JA XIV 
505; Myły boże, daj pokoy, myr! 1460 PrzBibl I 
187; Racz nam dobre latho daczy, myr y pokoy 
szgednaczy XV p. post. R XXV 226; By... sy- 
dovska zyemya... myr y pokoy myala Rozm 
583; ^  być na pokoju *odpoczywać, reąuies
cere': Bo vmyslyl sobye Iudasch: Nocz yest, 
yschytek lyvd iuz yest na pokoyą, nykt nass nye 
vbaczy Rozm 553; ^  *stan bez wojny, tempus 
pacis': Tho wszytko czassv pokoya a sgodi 
(tempore pacis et concordiae) *myesczye ma 
thylko, alye czassu walecznego nykake Sul 12, 
sim. ib. 36.

2. 'stan spokojnego, nie kwestionowanego po
siadania, in possidendo aliąuid non perturbari 
(sensu subst.)': Jaco Bogusław vmouil zsz 
Yaffrosko, ysz mu mała w Karnine dacz po
koy 1393 Kościan nr 63; Isz Adam humouil 
sza mn0 ('ze mną’), isz mi mai dacz pokoy 
v tich dzedzinach, a ya onemu v scholtestwe 
na Kuyauach 1397 Pozn nr 226; A take ten 
gisti Jassek ma mu dacz veczni pocoy hy weczne 
milczenie o wsithky rzeczi, czos *b0 mai k nemu 
gdi mowicz XV in. Maik 118; ^  z pokojem, 
w pokoju 'nie doznając zaczepek, zwłaszcza 
przeszkód w posiadaniu, in possidendo aliąuid 
non turbari': Iaco Janek cuppno dzedzino *der- 
szi dwadzescza lath s pocoyem 1392 HubeZb 65, 
sim. 1393 Kościan nr 60. 62, 1395 ib. nr 78, 
1396 PKKr I 245, 1397 Pozn nr 326. 351, 1398 
StPPP VIII nr 7757, 1399 Hubę Sąd 231, etc. 
etc.; Quod dominus Voyslaus... dimisit in pace 
et gracia vlg. darmo y s *pokoem in iudicio... 
dominum Joannem 1400 HubeSąd 374; lako 
Wichna trzimala tego kmecza s *pokogym trzi 
lata 1401 ib. 232; Yze pany they przekopy gesth 
w dzersenu trzy latha s pokogem, a o tho nykth 
gych ne gabal 1428 AKPr VIIIa 171; O kthorą
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drogą Michał na mya zalowal, thą ya orzą 
vyszey trzech lyath s pokoyem 1440 ZapWarsz 
nr 880; Ktorąsz to (*?c. dziedzinę) gynszy trzy- 
mayą od trzech lyat... kromye wszego naga- 
banya s pokoyem (tempore pacis et concordiae, 
Sul 35: czasv pokoynego a zgedi, pro zgodi) 
Dział 24; Potem łan ... dzerszal ss pokogem 
(pacifice et ąuiete, Sul 37: spokoynye a czycho) 
dzedziną za cztyrzi lyata ib. 26, sim. ib. 61; 
^  Iaco pani w pocoyu *dersala czanscz trzi- 
dzesczi lath i obraczala, gdze chczala 1394 
HubeZb 69, sim. 1420 Kościan nr 776. 800, 1426 
AKPr VIIIa 48, 1427 ZapWarsz nr 2752, etc.; 
Yacosm ya dzelyl Woczecha sze Sramem... 
pravym dzalem a temu dzalowy trzy latha wy- 
sly w pocoyu 1422 Pozn nr 1118; O cthorę 
polthori włoki Vocech na nyo Ćmię’) szalował, 
tim ya v czcya kupił i dzirszo tho wiszszey 
trzech lath w *pokoyo 1434 ZapWarsz nr 450; 
Gdysz gych gymyenye w pokoyv gest y przez 
wschego gabanya Dział 63; ^  Eze Betrzich
tho barcz... trzimal pancznaczcze lath w mirze 
y pocoyu a nigdi o tho ne gaban 1398 HubeZb 94; 
Esz dwe lancze... Dominicus cum fratre suo 
dzerszeli XVI lyath w mirze, w pokoyv do pana 
Jaschcowa zazwanya 1400 SKJ III 191, sim. 
1402 HubeZb 100, 1417 AKPr VIIIa 140, 1419 
TPaw IV nr 3477, 1428 Pozn nr 1511; Fideiubeo 
pro Iohanne Tharnawski... contra... Stani- 
slaum Szobyenski... sub ąuatuor centis mar- 
carum vadio pacis et federis al. w myrze, w po- 
koyv, hoc est, quod Tharnawski nulla violencia 
cum Sobyenski procedere debet 1493 AGZ XVI
248.

3. *przymierze, układ, zgoda, f o e d u s Przez 
czya pokoy myedzy czlowyekyem y angyolem 
vczynyon yest Naw 42; Idemąue turibulo et 
simul timiamatis ara et testamenti federe, gl. in 
promissione pokoyv, clarus erat (sc. angulus) 
arte XV p. post. PF III 288; Vczynylem pokoy 
pepigi fedus ca 1500 JA IV 93.

4. *porządek publiczny, status rei publicae 
tranąuillus, non perturbatus': Letales ictus seu 
wlnera, que in recenti facto non deprehensa 
sunt, iustis expositis diebus conqueri debent et 
pacis fractor, pokoyv slamacz (OrtOssol 27, 4, 
Ort Mac 23: czo myr szlomyl), iustis sentenciis 
sequi OrtRp 13, 4.

5. 'izba mieszkalna, cubiculum’: A wszow 
sina gey z gey łona y nyosl gy do pokoia (in ce- 
naculum), tu gdzesz on bidlyl BZ  III Reg 17, 19; 
Vzrzisz tego dnya, gdisz wnydzesz do pokoia 
wnotrzney komori (quando ingredieris cubicu
lum, intra cubiculum), abi syo skril ib. 22, 25; 
Tedi wstaw Ezdras winydze s przistrzesza ko-

scyelnego y wszedł do pokoia Jonasona (in 
pastophorium Ionathae) BZ II Esdr 9, 1; Tedi 
richlo Thobias... z swego pokoia (de accubitu 
suo) wiskocziw... k temv cyalu martvemv przi- 
byezal BZ  Tob 2, 3;* Pzikazal gey, abi przi- 
prawyla gyma gyni pokoy (alterum cubiculum) 
ib. 1, 18; Tristega pokoy trogyego podnyebye- 
nya albo chyską (deorsum cenacula et tristega 
facies in ea, sc. arca Gen 6, 16) 1471 M PKJY  8; 
Pokoya cubiculum (et abiit ad cubiculum Ioha- 
nan I Esdr 10, 6) ib. 52; W tayne pokogye in 
celaria (introduxit me rex in cellaria sua Cant 
1, 3) ib. 72; Na pokoyą (war. lub. rp.: na po- 
koyv) in acubitu (dum esset rex in accubitu 
suo Cant 1, 11) ib.; Mystrz nasch movy: Gdzye 
yest yego odpoczynyenye, gdzye yest pokoy 
yego, gdzyeby vyelykonocznego pozyval ba
ranka (ubi est deversorium, ubi pascha... man- 
ducem Luc 22, 11)? Rozm 521.

Poków fo r m y : n. sg. pokow (1401) XVI p. pr. 
Matr IV nr 416, (1406) KodWP V 83, 1411 
Czrs 356, 1414 DokMp I 389, etc.; ^  ac. sg. 
pokow (1375) XVI p. pr. Matr IV nr 279, 1398 
StPPP II nr 305, etc.; ^  n. pl. pokowy 1420 
Monlur V 1, 1426 ib. 4, 1486 TPaw II 113, 
1487 ib. 190; ^  g. pl. pokowow (1426) MMAe 
XVII 230, 1474 KodMazL 261; ac. pl. po
kowy 1399 StPPP II nr 446, 1411 AKPr VIIIa 
112.

Z n a czen ie : *miara objętości zawierająca od 
24 do 61 garncy polskich, mensura 24—61 eon- 
gios continens’: a. ciał płynnych (szczególnie 
miodu), mensura liąuoris (praecipue mellis): 
Dationem medonis al. pokow, wrąb et ossyew 
(pro ossep)... donat (1375) XVI p. pr. Matr IV 3 
nr 279; XXVII marcas et pocow mellis... obli- 
garunt se soluturos 1398 StPPP II nr 305; Duos 
poco wy mellis... transmittere habet 1399 ib. 
nr 446, sim. 1411 AKPr VIIIa 112; Decimam 
mellis urnam, dictam pokow,... donat (1401) 
KNlp.pr. Matr IV 3 nr 416, sim. (1406) KodWP V 
83, 1414 DokMp I 389; Cum una urna mellis 
dicta pocow 1411 Czrs 356; Jacom ya za lonka 
kxandzu pokow modu zaplaczil 1416 ib. 153; 
Pro duobus mensuris al. pokow mellis contra 
Judeum Smil 1418 ZiemsKrak I 4; Duodecim 
vrne mellis al. pokowi 1420 Monlur V 1; Quin- 
que vrnas mellis cum media al. pokowow... 
adiudicauimus (1426) MMAe XVII 230; Tres 
vrnas mellis dictas pokowi 1426 Monlur V 4; 
O ctori pokow modw Woythek na mo zalowal, 
thegom mw ya ne wszol gwałtem 1433 Zap
Warsz nr 413; Unam pullam al. pokow mellis... 
dare debet (1437) DokMp II 243; (Clemens) 
apud molendinatorem in predicta hereditate
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debet capere mediam vrnam al. poi pocow {leg. 
pokowu, sc. mellis) 1441 AKPr YHIa 174; 
Quartam mellis solvere sunt astricti vlg. pokow 
1451 Monlur II 131; Quatuordecim urnas al. 
pokowow mellis 1474 KodMazL 261; Cmetho 
de laneo solvit capitulo pro annuo censu in festo 
sancti Martini unam urnam, quae in Polonico 
pokow vocatur, mellis DłLB I 277, sim. ib. 287; 
Quatuor mensure, al. pokowy, medonis 1486 
TPaw II 113; Due tune mellis al. pokowy 1487 
ib. 190; —̂> Quadraginta pokowones mellis men
sure Opoliensis 1333 CodSil I 33.

b. *ciał sypkich, zboża, mensura rerum granis 
minutis constantium, frumenti’: Duas mensuras, 
que *pochowe dicuntur Slauice, unam siliginis 
et alteram avene (1267) PPom 183.

Pokrasić *przystroić, przyozdobić, adornare 
Dzewky gych kazane, pokrasone (circumorna- 
tae, Pul: pokraszony) yako podobenstwo kos- 
czola FI 143, 14.

Pokraść fo r m y : praet. 1. sg. m. pokradłem 
1474 ZapWarsz nr 1385; -m pokradł 1427 Zap- 
WarSz nr 202, 1428 ib. nr 282, 1471 TymProc 
197; -m pokrad 1462 AKPr VIIIa 53; 3. sg. m. 
pokradł 1387 Pozn nr 32, 1388 ib. nr 43, 1396 
ib. nr 207, etc.\ pokrad 1390 Leksz II nr 1007, 
1401 KsMaz I nr 98, 1452 RafZran 87; / . po
kradła 1411 KsMaz I nr 1599, 1427 ZapWarsz 
nr 2746, 1428 ib. nr 2912; ^  part. praet. pass. 
n. sg. neutr. pokradziono 1391 Pozn nr 250, 
1395 Kościan nr 29, 1404 ib. nr 235, etc.; n. pl. m. 
pokradziony 1388 Pozn nr 44, 1389 ib. nr 238, 
1404 Kościan nr 245, etc. ; /. pokradziony 1387 
Pozn nr 27, 1394 Kościan nr 64, 1494 ZapWarsz 
nr 1768.

Znaczenie: 'potajemnie przywłaszczyć sobie 
cudzą własność, ukraść, ałicui ałiąuid furto sub- 
ducere, furari, furtum f a c e r e Jaco Smislaw ne 
ma vszitka tich ouecz, czso Januszeui pocra- 
dzoni 1387 Pozn nr 27; Jaco *Przespraow lud 
ne pocradl Jacuboui skotha ib. nr 32, sim. 1388 
ib. nr 43; <Ja)co Swenthoslaw ne dzelen bil... 
swym {leg. z swym) oczczem, kedi mu <ko)ne 
pocradzoni 1388 ib. nr 44; Czso Michaloui kone 
pocradzoni, tego Wawrzinecz vszitka ne ma
1389 ib. nr 238, sim. 1404 Kościan nr 245; Mar- 
cussz ne pokrath Micolaia chosebno rzecz<ą>
1390 Leksz II nr 1007, sim. 1401 KsMaz I nr 98; 
Czso Iacuboui plotno pocradzono 1391 Pozn 
nr 250;Czszo Janouirzeczipokradzoni,temu [...] 
trzi lata minąla 1394 Kościan nr 64, sim. 1494 
ZapWarsz nr 1768 a; Czo pocradzono *Marga- 
zrece, na to Pechno ne sial 1395 Kościan nr 29; 
lako Maczey otbegll statca a Petrasz mu go ne 
pokradł 1396 Pozn nr 207, sim. 1401 ib. nr 497.

506; Cszo Janowi szelaza i ginę rzeczi pocra
dzono 1404 Kościan nr 235; Czso Janowi po
cradzoni rambi 1406 Pozn nr 584; Jaco ne Mico- 
lagewo rado ani yego kasno *Jaroslaowi cone 
pocradzony 1408 ib. nr 643; Iaco Stachna ne 
pocrathla Sonthkoua {leg. z Sędkowa) sola za 
copo 1411 KsMaz I nr 1599; Jako Micolayewy 
ne pocradzono *manszo s pane Elzbethy rado 
y kazno 1416 Kościan nr 627, sim. 1427 ib. 
nr 1416; Jakom ya ne pokradł s Sandkowa domu 
rzeczy za czthyrzydzesczy grossy 1427 Zap
Warsz nr 202, sim. ib.; Eze Bronca ne pocradla 
Czciborowi rzeczi ib. nr 2746, sim. 1428 ib. 
nr 2912; Jakom ya nye pocradl raczczam clo- 
dziny za poi kopi y sza szescz grosszy 1428 
ib. nr 282; Alem sbyl swego slodzeya..., essze 
mi skoth pocrath 1452 RafZran 87; Iacom ya 
nye powsczagnal Andrzeye po rakoyemstwie... 
anym mu pytl y gynschich sczebrzuchow domo- 
wich pokrat gwałtem 1462 AKPr VIII a 53; 
W *xanzeyi pusczyey... syeczy any stampycz na 
swyerz nye stawyam, anym xanzego *swyaza ny 
pokrathl za dwadzyeszcza kop grossorum 1471 
TymProc 197; Jakom ja nye dobył zamcowh 
Micolayovych w Proboszeuie v piwnicze 
y v szcrzinky y nye pokrathlem jemv rzeczy 
1474 ZapWarsz nr 1385.

Pokrątka fo rm y: n. sg. pokrątka ca 1455 
JA XIV 491; ^  ac. sg. pokrątkę Pul 7, 10; 
^  n. pl. pokrątki FI i Pul 15, 7. 72, 21, 1437 
PF V 16, 1472 Rost nr 1514; ^  ac. pl. pokrątki 
FI 7, 10, FI i Pul 25, 2. 138, 12.

Znaczenia: 1. *nerka, r e n Vczinisz prze- 
spech prawemu badaio sercza y *pocrotky 
(scrutans corda et renes, Pul: pokrontkę) FI 7, 
10; Do nocy nagabali so me *pocrotky (renes, 
Pul: pokrątky) moie FI 15, 7; Zkusi me, go- 
spodne,... zaszszy pocrotky (ure renes, Pul: 
pokrątky) moie FI 25, 2; Pocrotky moye (renes 
mei) przemenili se so FI 72, 21, sim. Pul; Ty 
obyol, oszadl ges pokro<t)ky (renes, Pul: po
krątky) mogę FI 138, 12; Pokrathka ren ca 1455 
JA XIV 491; Pokrątki ren 1472 Rost nr 1514; 
^  *Pogrotky carnesin patella 1437 PF V 16.

2. dubium: Nicolaus... medietatem aree nywy 
czelinky..., duas nywy et medietatem pokrantky 
zapusty... obligavit 1400 StPPP VIII nr 10867.

Pokręciec bot. *Gratiola officinalis L ć : Pokro- 
czecz 1466 Rost nr 1872.

Pokręta *rodzaj pieczywa, placek, chleb, bo
chenek, genus ąuoddam panis, unus panis totus’: 
Węszmy na swo roko dzesyocz chlebów a po- 
kroto (decem panes et crustulam) BZ III Reg 
14, 3; Boże, daj pokoy, myr a k themu pokrat ha 
chleba y czeszky szyr! 1460 PrzBibl I 187; Po-
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crąta torrestina 1472 Rost nr 1519; ^  Pokvta 
(pro pokryta) torta (war. kal. : pokutha tortura; 
praecepit... rex Sedecias, ut traderetur Ieremias 
in vestibulo carceris et daretur ei torta panis 
cotidie Jer 37, 20) MPKJ V 101.

Pokrokwić *postawić krokwie na domu, can- 
therios domui im p o n e re Reparare verticem... 
taberne..., hoc est lignos construere al. pokro- 
kvycz y polaczycz, y poshycz 1499 AGZ XIX 
123.

Pokropić fo r m y : praes. ind. 2. sg. pokropisz 
KartŚwidz; 2. sg. pokropi XV med. R XXV 154, 
BZ Lev 5, 9. 8, 30. Num 19, 4; ^  inf. pokropić 
ca 1500 Er z 72; ~  pląperf. 3. sg. m. pokropił 
był BZ  Lev 8, 11; ^  part. praet. pass. n. sg. f . 
pokropiona BZ  Lev 7, 10, 1456 R XXXIII 183; 
g. sg. f.  pokropionej BZ Num 28, 13; ac. pl. m. 
pokropione BZ  Lev 7, 12.

Znaczenie:  'kroplami płynu obrzucić, kropiąc 
zwilżyć, aspergere, conspergereOkropisz, gl. 
pokropysz, mio (asperges me Psal 50, 9), pane, 
yzopem y ocziscion bodo KartŚwidz; Vncto 
digito asperget, a *wsz[wjawszy n[y]a palecz 
pokropy, sepcies contra velum (Lev 4, 17) XV 
med. R XXV 154; Pokropy yo (sc. krwią, asper
get de sanguine eius) szczyano oltarzowo BZ 
Lev 5, 9; Bodz to olegem pokropyona (sive 
oleo conspersa), b0dz to sucha (sc. ofiara) ib.
7, 10; Offyerowacz bodo chlebi przes kwassv, 
pokropyone olegem a przaznky przasne pokro- 
pyone olegem (panes absąue fermento consper- 
sos oleo et lagana azyma uncta oleo) ib. 7, 12; 
Szwyoczocz pokropyl byl (aspersisset) ołtarze 
syedmkrocz ib. 8, 11; Wszyow maszcz y krew... 
pokropy Aarona (aspersit super Aaron) ib. 8, 30; 
A omoczi palecz we krwi gey, pokropy (asper
get) przecziwko drzwyam stanowim BZ  Num 
19, 4; Offyervicze obyato zapalno panv... trzi 
dzesyotki byeli oleem pokropyone..., dwa dze- 
syotki byeli oleem pokropyone..., dzesyoto 
czoscz dzesyotka oleem byeli pokropyoney (tres 
decimas similae oleo conspersae..., duas deci- 
mas similae oleo conspersae..., decimam de- 
cimae similae ex oleo) ib. 28, 12—3; Prosperitas 
multis amaritudinibus est respersa vlg. pocro- 
pyona 1456 R  XXXIII 183; Olegyem pokro- 
pyonego oleatam (faciens... tortulas saporis 
ąuasi panis oleati Num 11, 8) 1471 M PK JY  25; 
Pokropycz aspergere ca 1500 Erz 72.

Pokrów 1. fpokrycie, okrycie, tegimentum 
Pro II tecturis super sellas, dictis pokrowy 1393 
MMAe XV 160.

2. *pokrywka, przykrywka naczynia, operimen- 
tum v a s i s Obda pokrow, vyeko 1472 Rost 
nr 1555; Pocrow transtrum XV p.post. P F Y  11. j

1. Pokrycie fo rm y: n. sg. pokrycie 1471 
M PKJY  20; ^  g. sg. pokrycia FI 60, 4; ^  ac. sg. 
pokrycie BZ  Ex 36, 19; ^  i. sg. pokrycim FI 
i Pul 62, 8; ^  /. sg. (w) pokryciu FI i Pul 35, 8, 
Pul 60, 4. 101, 8.

Znaczenia: 1. *to czym się nakrywa, przy
krycie, nakrycie, quo tegitur, tegimentum': Vczy- 
ny0 teesz pokryczye stanowe (opertorium ta- 
bernaculi) s skoor skopowich BZ  Ex 36, 19; 
Sam stan y pokrice gego (ipsum tabernaculum 
et operimentum eius) BZ Num 3, 26; Pokry- 
czie (war. lub. rp.: *pokrzicze) palium (Ex 36, 
18) 1471 MPKJ V 20.

2. *osłona, tegmen, velamentum': Sinowe ludz- 
sczi w pocriczu scrzidl twogich (in tegmine ala- 
rum tuarum) bodo pwacz FI 35, 8, sim. Pul; 
Zascziczon bodo od pocricza (Pul: w pokry- 
czyu) zkrzidl twogich (in velamento alarum 
tuarum) FI 60, 4; Pod pocriczim krzidl (in vela- 
mento alarum) twogich weselicz se bodo FI 62, 8, 
sim. Pul.

3. *dach, t e c tu m Vczynyonesm yako wrobi 
szczegyelny w pokryczyu (in tecto, FI: w dachu) 
Pul 101, 8.

2. Pokrycie *obłudnie, s im u la te Rada szyod- 
mego radcze, który barzo *pokrzycze przyvo- 
dzyl, ysby lepey, aby Krystus vmączon Rozm 
586.

Pokryciec *hipokryta, obłudnik, dissimulator, 
homo falsus, m e n d a x Ypocrita, pocritcze, eice 
primum trabem de oculo tuo! (Luc 6, 42) XV 
in. R XXIV 74; Ipocritha dicitur ab ypos, 
quod est sub, et crisis, quod est aurum, quasi 
aliquas res latens sub auro, et tunc ypocrite 
pocriczy aut pocryczczy ca 1420 ib. 84.

Pokrycstwo cf. Pokryctwo
Pokryctwo, Pokrycstwo *obłuda, hipokryzja, 

simulatio’: Przesch pokricztwa (war. lub.: przesz 
pocritstvą) sine simulacione (Rom 12, 9) 1471 
MPKJ V 126; Pokriczstwa (war. lub.: pokryt- 
stwa) simulacionis (deponentes igitur omnem 
malitiam et omnem dolum, et simulationes, et 
invidias I Pet 2, 1) ib. 136.

Pokryć fo rm y: praes. ind. 3. sg. pokryje FI 
i Pul 139, 10; inf. pokryć FI i Pul 103, 10, 
BZ  Neh 2, 8; ^  praet. 1. sg. m. pokrył jeśm 
FI i Pul 68, 13; 3. sg. m. pokrył jest FI i Pul 
43, 21; pokrył BZ Ex 36, 38. 37, 28. Neh 3, 15; 
/ .  pokryła jest FI 79, 11; pokryła FI i Pul 105, 12; 
neutr. pokryło jest FI i Pul 43, 17; pokryło FI 
i Pul 77, 58; 3. du. m. -sta pokryła BZ  Neh 3, 6; 
3. pl. f .  pokryły są FI 54, 5; pokryły BZ Judith 
9, 8, Pul 54, 5; ^  condit. 3. pl. m. bychą po
kryli FI 63, 5; by pokryli Pul 63, 5; ^  part. 
praet. act. pokrywszy 1466 R XXII 19; praes.
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pass. 3. pi. m. pokryci są FI 31, 1, FI i Pul 72, 6; 
pokryty są Pul 31, 1; ^  imper. pass. 3. pl. m. 
pokryci bądźcie FI i Pul 70, 14.

Znaczenia: 1. *zasłonić, przyrzucić czymś, 
operire, aliąua re t e g e r e Molwili S0, bicho po- 
crili {Pul: by pokryły) sidła (narraverunt, ut 
absconderent laąueos) FI 63, 5; Wiwodl ie 
w nadzegi y ne bały se, a neprzyaczele gich po- 
crilo morze (inimicos eorum operuit marę) 
FI 77, 58, sim. Pul; Pocrila iest (Pul: przykrył) 
gori czma (operuit montes umbra) FI 79, 11; 
Any sye obroczo (pro obroczo) pokricz szyemyo 
(operire terram) FI 103, 10, sim. Pul; Pokryła 
(operuit) woda zamoczayoczee ye FI 105, 12, 
sim. Pul; Dzerszala globokoscz nogy gich, 
a wodi ge wszitki pokrili (aąuae operuerunt 
eos) BZ Judith 9, 8; ^  Blogoslaweni, gichsze 
S0 odpuszczoni lichoti y gichsze pocriczi S0 
(Pul: pokryty so) grzech! (beati, ąuorum... 
tecta sunt peccata) FI 31, 1; Osromoczene obli
cza mego pocrilo iest mne (cooperuit me) FI 43, 
17, sim. Pul; Pokril iest (cooperuit) nas czen 
smerczi FI 43, 21, sim. Pul; Boiazn y drszene 
prziszly so na m0 y pocrili S0 (Pul: pokryły) 
me czmi (contexerunt me tenebrae) FI 54, 5; 
Pocril iesm (operni) w poscze duszo moio FI 
68, 13, sim. Pul; Pocriczy *bodzcze (operiantur) 
sromoto, gisz szukaio zla mne FI 70, 14, sim. 
Pul; Pocriczi so (operti sunt) lichoto y nemi- 
losczo swoio FI 72, 6, sim. Pul; Vszyla (pro 
vszyle) warg gych pokrige ge (operiet eos) 
FI 139, 10, sim. Pul.

2. *pokryć dachem, tecto operire’: Day my... 
lyst ku Azafowy, polesznemy krolyowv, abi 
my dal drzewa, abich mogl pokricz (ut tegere 
possim) brono koscyola BZ  Neh 2, 8; Brono 
staro udzalalasta Ioyada... a Mozollam... 
a onasta io pokrila (ipsi texerunt eam) ib. 3, 6; 
Ten io (sc. bronę) ydzalal a pocril (texit), a vsta- 
uil gey wrota, zawori y zamki ib. 3, 15.

3. *obłożyć powierzchnię jakiegoś przedmiotu 
cienką warstwą czegoś, np. metalu, aliąuid ob- 
linere, e.g. m e ta l lo Podstawky... ulaal mo- 
szyodzowe, kto<re> pokrył zlotem (columnas..., 
quas operuit auro) BZ  Ex 36, 38; Ty szerdzy 
ydzela sz drzewya sethym y pokrył (operuit) ge 
blachamy zlotymy ib. 37, 28.

4. 'uczynić, facere' (?): Petrus peccauit, ter 
Cristum ąuoniam negayit, tunc culpam tripli- 
cans, troyaco pokrywszy, nunc super astra mi- 
cans 1466 R XXII 19.

Pokryta *hipokryta, obłudnik, dissimulator, 
homo falsus, mendax’: Ipocritha dicitur ab ypos, 
quod est sub, et crisis, quod est aurum, quasi 
aliquas res latens sub auro, et tunc ypocrite

pocriczy aut pocryczczy ca 1420 R XXIV 84; 
Pocrita 1434 PF V 31.

Pokryty 'obłudny, falsus, fictus, simulatus 
Pokrita simulatoria (sc. verba) ca 1450 PF IV 
578.

Pokrywać 'osłaniać, zasłaniać, tegere, ope
r i r e Genze pokriwasz (tegis) wodamy wirzchi 
gego FI 103, 3, sim. Pul; Gensze pokrywa (ope- 
rit) nebo obloky y gotuge szemy deszdz FI 
146, 8, sim. Pul, M W  130a; ^  przenośnie:
Laska pokriwa (operit I Pet 4, 8) wy<e>loscz 
abo wyelycoscz... grzechów 1449 R  XXV 165; 
Cząscz maczerzista... przivilegyem pocrivam 
1463 SprTNW  VIII 2, 44.

Pokrywka 'płaski przedmiot, który coś przy
krywa, res piana, qua aliąuid operituF: Laneso vlg. 
pocriwka XV p. pr. R XVI 350; Zyelaszna po
krywką tor<t>illa ca 1500 Erz 72; ro maślna 
pokrywka 'przykrywka maślnicy, operculum 
vasis butyro faciendo destinati’: Ffiscina maszlna 
pokrywką vel thworzydlo ca 1500 Erz 12.

Pokrzepiać *wzmacniać, dodawać siły, otuchy, 
confirmare, vim addere, animum confirmare’: 
Wthenczasz pokazał szye *yemo (sc. Jezusowi) 
angol Gabriel, pokrzepyayocz gy 1451 MacDod 
105.

Pokrzepić fo rm y: imper. 2. sg. pokrzep Rozm 
731; 3. sg. pokrzepi FI i Pul 30, 31; ^  praet. 
3. sg. m. pokrzepił Rozm 88. 142; ^  part. praet. 
pass. n. sg. m. pokrzepiony Pul 118 arg. 3; ~  fut. 
pass. 3. sg. m. pokrzepion będzie FI i Pul 
Ann 14.

Znaczenie: 'wzmocnić, dodać sił, otuchy, 
firmare, vim addere, animum confirmare’: Noghy 
swotych swogych schowa a nemylosczywy we 
czmach zamylkno, bo ne we swey moczy po- 
krzepon bodze mosz (roborabitur vir I Reg 2, 9) 
FI Ann 14, sim. Pul; Czlowek przes nowy za
kon pokrzepyony yusz wyernego (pro wyecz- 
nego) byczya prószy Pul 118 arg. 3; Yako anyol 
pocrzepyl Iozepha a yako szye yemv droga 
ycroczyla Rozm 88; ^  Moszne czincze, y po
krzepi se sercze wasze (confortetur cor vestrum), 
wszitcy, gisz pwacze w gospodna FI 30, 31, sim. 
Pul; Iesus myły... rozl a poczrepyl (pro pocrze
pyl) szye (confortabatur), bogv y lyvdzem byl 
wdzyeczen Rozm 142; ^  pokrzepić się 'orzeź
wić się, otrzeźwieć, se reficere, recreare': Dru- 
gy[m] potem przybyezącz vderzyl y (leg. ji *go’) 
v czyemya y rzeki: O Iesuszye, snadz czy myrzka 
w <o)czv, ba pokrzep szye ym (sc. uderzeniem), 
dobry druze! Rozm 731.

Pokrzyk 1. 'okrzyk, pokrzykiwanie, clamor, 
c la m a tio Pocrzik tenor XV p. post. GIDom 91.

2. bot. a . 'mandragora, Mandragora officina-
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rum L.’: Pocrzyk mandragora 1419 Rost nr 5193, 
sim. XV p. pr. R  XVI 323, XV p. post. R LIII 
67; Pokrzik mandragora 1437 Rost nr 2684, 
sim. 1463 PF V 12, 1464 Rost nr 4837, etc.; 
*Pogrzyk mandragora ca 1500 Rost nr 6202; 
~  b. *tatarak zwyczajny, Acorus calamus L.5: 
Pokrzyk calamus silvestris 1484 Rost nr 6000.

Pokrzykać *raz po raz krzyczeć, (tu o skor
pionie) popiskiwać, iterum atque iterum clamare, 
(hoc loco de scorpione dicitur) p i p i r e Scorpio 
depipinat pokrzyką ca 1500 Erz 73.

Pokrzywa, Koprzywa też pl. tantum Pokrzywy, 
Koprzywy bot. 1. 'pokrzywa zwyczajna, Urtica 
d i o i c a L Koprziwa urtica XV med. Pul Kras 33, 
sim. 1484 Rost nr 6365; Pocrziwa akaliphe 1460 
Rost nr 3321; Pokrziwa urtica 1484 ib. nr 6364, 
sim. ca 1500 Erz 73; ^  Copriui acant XIII
ex. Rost nr 5014; Pokrszywy urtica ca 1500 ib. 
nr 7332.

2. głucha pokrzywa, głuche pokrzywy jasnota 
biała, Lamium album L *Glocha poc<r)zywa 
marrubium album 1478 Rost nr 2247; Głuchą 
pocrzywa prassium XV p. post. R  LIII 68; 
^  Contra hictericiam: Głuche pocrzyvy a 3-y 
zaytliky s wynem vel s pivem XV p. post. 
R LIII 62.

3. martwa koprzywa, pokrzywa, martwe po
krzywy a. jasnota biała, Lamium album L.'\ 
Marrubium est ąuedam herba, martwa po
crzywa, que non comburit hominem 1444 Roz- 
Paul 159v; Marthwa coprzywa prassarium 1460 
Rost nr 3699, sim. ca 1465 ib. nr 4028. 4044; 
Marthva pokrziwa prassum 1464 ib. nr 4877, 
sim. 1478 ib. nr 2268, 1484 ib. nr 6186, ca 1500 
ib. nr 5545; ^  Martfe pokrszywy urtica mor- 
tua ca 1500 Rost nr . 7334; ro b. Orędownik, 
Scrophularia nodosa L Martua pokriua scro- 
fularia 1472 Rost nr 724; ^  c. *miodownik,
Melittis melissophyllum L.': Martwa pocrzyva 
urtica mortua 1419 Rost nr 5157.

4. psie pokrzywy *rogatek, Ceratophyllum de- 
mersum L Psye pokriui canorilla 1472 Rost 
nr 1768, sim. ib. nr 1874.

5. wielika pokrzywa, koprzywy, pokrzywy 
• wieliki, wielkie *pokrzywa zwyczajna, Urtica

dioica L.': Vyelika pocrzyva archangelica, ur
tica maior 1419 Rost nr 5083, sim. ca 1465 
ib. nr 4636; Velika *pogrziva acaliphe 1437 
ib. nr 2419; Koprzywy veliki urtica 1472 
Rost nr 713; Pokriui veliki urtica magna ib. 
nr 714; Pokrzywy wyelkie virga pastoris 1493 
ib. nr 2362.

6. wodna pokrzywa, wodn(i)e pokrzywy 'ro
gatek, Ceratophyllum demersum L Wodna po
krzywa urtica aąuatica ca 1465 Rost nr 4634,

sim. 1493 ib. nr 10969; ^  Wodnye pocrzywi 
urtica aąuatica 1460 Rost nr 3762; Wodne po
krzywy urtica aąuatica ca 1465 ib. nr 4635; 
Vodne pokrivi 1472 ib. nr 1873.

Pokrzywnik, Koprzywnik *dziecko nieprawego 
łoża, dziecko nieślubne, puer non legitimus’: No- 
bilis Petrus... contra Iohannem... pro eo,... 
quod ei maledixit asserens ipsum koprziwnik et 
filium meretricis 1431 StPPP VII 344; Pro eo, 
quod dixit (sc. Niemierza) patri suo (sc. Vin- 
centii), quod esset de mało thoro filius, de matre 
non copulata et esset spurio al. pokrzywnyk 
1434 AKH  III 341, sim. ib.; M athias... pro- 
posuit contra eosdem, ąuomodo ipsi... infama- 
verunt ipsum infamacionibus pessimis, asseren- 
tes et nominantes ipsum fore furem, latronem, 
crematorem, małe progenitum al. pocrzywni- 
kem 1462 MMAe XVI nr 827; Hodie pauperes 
iusti et simplices a malis persecuntur diuersi- 
mode, vt verus heres filius Abrahe a spurio, ot 
pokrzyvnyka, Ysmaele ca 1500 JA X 383.

Pokrzywny cf. Korzeń, Nasienie, Siemię
Pokrzywy cf. Pokrzywa
Pokup fo rm y: n. sg. pokup 1390 Leksz II 

nr 58, 1401 KsZPozn nr 706, 1404 BiblWarsz 
1860 III 85, etc. ; ^  g. Sg. pokupu 1398 Pyzdr 
nr 73, 1399 Leksz II nr 1211, 1400 ib. nr 966, 
1404 KsZPozn nr 1815, etc. ; ^  ac. sg. pokup 
13S6 Leksz I nr 14. 16, 1388 ib. nr 380a. 394, etc. ; 
~  /. sg. pokupem 1442 AGZ XIV 63, 1452 
ib. 342. 345, etc. ; ^  /. sg. (po) pokupie Ort- 
Mac 67, OrtOssol 54, 2; ^  g. pl. pokupow 1425 
Kościan nr 1125, 1497 StPPP VII 25; — ac. pl. 
pokupy 1438 AKH  III 342, 1449 StPPP IX 
nr 470.

Z n a c ze n ie : 'opłata pieniężna jako rekompen
sata za popełniony czyn przestępny lub jako od
szkodowanie za wyrządzoną szkodę, też kara są
dowa nakładana na stronę procesową, pecunia, 
ąuae ab eo, qui malum facinus commisit vel 
damnum intulit, sohebatur, etiam poena a iudi- 
cibus constitutaż: Dobrogostius Cruk excessit 
penam, videlicet pocup, erga Judeum Symonem 
1386 Leksz I nr 14, sim. ib. nr 16, 1388 ib. 
nr 380a. 394; M artinus... jurę coram nobis 
obtinuit super Derzsconem... penam, que dici
tur pocup 1390 Leksz II nr 58; Item Jaczek...: 
pokupil pokup de 18 kmethonibus et 2 domicel- 
lis Sandziwogio... et regi, et judicio eciam po
kupil 1393 Leksz I nr 1604; Czso slubil Wawrzi- 
necz za Gamni o pocup, tego bilo XX marce
1394 Kościan nr 68, sim. 1394 Leksz II nr 351,
1395 ib. nr 414, 1397 ib. nr 542. 559; Jaszco... 
super Petrum... lucratus est tres marcas po
kupu \39% Pyzdr m il), sim. \399 Leksz W nr 1211,
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1400 ib. nr 966. 973, 1404 KsZPozn nr 1815; 
Deputatus terminus pendet... inter Nicolaum... 
et Baworium... pro emenda vlg. pocup 1403 
Piek VI 173; Qnalis sit pena, dicta pocup, 
o wstecz 1404 BiblWarsz 1860 III 85; Nicolaus... 
habet terminum... pro penis vlg. o pocup pro 
homine interfecto 1404 KsZPozn nr 1715; Pena 
pocup est a ąuolibet kmethone et scolteto octo 
scoti... domino Blisborio 1411 AKH  III 165; 
Abram... tenetur duas penas pocup sex marca- 
rum Abrahe... de Psari racione occupacionis 
prati 1412 ib. 208; Andreas penam trium mar- 
carum... racione pocupu incurrit Petrassio an- 
tedicto 1418 ib. 318; Pocup emenda XV in. 
JA XXVII 266, sim. OrtCel 4. 11, OrtZab 528; 
Yakom nye wroczil Micolaya do Olbrachta 
w dzewyancz grzy wen y we trzy grziwny pocupu 
1421 Pyzdr nr 703; Jacom ya nye ranczyl pot- 
comorzemv w rąką za Wyanczincza... ot pana 
Pelky yego cząsczy, czsso by yemv przycz myala 
ot trzech grzy wen pocupow 1425 Kościan 
nr 1125; Et decreuerunt domini super domino 
Nicolao... penas al. pokupy, videlicet iudicio... 
e t... Alberto..., soluere 1438 AKH  III 342; 
Oluchna... Andree kmethoni... debet resti- 
tuere eąuum cum tribus marcis culpe al. z po- 
kupem 1442 AGZ XIV 63, sim. 1452 ib. 342. 
345; Domini adiudicaverunt Caspero... tri- 
ginta tria vulnera livida et tria vulnera cru- 
enta pene al. *pokuppu 1449 ib. 278; Nicolaus... 
astitit secundum iudicium super... Francek... 
pro isto, quod debet ad eundem loqui y o przy- 
c[ha]lady al. o pokupy 1449 StPPP IX nr 470; 
Za drzewo owoczne pokvp Sul 52; Przetho 
czy, czo foldrowaly, szwa żałobą szthraczyly... 
y nye magya czy wyną any pokupem pokvpycz 
Ort Mac 84; Gest<li> on czo naprzeczyw wam 
mowil albo przepadł, tho chczemy wam po
kupem poloszycz (OrtMac 45: chczem wam 
pokypycz) OrtOssol 40, 1; Tedy ma pokupycz 
kaszdemy przyszasznykowy trzydzeszczy sze
lągów a woythowy po kaszdem pokupye the- 
lesz wyny ib. 54, 2, sim. OrtMac 67; Petrus... 
attemptayit solutionem... a ... Abraham... pro 
frumentis in iure acquisitis... et poenas luitio- 
num al. pokupow a sedecim nobilibus 1497 
StPPP VII 25, sim. ib.

Pokupa 'kara sądowa nakładana na stronę 
procesową, zwłaszcza odmawiającą wdania się 
w spór, multa, ąuam, qui causam negłexisset, 
sohere d e b e b a tTunc dominus Brzezinensis 
recepit per corulum o to bicze y o straczene, 
quod dominus starosta et dominus judex non 
dedit contra me respondere et post hoc judex 
et subiudex dicentes: Responde prius et secunda-

rio, etterciari pocupo *yimi 1398 TPaw IV nr 441; 
Penam luit Michael Gamno octo scotos po- 
kupam contra Janussium 1399 Leksz II nr 2330; 
Tandem ipse (sc. Jałbrzyk) semper noluit respon
dere et extunc dominus iudex dixit: Pocupo 
sex marcas, responde... Iterum dominus iudex 
dixit: Responde, iterum dixit (sc. Jałbrzyk): 
Nolo, secundo pocupo sex marcas, responde 
1413 KsMaz I nr 1976; Sedentes domini in 
iudicio... <dixerunt): Primo Iohannes respon- 
des, pocupa sex marcarum, secundo respondes, 
pocupa 1 1428 TymWoł 49.

Pokupić fo rm y: praes. ind. 1. sg. pokupię 
De morte w. 269; 3. sg. pokupi OrtMac 33, Dział
19. 37, etc.; 3. pł. pokupią OrtOssol 80, 2; 
— inf. pokupić (1390) XVI in. AKPr V 245, 
1399 Leksz I nr 2980, XV in. JA XXVII 266, 
1440AG ZX III100, etc. etc.;^> praet. 3. sg. m. 
pokupił 1393 Leksz I nr 1604, 1394 TPaw IV 
nr 4875, 1443 AGZ XIV 82. 97, etc.;f. pokupiła 
1399 Leksz II nr 1297; ^  part. praet. act. 
pokupiwszy 1439 AGZ XI 157, 1441 ib. 181, 
1442 ib. 192. 205, etc.

Znaczenie: 'ponieść, zapłacić karę bądź 
odszkodowanie, także złożyć opłatę sądową, muł- 
tam sohere, pecunia ałicui satisfacere, remune- 
rari, expensae litis sohere’: Item Jaczek... po- 
kupil pokup de 18 kmethonibus et 2 domicellis 
Sandziwogio... et regi, et judicio eciam pokupil 
1393 Leksz I nr 1604, sim. 13#94 TPaw IV 
nr 4875; Et tenetur dare penam ylg. pocupicz 
1399 Leksz I nr 2980; Extunc nos... adjudi- 
cayimus lucrum domine Katharine, quod pre- 
dicta Jarochna sibi a 30 kmethonibus penas 
mansit ylg. pokupyla 1399 Leksz II nr 1297; 
Pokupycz emendare XV in. JA XXVII 266; 
Penas incidi al. pocupyl yynamy 1424 Arch- 
CastrBiec I I 171,14; Ipsum Nicolaum... senten- 
ciavimus... iudicio tres marcas et Schaffroth 
eciam tres marcas... et pro familiare Iacobo 
pokupywschy iudicio tres marcas 1439 AGZ 
X I157, sim. 1442 ib. 192; Si autem nos per ipsum 
Marcissium pro suprascripta pecunia citari con- 
tingerit, extunc idem nobis nichil debet succum- 
bere al. pokupycz 1440 AGZ XIII 100; Et res, 
quascunque receperunt prout in citacione, po- 
kupywschy pena<(m> pyenth<na>dzescze, omnia 
restituere tenentur 1441 AGZ XI 181, sim. 1442 
ib. 205, 1443 AGZ XIV 105, etc.; Inveniatis, 
domini, utrum michi succubuit, acz mi ma 
pokupicz, ex quo a servo non citavit sed a se 
ipso 1441 AGZ XIV 29, sim. 1442 AGZ XI 
206, 1443 AGZ XIV 86, 1444 AGZ XII 129, 
1449 AGZ XIII 290; Domini receperunt ad 
interrogandum..., si succubuit al. pokupyl Pe-
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truś 1443 AGZ XIV 82, sim. ib. 97, 1447 AGZ 
XIII 251; Paklybi ten isti manzoboycza nye 
moglbi przeplaczycz (sc. za głowę)..., tegdi 
rankąn yego ma zaplaczycz y pokupicz (manu 
sua luere debet) Sul 93, sim. (1390) XVI in. 
AKPr V 245; Et Muszylo... debet... causam 
deperdere luendo penam et recompensando al. 
pokupywszy regalem actori et iudicio 1451 
AGZ XII 210, sim. 1453 AGZ XI 387, 1454 
ib. 399; Gdy woyth szyedzy na [y] gaynem szan- 
dze..., [l]kto gemv przepadnye, ten ma gyemu 
pokupycz (OrtMac 33: then mu pokupy) 
osszm sz<e>lagow... pyąnyadzy a nycz wyą- 
czey OrtOssol 32, 4, sim. ib. 34, 2. 34, 3. 34, 4, 
35, 2, etc.) Starzy przyszasznyczy tesz nycz nye 
przepadły any pokvpyą ib. 80, 2; Paknyali do- 
konayą (sc. kmiecie) swey nyewynnosczy, tedi 
sadza... panowy tych kmyeczy pokvpy abo 
przepadnye vini (poenam... noverit se incursu- 
rum ... persolvendam, Sul 31: wyną... przepascz 
yma) rzeczone pyacznadzesscza Dział 19, sim. 
ib. 37. 39. 48. 49. 58; Aczlibi pozwany na pyr- 
wem y wtórem rokv nye stal, tedi sądowy 
pokvpy (pro poena iudicio solvere teneatur, 
Sul 64: za wyną sądowy ma zaplaczycz) ósmy 
skoth, a gdy na trzeczem rocze nye stanye, rzecz, 
o którą pozwan, straczy, wyną pokvpywszy 
(causam perdat, ab actione cedat cum poena) 
ib. 49; ^  Szbavya zyvotha kaszdego a kaszdego 
morza, lupya, o tho nygdy nye pokvpya De 
mor te w. 269.

Pokupienie *zapłacenie, solutio, satisfactio’: 
Olechno po pokupyenyy yyny excipiebat et 
reclamabat se ad suum districtum Premislien- 
sem s pokupem 1452 AGZ XIV 345.

Pokupne *kara sądowa nakładana na stronę 
procesową, też opłata pieniężna jako rekom
pensata za popełniony czyn przestępny lub jako 
odszkodowanie za wyrządzoną szkodę, multa 
mali facinoris commissi vel damni illatV: Item 
domina de Dambnicza < tenetur) 3 (sc. poenas) 
contra Aaron et ąuartam pocupne 1391 Leksz I 
nr 1139.

Pokupny fo r m y : n. sg .f. pokupna 1399 Koś
cian nr 132, 1399 Leksz I nr 2829, 1401 KsZPozn 
nr 511; ^  ac. sg. f .  pokupną 1391 Leksz I 
nr 1084, 1391 Leksz II nr 1378. 1384, 1393 
Leksz I nr 1559, etc. etc.; ^  i. sg.f. pokupną 1402 
KsZPozn nr 1066; ^  n. pl. f .  pokupne 1399 
Leksz I nr 2914; ^  g. pl. pokupnych 1414 
AKH  III 244; ~  ac. pl. f. pokupne 1393 Leksz 
II nr 1535, 1394 ib. nr 1628. 1630, etc.) pokupny 
1398 Leksz II nr 2140.

Znaczenie: 'mający związek z pokupem
bądź pokupą, ad poenam, quae pokup vel po-

kupa vocabatur, pertinens’: pokupna (wina) 
*pokup, kara sądowa nakładana na stronę pro
cesową, też opłata pieniężna jako rekompensata 
za popełniony czyn przestępny łub jako odszkodo
wanie za wyrządzoną szkodę, multa mali facinoris 
commissi vel damni illatV: Item Miksius tenetur 
penam pokupno contra Poneczski 1391 Leksz I 
nr 1084; Czewleyeya (sc. tenetur dare poenam) 
1 contra yicepalatinum et aliam pokupno con
tra yicepalatinum 1391 Leksz II nr 1378, sim. ib. 
nr 1384; Item Przeczslaus... [...] pokupna ex 
parte Jachnę 1393 Leksz I nr 1459, sim. ib. 
nr 1460; Item domina Katusza... debet dare 
penam pokupna, quia yiolenter exiyit de ju- 
dicio regali et noluit ponere fidejussores ib. 
nr 1559; Item Krzon lugit duas penas 8 scotos 
ylg. pocupne 1393 Leksz II nr 1535, sim. 1394 
ib. nr 1628. 1630, 1401 KsZPozn nr 579, 1403 
ib. nr 1587; Item Pełka tenetur 6 penas non 
comparentes et 2 pokupna 1393 Pozn nr 164; 
Domina Borkofszka luit penam pocupno 1394 
Leksz II nr 1627, sim. ib. nr 1629, 1401 KsZPozn 
nr 528. 542. 577. 591. 613, etc.; Eedem (sc. filiae 
Dobeslai) penas ąuelibet 1 pocupno et aliam 
nestano {tenentur dare> 1397 Leksz I nr 2453; 
Boguchwalus et Stephanus... luerunt duas 
penas nestane et duas penas pokupny wlgariter 
1398 Leksz II nr 2140; Pena pokupna 1399 
Kościan nr 132; Item Woydak tenetur culpam 
siye penam nomine ylg. *pocubna 1399 Leksz 
I nr 2829; Albertus... luit culpam erga Dam- 
browski, item Dambrowski luit culpam contra 
eundem Aloertum, que culpe dicuntur pokupne 
ib. nr 2914; Item Potrek... tenetur penam, que 
dicitur pocupna wina 1401 KsZPozn nr 511; 
Johannes... habet terminum... cum Bodzan- 
tha ... pro pena dicta pocupno octo marcarum 
racione dampni in prato 1402 ib. nr 1066; Al
bertus, comendator,... iudicio aquisiyit penas 
ylg. pocupne pro seccione molendini 1405 ib. 
nr 2170; Ministerialis recognouit, quod mo- 
nuit... Phebroniam..., ut yeniret et solueret... 
Margarethe... quinque marcas pecunie acquisite 
ylg. pocupnich 1414 AKH  III 244.

Pokupowanie *zadośćuczynienie za popełniony 
czyn przestępny lub uczynioną szkodę, satis
factio pro mało facinore commisso vel damno 
ilłato’: A penitendo od pocupowanya aut po- 
cutowanya 1460 JA XVI 605.

Pokusa fo rm y: n. sg. pokusa XV med. SKJ 
I 104, Rozm 592. 601; ^  g. sg. pokusy FI i Pul 
17, 32, XV med. SKJ I 104; ^  ac. sg. pokusę 
XV p. post. GIDom 71, XV SKJ I 95; 
^  i. sg. pokusą XV med. SKJ I 105; ro n. pl. 
pokusy 1444 R XXIII 307, M W  67b, Rozm
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198; ^  g. pl. pokus 1461—7 Serm 443 v, M W  
98 b, XV p. post. GIDom 16, Rozm 197; —̂> ac. pi. 
pokusy 1444 R  XXIII 308, M W  67b, ca 1500 
SprTNW  V 18; ^  i. pl. pokusami Rozm 168; 
^  /. pl. (w) pokusach M W  92a, Pul 137 arg. 
142 arg., Naw 148, etc.

Z n a czen ie : *namowa, poduszczenie do czegoś 
złego, zdrożnego, też poddanie próbie moralnej, 
sollicitatio, tentatio, commovendi ad malum fa - 
cinus": Bo w tobe witargnon bodo od pokusy 
(a tentatione) FI 17, 32, s/m. Pul; Noccium 
fantasmata noczna yidzenya, obludnosczy, po
kusy dyabelske (procul recedant somnia et noc- 
tium phantasmata) 1444 R  XXIII 307; Zle po
kusy carnis concupiscencias ib. 308; Pokusy 
ca 1450 P F IV 576; Temptacio, gl. id est peccati 
delectacio, vos non apprehendat, pokussa, po- 
kussy, luboscz, by nye była w przyzwolenyy, 
nisi humana (I Cor 10,13) XV med. SKJ I 104; 
Sed facit (sc. deus) cum temptacione, sz pokv- 
szą, eciam proventum, vt possitis sustinere 
(I Cor 10, 13) ib. 105; Cv obronę pokusz ad 
resistenciam temptacionum 1461—7 Serm 443 v; 
Pokuszy grzechów moych powsthaly naprze- 
czy<w>ko mnye M W  61 b; Oddal pokuszy 
y mocz nyeprzyiacziela dusznego! ib.; Nyechay 
zly duch w pokuszach szwych bandzye po- 
ganybyon ode mnye! M W  92a, sim. Naw 148, 
ca 1500 SprTNW  V I I ;  Bądź my panem y bo- 
gem,... y zachowanyem od wszythkych pokusz 
dyabelszkych (Psal 30, 3)! M W  98 b; Czerkew 
o obczowanyu wszech krolewstw molwy a w po
kusach swoych od zaszczyczenya bożego wye- 
szyely szye Pul 137 arg., sim. ib. 142 arg.; Et 
ideo multas vexaciones, pokusz, tribulaciones 
et miserias passus est (.sc. homo) XV p. post. 
GIDom 16; Cui {sc. diabolo) resistite fortes in 
fide, scientes eandem passionem, gl. id est con- 
similem temptacionem wyedzącz taz pokvszę, 
mękę, ei, que in mundo est, vestre fratemitati 
fieri (I Pet 5, 9) XV cx. SKJ I 95, sim. XV 
p. post. GIDom 71; Jesu ..., day my dar duszney 
mocznosczy, bych pokuszy przewyczyąszyl ca 
1500 SprTNW  V 18; Pokvszamy svemy bądzye 
mya kuszycz (sc. dyjabeł, me tentationibus suis 
attentabit, sc. diabolus) Rozm 168; Po po- 
kvszach. Kyedy dokonał pokvsz (consummata 
omni tentatione), s ktoremy byl czart przy- 
schedl, y odstąpyl od nyego (sc. Jesusa) Lucy- 
per ib. 197; Alye stały szye wschytky pokv- 
szy (omnes... tentationes) yednego dnya yego 
postv, tego nam nye trzeba yyedzyecz ib. 198; 
A vy, yzesczye ostały... se mną v pokuschach 
y przeczyynosczyach moych (in tentationibus 
meis Luc 22, 28), a ya sprayyam vam stałym

krolevstvo yyeczne ib. 559, sim. ib. 560; A vy 
szye tez modlczye, abysczye nye yeschly v po- 
kuschenye, aby czvsz (pro czvsz aby) pokuszą 
ny myala zvyczyastva nad vamy (Luc 22, 40) 
ib. 592, sim. ib. 601.

Pokusiciel 1. 'ten kto namawia do złego, wy
stawia na pokusy, te n ta to r Et accedens temp- 
tątor, pocusz<i>czel, dixit ei (sc. Iesu, Mat 4, 3) 
ca 1420 R XXIV 83; Pokuszyczel (tentator Mat 
4, 3) ca 1450 PF IV 571; Vbaczyl dyabel, ez 
mv (sc. Jesusowi) chczyalo szye yescz, a przy- 
stapywschy pokvszyczyel dyabel (diabolus ten
tator) k nyemv... y położy 1 przed nym kamye- 
nye rząkącz (leg. rzekąc)...: Vczyn s tego ka- 
myenya <chleby> Rozm 194, sim. ib. 196.

2. 'ten kto bada, pyta, przesłuchuje, qui ex 
aliquo quaeriV: Lesz (pro lecz) tego pytał 
(sc. Herod Jesukrysta) nye yako myloznyk 
praydy, ale yako pokuszyczyel, aby yego po- 
kuszyl Rozm 797.

Pokusić, Pokusić się fo rm y: praes. ind. 2. sg. 
pokusisz XV med. R  XXV 155; 3. sg. pokusi 
BZ  Nah 1, 15, 1471 M PK JY  91, MPKJ V 112;
1. du. pokusiwa BZ  IV Reg 14, 8 ; 3. pl. pokuszą 
XV med. GIWroc 80v; ^  imper. 2. sg. pokusi 
FI i Puł 25, 2; 1. pl. pokuśmy 1471 MPKJ 
V 46; ro inf. pokusić ca 1450 PF IV 578, Rozm 
196. 197; praet. 2. sg. m. jeś pokusił FI 
i Pul 16, 4; -ś pokusił BZ Jud 11, 26; 3. Sg. m. 
pokusił BZ  Gen 22, 1. Ex 15, 25. IV Reg 24, 7, 
Rozm 709; 3. du. m. pokusiłasta BZ  IV Reg 
14, 11; 3. pl. m. pokusili 1471 MPKJ V 132, 
M P K JY  111; ^  condit. 1. sg. m. -bych pokusił 
BZ  Ex 16, 4; 3. sg. m. (-)by pokusił 1484 Reg 
724, Rozm 797; 3. pl. m. -by pokusili BZ  II 
Par 25, 21; ^  part. praet. act. pokusiwszy 
Rozm 708; ^  part. praet. pass. n. sg. m. poku- 
szon Rozm 705; n. pl. m. pokuszeni BZ  Judith 
8, 21; ^  inf. pass. sg. neutr. pokuszono być 
ca 1428 PF I 491; ^  praet. pass. 3. sg. m. był 
pokuszon Rozm 193. 668. 677. 704. 706. 707;

condit. pass. 3. sg. m. -by był pokuszon 
BZ  II Par 32, 31.

Znaczenia: 1. *doświadczyć kogoś, poddać 
próbie, wypróbować coś, tentare, examinare, 
probare’: Ognem ies me pokusił (igne me exami- 
nasti) a ne nalezona iest we mne lichota FI 
16, 4, sim. Puł; Zkusi me, gospodne, y pokusy 
me (tenta me)! FI 25, 2, sim. Puł; Conyersa- 
cionis examinatum pokussono bycz ca 1428 
PF I 491; Potem gdisz sy0 bilo stało, po- 
kuszyl (tentavit) bog Abrahama BZ  Gen 22, 
1, sim. ib. Ex 15, 25; Nyechacz wyydze 
lud..., abich gego pokuszyl (ut tentem eum), 
b0dzely chodzycz w zakonye meem, czyly
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nyczs BZ  Ex 16, 4; Opuscyl gy pan, abi bil po- 
kuszon (ut tentaretur) BZ  II Par 32, 31; Ny- 
nye... syercza gich podzwygnycye, abi wspo- 
mynaly na to, ysze gich oczczowye pokuszeny 
(quia tentati sunt patres nostri) BZ Judith 8, 21; 
Czczyenye o tem, kako myły Yesus posczyl 
czterdzyesczy dny y czterdzyesczy noczy a kako 
bylpokvzonod złego ducha Rozm 193; Czczye
nye o tem, yako dyabel vtore chczyal... my- 
lego Iesucrysta pycha pokvszycz ib. 196, sim. 
ib. 197; ^  Pokuszycz gich probare illa (iuga 
boum emi quinque et eo probare illa Luc 14, 
19) ca 1450 PF IV 578.

2. fprzesłuchać kogoś, wypytać, ąuarere ex 
a l ią u o Cristus yyeczey byl pokuschon y yyą- 
czey mączon v domv Cayphasoyem Rozm 668, 
sim. ib. 611. 704. 706. 707; Y mogło tako bycz, 
yze y noczy yyedzyon v dom Cayffaschow a tamo 
pokuson ib. 705; Tedy tako mamy rzecz, yako 
pyrvey, czysch yze pokuszyyschy Cayphasch 
Iesucrista v domv v noczy y schedl v dom Py- 
lathow ib. 708; Cayfasz sządzycz (pro sządzyl) 
Iesucrista y pokuszyl lubo y domv Annaszo- 
yem, lubo v szvem ib. 709; Lesz (pro lecz) 
tego pytał (sc. Herod Jesukrysta) nye yako 
myloznyk pravdy, ale yako pokuszyczyel, aby 
yego pokuszyl ib. 797.

3. pokusić się 'zmierzyć z kimś siły, stoczyć 
walkę, cum aliąuo congredi, p u g n a reTedi Ama- 
zias posiał ku Ioasowy... rzekoc: Podz a po- 
kusywa syo (yeni et yideamus nos, 1471 MPKJ 
V 46: pokuschmy schią) BZ IV Reg 14, 8; 
Tedi Ioas, kroi israhelski, jal y pokusylasta 
syo (yiderunt se) on a Amazias, kroi Juda..., 
y pobyt Iudas od Israhela ib. 14, 11; A zatim 
wzidze Ioas, kroi israhelski, abi syo pokusyly 
społu (ascendit... et mutuos sibi praebuere 
conspectus) BZ  II Par 25, 21.

4. pokusić się (czegoś) 'odważyć się na coś, 
aliąuid a u d e r e Przecz w takem czasye nycze- 
gosz syo nye pokusyl o tem nawrocenyy (qua- 
re... nihil super hac repetitione tentastis)? BZ 
Jud 11, 26; A potem wyocey syo nye pokusyl 
(ultra non addidit) kroi egypski, abi wigez- 
dzil s swey zemye BZ  IV Reg 24, 7; Speln slyvbi 
<tw)e, bo syo nye pokusy wyocey (quia non 
adiciet ultra), <ab>i przeszedł w tobye (pro 
w cyebye) Belyal BZ Nah 1, 15, sim. 1471 
MPKJ V 91; Addiderunt pokyssyly syą (war. 
kal.: *pokoschyly schą), id est lepak to vczy- 
nyly (et nunc addiderunt ad peccandum fece- 
runtque sibi... quasi similitudinem idolorum 
Os 13, 2) M PKJY  111; Non addiciet nye przyda, 
nye pokussy syą (war. kal.: nye przida; cecidit 
et non adiciet, ut resurgat virgo Israel Am 5, 1)

ib. 112; A kthory by czlovyek thego sye po- 
kussyl albo smyal zkoztovaczy svą vporą (si 
quis autem hoc attentare praesumserit), ma tho 
pewnye yyedzieczi..., yze wpadnye thaky... 
w gnyew boga wszechmogączego 1484 Reg 724.

5. *skosztować, doświadczyć czegoś na sobie, 
być poddany czemuś, aliąua re affici, experiri 
Sunt quidam de hic stantibus, qui non gusta- 
bunt, pokuso, mortem, donec videant filium 
hominis venientem in regno suo (Mat 16, 28) 
XV med. GIWroc 80v; Verbera experti byczia 
pokuschily, czirpyely (alii vero ludibria et ver- 
bera experti, insuper et vincula, et carceres 
Hebr 11, 36) 1471 MPKJ V 132.

6. dubium: Dimittas (sc. decimas) pokuszysz 
XV med. R XXV 155.

Pokuszać, Pokuszać się fo rm y: praes. ind. 
2. pl. pokuszacie BZ  Judith 8, 11; 3. pl. poku- 
szają FI 65, 9; ^  praet. 2. sg. m. jeś pokuszą! 
FI 65, 9; 3. sg. m. pokuszą! Rozm 708; 3. pl. m. 
pokuszali są BZ Num 14, 22; ^  condit. 3. sg. m. 
by pokuszą! De morte w. 130.

Znaczenia: 1. 'poddawać próbie, zwłaszcza 
moralnej, doświadczać, aliąuem experiri, temp- 
tarę, examinare, p r o b a r e Bo kusił ies nas, 
bosze, ognen (pro ognem) ies nas pocuszal 
(igne nos examinasti, Pul: ognyem ies nas do- 
szwyaczal) iaco pocuszaio (Pul: doszwyaczayo) 
srzebro (sicut examinatur argentum) FI 65, 9; 
^W szitczi lvdze, gesz to so vidzeli... znamyona 
moya,... a pokvszali so mnye (tentaverunt 
me),... nye wsrzo zemye, yosz to otczom gich 
zaprzisyoglem BZ Num 14, 22; Y kto gescye 
wi, gisz pokuszacye (qui tentatis) pana boga? 
BZ  Judith 8, 11.

2. 'przesłuchiwać kogoś, wypytywać, ąuaerere 
ex a l ią u o Tedy tako mamy rozvmyecz, yze 
od Annascha yyedzyon do Cayffasza, który 
v svem domy *pokuschalll Iesurista y ssądzyl 
Rozm 708.

3. pokuszać się na coś 'ośmielać się, aliąuid 
a u d e r e Yethno mv (sc. człowiekowi) drzewo 
zakasał (sc. bog), by go ophszeyky nye ryszal 
any szya na nye pokyszal De morte w. 130.

Pokuszenie fo rm y: n. sg. pokuszenie BZ 
Ex 17, 7. Tob 12, 13, Rozm 687. 705; ^  g. sg. 
pokuszenia Gloger, BZ  Judith 8, 24, M W  117a, 
Pul 17 arg.; ^  d. sg. pokuszeniu XV ex. ErzGlos 
179; ^  ac. sg. pokuszenie FI 120, 3, Ojcz 1—4. 
6 7. 9. 10. 15—18, etc.; ^  i. sg. pokuszenim 
Rozm 767; ^  I. sg. (w) pokuszeniu BZ Deut 
33, 8, Pul 101 arg.; ~  ac. pl. pokuszenia Ojcz
8. 11. 14, BZ  Deut 29, 3.

Znaczenia: 1. 'próba, poddanie próbie, do
świadczenie, t e n t a t i o Ne *voczy nas na
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pokwssene (Ojcz 4. 6. 7. 15. 18: w pokuszenye,
8. 11. 14: na pokuschenya) Ojcz 1—3. 9. 10.
16. 17; Kto swego wszego pokuszenya y czyrz- 
pyenya moczen iest, teego ya ymaam za nay- 
lepszego człowieka Gloger; Y zdzal gymyo 
temu myastu pokuszenye (vocavit nomen loci 
illius tentatio) BZ Ex 17, 7; Wyscze vidzeli 
wszitko, czosz gest vczinil pan przed wami 
w zemi egipskey,... pokvszenya wyelika (ten- 
tationes magnas) BZ Deut 29, 3; Ale kv Levi 
powye (sc. Mojżesz):... Vczene twe od moza 
swyotego twego, gegozesz skvszil w pokysze- 
nyv (in tentatione) ib. 33, 8; Ale to pokuszenye 
(hanc... tentationem) przeto bog bil nayn 
(sc. na Tobijasza) przepuscyl, abi bodocim bil 
dan prziklad gego cyrpyedlywoscy iako y swo- 
tego Ioba BZ Tob 2, 12; Przeto... potrzebno 
bilo, abi cyebye skusiło pokuszenye (ut tentatio 
probaret te) ib. 12, 13; Ale cy, ktorzi so poku
szenya bożego z *boiazny nye przyioly (tentatio- 
nes non susceperunt cum timore domini),... od 
robakow S0 zgynoly BZ  Judith 8, 24; Nye za- 
twie<r>dzayczie siercz waszich iako w zamo- 
czenyu podług dnya pokuszenya (secundum 
diem tentationis Psal 94, 8) M W  117a; Ten 
psalm wypowyada, yze Krystus zaloszcza yest 
czerekwye y y0 z pokuszenya wyelykyego wy
gol Pul 17 arg.; Glos boży w męczę a osobno 
wszech szwyętych w pokuszenyu y wzywanyu 
zbornem Pul 101 arg.; Subiugacio ad tempta- 
ciones poddanye cu pocuszenu XV ex. ErzGlos 
179; Pomodlyą szyą, a vy szye tez modlczye, 
abysczye nye veschly v pokuschenye (ne intre- 
tis in tentationem Luc 22, 40) Rozm 592, sim. 
ib. 601. 608. 609; ^  corruptum pro porusze
nie: Ne da na pokuschene (in commotionem, 
Puł\ na poruszenye) noghy twoye FI 120, 3.

2. *przesłuchiwanie, badanie, wypytywanie, 
ąuaestio’: Potem yze Annasch nye byl bysku- 
pem tego lata any opravyal lyvda, tako yze 
pokuschenye Iesucrista nye przyslo nan, tegodla 
posiał mylego Iesucrista zvyązanego do Cay- 
ffascha Rozm 687; Y mogło tako bycz, yze v no- 
czy yyedzyon (sc. Krystus) v dom Cayffaschow 
a tamo pokuson, a yako było rano, kyedy szye 
tho yvz stało vschytko pokuschenye, podań 
Pylatoyy ib. 705; Alye yescze yest yątpyenye, 
kyedy szye to stało o Iudaschu: albo przed po- 
kuschenym bozem, które szye stało v Pylata, 
y przed ykrzyzovanym yego, albo potem tegosz 
dnya, albo nazayytrz po vstanyv ib. 767.

Pokuśca *ten kto namawia do złego, wystawia 
na pokusy, tentator’: A temptatore pocuszcze 
ca 1450 PF IV 571.

Pokuta fo r m y : n. sg. pokuta Gn 14b, XV

med. R XXII 241, Ort Mac 30. 36, OrtOssol 
34, 4; g. sg. pokuty ca 1420 R XXIV 79, 
XV med. R XXII 241, BZ  Deut 24, 5, etc.; 
r̂> d. sg. pokucie BZ  Ex 21, 21, 1484 Reg 718, 
Rozm 175. 513. 691; ^  ac. sg. pokutę Kśw cv 35, 
Gn 14a. 172a. 183 a, ca 1450 PF IV 578, etc. 
etc.; ~  i. sg pokutą XV med. R XXII 244, 
BZ II Esdr 8,27, 1471 MPKJ V 54, Rozm 759;

/. sg. (na) pokucie XV ex. GIWp 69; ~  g. pl. 
pokut 1484 Reg 722; ^  i. pl. pokutami 1484 
AGZ XVII 207; — /. sg. (w) pokutach 1484 
Reg 722.

Z n a czen ia : 1. 'dobrowolnie na siebie przy
jęte umartwienie a. kara wyznaczona jako mo
ralne zadośćuczynienie za grzech, paenitentia 
sua sponte suscepta vel peccatorum luendorum 
causa imposita’: Pocazuie nam ewangelista 
suoti, iz tec to crol iesc miloscyueysy... y milem 
uabeny, izbihom pocuto yerne cynily Kśw 
cv 35, sim. Rozm 176. 304. 318. 385. 397. 691; 
Pres tho, isbichom ne patrzyły marne chualy 
tego to swatha, alle bichom *szo nauczyły 
syich grzec<h)of spouedacz a pokutho sza 
ne strogicz Gn 14a, sim. ib. 183a, ca 1450 PF 
IV 578, Pul 6 arg., XV p. post. Kałużn 288, 
ca 1500 JA X 379, Rozm 182. 193. 385; Tesczy 
Marie Magdolany pokutha bilacz gest ona 
barszo *sromislyua Gn 14b; A tako yocz ge 
(sc. dary) thy nadzesz presz svoth0 spouecz 
a tesze pres dostogno pokutho Gn 172a; 
Trzecza czoszcz (sc. skruchy) pokuty sztroyene 
a dosyczyczinene za grzechi ca 1420 R XXIV 
79, sim. XV med. R XXII 241; Twarda pokuta, 
ale rozumna, gest yako na wrzot albo na raną 
twarda o (pro a) ostra mascz XV med. R XXII 
241; Napyrwey caszdi grzech czyelni y duschni 
wyerną spowyedzyą wirzuczicz a pocutą wi- 
trzecz y wiyączy ib. 244; Gdy... then masz 
spałby sz nyewyastą gyną besz małżeństwa 
tako..., azby za tho yawną pokuthą przyymo- 
wal (OrtMac 30: yszby za tho yawna pokutha 
była) OrtOssol 31, 3; Braczyą... mayą sobye 
zyednacz... mąza..., któryż by ye przyyodzyl 
y ypomynal ky pokuczye (ad paenitentiam) 
1484 Reg 718; Ize może byczi ylzono braczyey 
y syostram w pokutach y w poszcziech ib. 722; 
Visitatorovye... mogą ylzyczy bracziey y syo
stram pokvth y posthow (w) ych ostrosczy (in 
abstinentiis, ieiuniis et austeritatibus aliis) ib.; 
Czynczye dostoyny oyocz pokythy (paeniten- 
tiae Mat 3, 8) EwZam 298, sim. Rozm 178; 
Ga s nymy (sc. z Manasesem i Dawidem) hce 
byc na pokwce XV ex. GIWp 69; Bo ku poku
czye napomynal (sc. Jan) ty, które krzczyl 
Rozm 175, sim. ib. 513. 691; Tocz yest my bog
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ogyen ten zyavyl na pvsczy y posiał mye, abych J 
przepovyedal pokvtą (paenitentiam) wschenw 
svyatu ib. 193; Nye bądzyeczyely vy ymyecz 
pokuty (paenitentiam Luc 13, 5), vsysz<c)zy 
pogynyeczye ib. 373, sim. ib. 374. 455. 693. 
761; ^  Kyedy yvz vzral Iudasch, yze myły
Cristus podań ku smyerczy,... pokutha przy- 
yyedzyon (ductus paenitentia), czvsch takyem 
ydrączenym y bolyesczyą sercza,... byezayschy 
y przynyosl thy ystne trzydzyesczy penyądzy..., 
y rzyczyl ye przed by skupy zydoyskye Rozm 
759.

2. *kara, też opłata sądowa, poena, etiam pecunia 
sohenda a iudicibus constituta’: Czo gest gego po
kuta albo czo za to ma czyrpyecz lubo poku- 
pycz? OrtOssol 34, 4, sim. Ort Mac 36; Pyta- 
lysczye nasz o prawo... zaluyącz szye na wa
szego woytha, kako gest raczcze... szromoczyl 
nyesprawyedlywye... Kako on tego ma bycz 
praw... albo czo za pokutą o tho ma myecz? 
OrtOssol 52, 1; Sub aliis ducentis marcis vadii 
et sub penis al. poth pokuthamy 1484 AGZ 
XVII 207; ~  z fleksją niemiecką: Der Riichter 
auch bat jeder Zeit yon allen ynszern Poku- 
ten... den dritten Pfenig (1328) CodSil I 
30; ^  Paknyolibi geden dzen albo dwa bi- 
lybi szywy (sc. sługa albo dziewka), nye bo- 
dzye poddan (sc. pan) pokuczye (non subia- 
cebit poenae) BZ  Ex 21, 21; Gdisz mosz poy- 
mye zono novo, nye poydze kv boyy..., ale 
prozen bodze przes pokyti w domv swem (va- 
cabit absąue culpa domi suae) za czali rok BZ 
Deut 24, 5; Wszitki... vczi, ysze ktorzi bi koly 
przestopyly zakon, abi biły pylnye karany albo 
smyercyo, albo mokamy, abo takez pyenyo- 
d<z>my, to pokuto (ut... plectantur... pecu- 
niae multatione, 1471 MPKJ V 54: pokąthą 
pyenązną) BZ II Esdr 8, 27.

Cf. Pokręta
Pokutować fo rm y: imper. 2. sg. pokutuj 

XV med. Zab 513; 2. pl. pokutujcie ca 1500 
SprTNW N  13; ^  part. praes. act. adi. g. sg. m. 
pokutującego 1484 Reg 704; ac. sg. m. poku
tującego 1466 R  XXII 19; n. pl. m. pokutujący 
XV med. SKJ I 83; g. pl. m. pokutujących Naw 
86, 1484 Reg 703; d. pl. m. pokutującem M W  
69 b; /. p l m. (o) pokutujących Pul Ez 
arg.; ^  condit. 3. sg. m. -by pokutował XV ex.
R XIX 89; 7. pl. m. -byśmy pokutowali XV ex. 
GIWp 68; ^  part. praet. act. pokutowawszy 
1466 RRp XXII 19.

Znaczenie: 'czynić pokutę, prowadzić umar
twiony tryb życia dla moralnego zadośćuczynienia 
za grzechy, paenitentiam peccatorum agere': Inci- 
pientes proficere al. nowo pokythyyąnczy XV

med. SKJ I 83; Pokvthyy peniteas! XV med. 
Zab 513; liii compuncti, pocutovawschy, simul 
diuinitus vncti amplius ad culpas non rediere 
suas. Compunctum, bycz vyspovya<da>nego, 
pocutuyączego, vero me cum firmum fore spero, 
impugnant fragilem me mała 1466 R XXII 
19; Then pokoy pan bog vkazuye szwoiem szwią- 
them y wszythkyem pokuthuyączem M W  69b; 
Cantica... Ezechiela proroka o pokutuyoczych 
grzech Pul Ez arg.; Bo yesz thy wschythkych 
pokvthuyaczych zbawyenye Naw 86; Dag nam, 
abyśmy tw pokwthowaly XV ex. GIWp 68; 
W them nauką Chrystus nam dal, by zadny 
z nasz nye roszpaczal, ale aby w bodze 
duffal, za szwe grzechi pokuthowal XV ex. 
R XIX 89; Ludzye grzeszny, pokuthvyczye, 
mathuchny bozey wszywayczye! ca 1500 Spr- 
TN W N  1 3 ; ^  zakon pokutujący, pokutujących 
*reguła i zakon św. Franciszka przeznaczony dla 
ludzi świeckich, tzw. tercjarzy, reguła et con- 
ventus s. Francisci hominibus laicis, qui tertiarii 
appellabantur, d e s tin a tu s <Poczy>na ssye re
guła y zakon..., vstavyony od... swyąthego 
Franczyska, któryż tho zakon vezvan yesth 
zakon pokuthyyączych (incipit ordo fratrum... 
de paenitentia) 1484 Reg 703; Nykolay pa- 
pyez... bracziey... zakonu pokuthuyączego 
(ordinis de paenitentia)... apostolschkye prze- 
zegnanye ib. 704. ^  C f Odpokutować,
Wypokutować.

Pokutowanie *czynienie pokuty, prowadzenie 
umartwionego trybu życia dla moralnego zadość
uczynienia za grzechy, actio poenitentiae': Cuius 
enim vel saxeum pectus illius humilis pecca- 
tricis lacrime ad exemplum penitendi, kv poku- 
tovanyv, non emollia<n>t 1456 ZabUPozn 114; 
Pokuthow[y]anya XV p. post. R XXV 199; 
Criste,... daysze nam dzyssya zaplakanye, 
grzechów naszych szalowanye gy wyerne po- 
kothowanye (pro pokvthowanye) XV ex. R XIX 
82; ^  A penitendo od pocupowanya aut pocu- 
towanya 1460 JA XVI 605.

Pokwapić *śpiesznie się gdzieś udać, pośpie
szyć, propere aliąuo se c o n fe rre Ideo nobis in 
exemplum hec virgo benedicta (sc. Maria) de 
hoc mundo, vt post ipsam acceleremus pokwa- 
pyly, ascendit in celum XV med. SKJ V 280; 
Prospera, festiva (pro festina?) pospyessy, po- 
kwapy! 1448 R  XXIV 351.

Pola cf. Podia
Polać 1. *lejąc pokryć coś z wierzchu płynem, 

oblać, zmoczyć, perfundere': Laureata (sc. san- 
guine) pomazana, poląną XV med. R XXIV 
360; Yeden Samarytan... poruschyl szye my- 
loszyerdzyem k nyemv, zayyązal yego rany
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y polyal olyeyem a vynem (infundens oleum 
et vinum Luc 10, 34) Rozm 332.

2. (o łzach) * wylać, pozwolić wyciec, effun- 
dcrc’: Proscha... przez thy Izy, yesesz przed 
nym bolyala (pro polyala) w gyego mącze 
Naw 64.

Poladrze cf. Półladrze
Polana *łąka śródleśna, pratum in silva posi- 

t u m Usque ad campum dictum polany (1409) 
1616 AGZ IV 74. ro Może już nomen proprium.

Polanie (?) 'odszkodowanie płacone przez 
kupca za bydło pochodzące z kradzieży a zajęte 
mu w drodze przez właściciela, pecunia mercatori 
pro pecore eius furto abłato atąue occupato ac 
retento s o h e n d a Pro iniustis arestationibus 
equorum vel bovum et aliorum peccorum..., 
tali conditione et fine perpetue conclusimus... 
Reus taxam, pro qua peccus fuerit taxatum, 
solvere tenetur al. polyanye, heredi illius here- 
ditatis, ubi est pecus arestatum 1458 AGZ 
VI 40.

Polanka *mała polana, parvum pratum in sil- 
va p o s itu m Yze od trzy lath Potr gesdzil to dro- 
gan a nikth *ge ne gabal o nąn w Keskowe 
polancze, gdze było wydzene 1420 AKPr 
VIII a 152. ^  Może już nomen proprium.

1. Pole fo r m y : n. sg. pole (ca 1250) XV 
MPH II 481, (1252) KodWPRacz 257, (1254) 
KodPolIII 61, (1262) KodPolll 616, etc.; ^  g. sg. 
pola FI i Pul 103, 12, 1425 Monlur V 21, 1426 
ZapWarsz nr 184, 1436 Pozn nr 1554, etc.; ^  ac. 
sg. pole 1410 KsMaz I nr 1454, 1418 TPaw VII 
nr 615, Słota w. 4, 1426 MPKJ II 304, etc.; 
~  i. sg. polem (ca 1250) XV MPH  II 488, 1418 
TPaw VII nr 615, BZ Gen 49, 30; — /. sg. (na) 
poli 1398 StPPP VIII nr 7967, BZ  Jer 13, 27, 
1472 ZapWarsz nr 2964; polu 1400 HubeZb 79, 
FI i Puł 77, 15, 1408 Pozn nr 654, 1411 KsMaz I 
nr 1664, etc. etc.; ^  l. du. (na) polu 1435 Pozn 
nr 1455, 1463 ZapWarsz nr 1139; ^  n. pl. pola 
FI i Puł 64, 12. 95, 11. 103, 9, Sul 88; <̂  g. pl. 
poi Sul 81, BZ  Ex 8, 13, Dział 39; ^  ac. pl. 
pola Sul 88, Dział 62, 1466 R XXII 16; ^  
i. pl. polmi BZ Ex 9, 3; ^  /. pl. (w) polech 
FI 131, 6, BZ  Ex 9, 25. II Par 26, 10; po- 
loch Sul 4, BZ  Jos 4, 13. III Reg 20, 25. I Par 
10, 7. Judith 6, 8, Puł 131, 6; polach 1448 
Monlur II 34, BZ  Ex 10, 5, 1472 AGZ VI 158.

Z n a czen ia : 1. *ziemia uprawna lub nadająca 
się pod uprawę, rola, ager’: Przibek Ondrzeyowe 
cupil owcze y s gego ye wolo na polu zayol 
1400 HubeZb 79; Pola twoia (campi tui) napel- 
nona bodo szyzny FI 64, 12, sim. Puł; Rado- 
wacz se bodo pola (campi) y wszistco, iesz 
w nich iest FI 95, 11, sim. Puł; Jaco pan Jactor

ne powsczangnol zitha na polu Potrowi 1408 
Pozn nr 654; Yacom ya ne zabrał, yechaw na 
pole, Staskowa bydła 1410 KsMaz I nr 1454; 
Yacom ya ne wzol Adamowi broni na polu 
1411 ib. nr 1664; Daley (sc. debet sepire) to 
pole ludbranske, czso sya sczeklo sz gego polem 
1418 TPaw VII nr 615; Jarzinne polye 1421 Arch- 
CastrCrac 1 122; Jaco kandkolim yal albo sszedl, 
to yest prawe pole wolwarkowe 1425 Kościan 
nr 1139; Ad viam iacentem in superiori parte 
campi vlg. do drogi na wirsch pola 1425 Mon- 
Iur V 21, sim. 1461 AGZ V I68; Jako mne Przeyka 
ykradla s mego pola zytha za poi kopy 1426 
ZapWarsz nr 184, sim. 1436 ib. nr 481, 1446 
ib. nr 770; Jsze Jaranth s Yaranthowa nye orały 
roley gwałtem nye roszmyerzoney, nyszly czszo 
orały swą prawa rolą, any na dwu yego polu 
roszdzelonu orały 1435 Pozn nr 1455; In tribus 
campis vlg. w trogem polu 1442 TymProc 233; 
Gdzekolye plugem... na polyoch (in campis) 
orano bi bilo (Dział 5: gdzekole pług... cho- 
dzy... na polv), dzeszanczina... ma dana bicz 
Sul 4; Oth swyątha swyąthego Woczecha asz 
do grvmadzenya... zytha... sz poi (de campis)... 
gonycz zayączow aby nye szmyal Sul 81; Gdi 
kto zaluye o rolee, polya albo o pozitky Sul 88; 
Gdi dwa czlowyeky myedzi sobąn ruschilastabi 
żałobą o rolee albo polya (pro agris vel cam
pis). .., tegdi ten, yen bi myenil, zebi yego bili role 
albo polya (agris vel campis), ma doswyatczicz 
sansyadi..., a paklibi kto o swoye role, polya 
(cuius agri fuerint) albo vsitky za trzi lyatha 
mylczal, na wyeky ma mylczecz ib.; Uczynyl 
gest pan podlya słowa Moyszeszowa y zmarli 
S00  szabi z domow, z szemye y s pool (de agris) 
BZ  Ex 8, 13; Ma rok00 (pro r0ka) b0dzye nad 
twymy poimy (super agros) ib. 9, 3; Zbył gest 
grad we wszey szemy egipskyey wszitko, czsosz 
bilo na polyech (in agris) ib. 9, 25; Bocz oglo- 
dzoo wszitko drzewye, gesz to plod may0 na 
polach (in agris) ib. 10, 5; Którzy cradną.zbosze 
s poi Dział 39; <P)odlug Pysma swiatego czy- 
nyączy schkodą na polv (depopulationes agro- 
rum, Sul 48: szkodnyky rolne), rzeczeny tesz 
są zlodzeye ib., sim. ib.; O zlodzeystwie we wsy 
abo na polv (in... campis) yczynyonem ib. 56; 
A gescze taky (sc. kmieć) nye mosze od pana 
gydz, alysz myasto syebie tako bogatego po- 
sadzy,... polyą wszytky wykopawszy (agris... 
excultis, Sul 61: role swoge s[e] pełna poorane, 
wykopane... ostawy) ib. 62; Jakom ja *videlyl 
czwarthv cescz Ceslawovey czescy w polv 
y w dvbrowye 1461 ZapWarsz nr 1114, sim. 
ib., sim. 1467 ib. nr 1269, 1475 ib. nr 1409; 
Yako ya nye zahoral we dw (leg. dwu) polu
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dwyema pluszyczamy 1463 ib. nr 1139; Quid 
prodest nimia campos, gl. agros, arwa pola, 
insculpere cauda? 1466 R XXII 16; Pole arwm 
1471 MPKJ V 63; Nicolaus... zasthawya po- 
ludalek (leg. połudziałek) od szlonczya zachodu, 
tchako na trzy długo i thako szyroko, iako szam 
pola dzyerszal 1478 RKJŁ VII 59; Jakom ya 
ygednal sya s tobą, ysch my myalesz... stapycz 
z ogroda, kthorys zagrodzyl na polv moyem 
1494 ZapWarsz nr 1756, sim. 1495 ib. nr 1666; 
Wnydzely ogyen y szeszze czyge szboze na polu 
(in agris Ex 22, 6) XV p. post. Kałużn 285; 
Marya dzyevycza nyegdy siała mylego Iesvsa 
na polye (ad campos) po zyelya Rozm 122, sim. 
ib.; Stało szye..., kyedy myły Iesus schedl 
svoymy (leg. z swoimi) zvolyenyky po zyczye, 
po polv szyanem (per sata Luc 6, 1) ib. 323, 
sim. ib. 325; ^  Rus pole, inde rusticus ca 1420 
WokTryd nr 7; ^  przenośnie *plony z pola,

fruges, ąuas ager effert'\ Sgarne (sc. stół) na 
szo wszytko pole,... czszole szo na niwę sw0ze, 
tho wszytko na stole losze Slota w. 4; ^  czyste 
pole 'teren nie zarośnięty drzewami lub krze
wami, arbustis vacuus’: Desertum... erat inter Ie- 
rusalem et Iericho et inter has duas ciuitates nul- 
lum erat spacium, żadnego pola czystego, sed ne- 
mores crescebant XV p. post. R XXV 174; ^  pło
nę pola *nieużytki, agri inutiles, steriles’: Admitti- 
mus eciam, ut mercatores in sterilibus et incul- 
tis locis et campis al. na plonych polach, ubi 
non seminatur nec prata secantur et falcastran- 
tu r..., habeant pascua 1472 AGZ VI 158; 
^  przasne pole 'pole wykarczowane, r;uprawne, 
ager exstirpatus,\cultus’: Damus et concedi- 
mus kmethonibus predicte [...] in campis planis 
al. na przasnych polach sex annos et in mericis 
duodecim libertatem omnimodam 1448 Monlur 
II 34; ^  może już nomen proprium: Addentes 
et campos, et prata sic nominatos:... Dambno, 
Ostrowitz, wilcze pole (1254) KodPol III 61; 
<Campum>... vlg. cupne pole 1352 KodWP III 
17; Nicolaus... ąuatuor campos agrorum zagu- 
mye (pro zagumne) na welem poły... vendidit 
1398 S7PPP VIII nr 7967; Jakom ya gwalthem 
szyekyrą nye yyrabyl chrostha albo zapysthi, 
kthora yesth na wyelgyem poły 1472 ZapWarsz 
nr 2964.

2. *łąka, rozległa równina, błonie, otwarta 
przestrzeń, campus late p a t e n s In Slavonico 
pole, in Latino campus dicitur (ca 1250) XV 
MPH  II 481; Czinil dziwi w zemi Egipta, 
w polu (in campo) Taneos FI 77, 15, sim. Pul; 
Wstopayo gori y stopayo pola (descendunt 
campi) na myasto, yesz yes zaloszyl gym FI 
103, 9, sim. Pul; A gdisz na polu (in agro)

bilasta, podnosi szo Kayn ku Ablowy BZ Gen 
4, 8; Dawam czy pole (agrum) y s *to yasky- 
nyo, ges to w nem ib. 23, 11; Iacob... urzal 
studnyczo na polu (in agro) ib. 29, 2; Pogrze- 
biczye myo... w yaskyny..., yasz to gest w po- 
lyu (in agro) Effronowye Eteyskyego przeczyw 
Mambre, w szemy kananeyskyey, yosz to gest 
kupyl Abraham s polyem (cum agro) ib. 49, 
29—30; To movyl iest pan kv Moyzeszoyi 
w polv (in campestribus) Moabskem nad Ior- 
danem BZ Num 35, 1, sim. 1471 MPKJ V 26; 
Kazo (pro vkazal) gemv pan wszitko zemyo... 
do syrokosczi pola (campi) Iericho BZ  Deut 
34, 3; Czterdzesci tysyoczow boyownikow... 
sly... po poloch (per... campestria) myasta Ie- 
richo BZ Jos 4, 13, sim. ib. Judith 6, 8; 
Bodzem boiowacz przecyw gym na polyoch (in 
campestribus) BZ III Reg 20, 25, sim. ib. I Par 
10, 7; Myal wyele dobitka, tak na polech (in 
campestribus), iako na pustem lesye BZ II 
Par 26, 10; <N>a pagórkach, w poły (in agro) 
wydzalem ganyebnoscy twe BZ Jer 13, 27; Ego 
quasi oliua speciosa in campis na poły (Ecclus 
24, 19) 1456 ZabUPozn 96; Motus yoce canum 
cerws fugit,... arua, gl. campos w pole, tenet 
1466 R XXII 16; Nyegdy nayczal na górze albo 
na polu Rozm 680; ^  Quia ex recognicione
fratrum predictorum... cessit castrum Banko- 
wecz cum yillis..., item in campo al. w polyu 
ville Gebolthow, et utraąue Cowalicow, Malo- 
schow... de his fratri predicto iuniori cesserunt 
1439 DokMp II 311; ^  Naleszly gesmy gy
w polech (in campis, Pul: w polyoch) lassa 
FI 131, 6; ^  Pycz bodzye wszytek zwyerz
pola (agri) FI 103, 12, sim. Puł;r^> pole gonić 
*polować, venarV: Yszem s Gyanem... nye szma- 
wyal pola gonycz anim gemu sarny wszanl na 
boru 1436 Pozn nr 1554; ^  *plac obozowa
nia lub bitwy, locus quo castra ponuntur 
vel pugna committitur’: Gydączy na woyną 
na ląnkach any we wszi staacz mayą, yano 
na polyv (nisi in campo) Sul 15; Gylko- 
krocz na woyną... szcze bądze, nygeden 
w wszy stanów nye cziny, alye na polv (in 
campo) Sul 46, sim. Dział 37; <Kon> gnyady, 
nyeyyelky, strzelczy..., odsedl na polu 1471 
GórsJazRp 270; ^  w pseudoetymologii nazwy
Polanie: Ut in antea dicitur, dicti sunt Polanie 
a campo sc. pole, in quo fortiter pugnantes in 
armis bellabant et propter hoc vocati Polanie, 
id^est polem na nye (ca 1250) XV MPH  II 
487—8.

3. *przestrzeń na zewnątrz budynku, area aedi- 
jicium c in g e n s Gdy sluszebnyczi kv nyekto- 
remy zabitemy na polv abo na drodze (in via)
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były przywołany,... odzenye, w ktorem zabyty 
był, sobie brali Dział 32; Iednego dnya dzyeczye 
myły Iesus yysschedl na polye (Iesus egredieba- 
tur), a za nym dzyeczy nasladovaly yyelyka 
tluscza Rozm 125; Yyschly na polye (ad cam- 
pum), nalyezly Yesysa chodzącz y tam, y szam 
ib. 132.

4. w opisie herbu *tło herbu, pas będący częścią 
tła, zona partem eius spatii constituens’: Nico- 
laus post awam suam est de sangwine et armis 
ipsorum dictis Stanczowye, proclamacio autem 
ipsorum Nabra, deferentes in clipeo tres lineas 
ylg. trzy *polye in longitudine clipei 1455 
StPPP YII 610.

5. corruptum pro opole *rodzaj daniny, tribu- 
tum ąuoddam’: Dedimus omnimodam liberta- 
tem ... a podworowe, ab pole, a boye et vacca 
annuali (1252) KodWPRacz 257; Yillam... ab his 
seryitiis et seryitutibus, yidelicet pole, quod na
raz yocatur seu podwozowe {pro podworowe ?) 
et a powoź... liberam fecimus (1262) KodPoł II 
616.

2. Pole cf. Podle
Poleboczny cf. Podleboczny
Polec *oprzeć się na czymś, niti ałiąua re': 

Poległ {war. łub.: *wspolek) incumbebat (Saul 
incumbebat super hastam suam II Reg 1, 6) 
1471 MPKJ Y 38; Polegnye {war. łub.: wspo- 
legnye) incubuerit (an speras in baculo harun- 
dineo... super quem, si incubuerit homo, com- 
minutus ingredietur manum eius et perforabit 
eam? IV Reg 18, 21) ib. 47.

Polecać fo rm y: praes. ind. 1. sg. polecam 
Gn ap. Ib, FI i Puł 30, 6, XV p. pr. R XVI 
336, etc.; 1. pł. polecamy Błaż 322; 3. pl. po
lecają 1423 Czrs 289, 1476 Msza XIII s. 65; 
^  imper. 2. sg. polecaj XV p. post. R I s. XLVII; 
1. pl. polecajmy M W  76b; ^  part. praes. act. 
adv. polecając ca 1428 PF I 479, XV p. post. 
R XXV 266; ^  inf. polecać Błaż 322, ca 1455 
JA XIV 491, 1476 AKLit III 108, XV PF V 
19; ^  praet. 3. sg. m. polecał XV ex. R XIX 89; 

/ .  polecała Rozm 39; ^  condit. 2. sg. m. -by po
lecał XV p. post. R I s. XLVII; 3. sg. f .  -by po
lecała Rozm 13.

Znaczenia: 1. *oddawać pod opiekę, powie
rzać, poruczać, in fidem ałicuius dare, commen- 
d a r e W rocze twogi, gospodne, poleczam 
(commendo) duch moy FI 30, 6, sim. Puł, 
sim. XV p. pr. R XVI 336, M W  99a, Naw 46; 
Gdysz ge ku smyercy wywyedzono,... naczoly 
boga prosycz a gemu sye poleczacz Błaż 322; 
Gospodnye,... prziymy dzisya nasze dusze, to- 
becz ge poleczamy ib.; Poleczacz recommendare 
1476 AKLit III 108; Poleczaymy thobye obroną

duszy naszey M W  76b; Poleczam recomendo 
XV p. post. GlDom 91; K[o]tho myluge oblycz- 
noscz twogyą, nye poleczay (non committas) 
my dussze twey, ale poleczay (committe) dusszą 
twą themu, ktho swą myluge XV p. post. R I 
s. XLVII; Przichodzycz staroscz, radzącz, aby 
radnyey syą poleczal bogu nyzly synowy (quod 
deo potius quam filio tuo te committas) ib.; 
Poleczayącz commendans XV p. post. R XXV 
266; Thu czya polieczam bogv hic te commendo 
superis XV ex. PF III 178, sim. ca 1500 SprTNW  
V 17; Polyeczacz conmittere XV ex. PF V 19; 
Gdy nąsch Jesus yusz umyeral,... szwą duszą 
oczczu poleczal XV ex. R XIX 89; Duszo moya 
myła, oyczu czyą polyeczaye {leg. polecaję ‘po
lecając’ ?) XV ex. SKJ I 145; Dzyeczyąthko 
Marya... polozywschy offyarą na ołtarz y sklo- 
nyla głową, yakoby szyą polyeczala bogv (ac 
si se vellet precibus deo commendare) Rozm 13; 
Maria za tern yczyeschenym polyeczala szye 
bogv wschechmogączemy (se deo commendavit) 
ib. 39; ^  czemuś w coś: Vaszym laszkam pole
czam w modlythwą the dussze Gn ap. Ib.

2. ‘dawać, udzielać, ofiarowywać, dare, tri- 
buere, donare’: Petrus, Vitus constituerunt Johan- 
nem yim, mocz poleczaya,... contra personas 
quascunque 1423 Czrs 289; Vstavily... procura- 
tora... dawayocz y *poleczayocz themv gi- 
stemv... *pelno kaszn ca 1428 PF I 479; De- 
putare dacz albo *namynyacz, albo poleczacz 
ca 1455 JA XIV 491; Qui tibi ofFerunt hoc sacri- 
ficium pro se suisque omnibus, pro redempcione 
animarum suarum, pro spe salutis et incolumi- 
tatis sue reddunt yota sua, za nadzyeya sba- 
wy<e>na sc. deo poleczaya {Msza I. IV. V. VIII: 
plączą, III. VI. VII: *dawayo, V. XII: odda- 
waya) slusby, eterno deo yivo et yero 1476 
Msza XIII s. 65.

Polecenie fo rm y: n. sg. polecenie Naw 147; 
—> g. sg. polecenia ca 1428 PF I 491; ^  ac. sg. 
polecenie XV med. SKJ V 281, BZ I Mach 2, 
27; ^  i. sg. polecenim ca 1428 PF I 491; -— /. sg. 
(w) poleceniu XV med. SKJ V 281.

Znaczenia: 1. *powierzenie, oddanie pod 
opiekę, wstawienie się za kimś, actus committendi 
aliąuem in fidem ałicuius, commendatio': Pole- 
czenym recommendacione ca 1428 PF I 491; 
Virgo, mater misericordie, superabundat miseri- 
cordiam... propter peccatorum commenda- 
cionem poleczenye XV med. SKJ V 281; Per 
Iohannem intelligitur peccator..., et talem Io- 
hannem siue peccatorem filius dei in crvce 
amarissime commendavit, in qua recommenda
cione, w thern poleczenyy,... profundissimam 
misericordiam eius yisceribus immisit ib.;
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^  W thobye, panye, polyeczenye y thez dobre, 
sczaszne dokonanye moyego zywotha Naw 147.

2. *zlecenie, nakaz, mandatum, iu s s u m Pole- 
czena legali (/?rc legat i) ca 1428 P i7 I 491; 
Wszelki, <jen> ma myloscz ku zakonu, <czy- 
nią>cz polecenye (statuens testamentum) wi- 
nydz po <mnie> BZ I Mach 2, 27.

Polecić fo r m y : praes. ind. 1. sg. polecę Rozm 
229. 517; 2. sg. polecisz Rozm 4; 3. sg. poleci 
Sul 23, XV p. post. Kałużn 285; 1. pi. polecimy 
Dział 11; ^  imper. 2. sg. poleci DILB III 354, 
Rozm 196; poleć 1471 MPKJ V 131; 2. pl. po
lećcie 1454 R XLVII 353; ^  inf. polecić ca 1420 
R XXV 229, Sul 57, OrtMac 74, etc.; ^  praet.
2. sg. m. -ś polecił Rozm 489; 3. sg. m. polecił 
jest BZ  Gen 24, 36; polecił 1424 KsMaz II 
nr 609, 1426 KsNWarsz I nr 68, 1436 Zop- 
Warsz nr 526, 1449 Monlur III 178, etc. etc.;

f .  poleciła OrtMac 134, Rozm 128; 3. pl. m. po
lecili Rozm 15; ^  pląperf. 3. sg. m. jest był 
polecił Gn 180b; ^  condit. 2. sg. m. -by po
lecił Rozm 66; 3. sg. m. (-)by polecił BZ Ex 22, 7, 
Rozm 57; ^ part. praet. act. poleciwszy Dział 36, 
XV ex. MPKJ II 316; ^  part. praet. pass. 
n. sg. m. polecony Sul 55; / .  polecona ca 1420 
R XXV 229, Rozm 692; neutr. polecono ca 1428 
PF I 485, XV p. post. Kałużn 285, Rozm 206; 
d. sg. m. poleconemu 1424 TPaw VII nr 3971;
ac. sg. m. poleconego Sul 47; / . poleconą 
Spow 5, Sul 45; i. sg. f .  poleconą ca 1428 
PF I 490; cf. też Polecony; ^  inf. pass. sg. 
neutr. być polecono Sul 107; ^  praes. pass.
3. sg. f .  jest polecona 1461 PF VIII 19; neutr. 
jest polecono OrtOssol 33, 4; ^  fut. pass. 3. sg. 
neutr. będzie polecono OrtOssol 52, 1; 3. pl. m. 
polecony będą 1484 Reg 720; będą polecony 
1484 Reg 720.

Z n a czen ia : 1. *oddać pod opiekę, powierzyć, 
poruczyć, aliąuem vel aliąuid alicui dedere, com- 
m e n d a r e Gdiscy mu gest go (sc. matkę) on 
byl vmirag0cz... poleczył Gn 180b; łanowy po
leczona matka yego mila ca 1420 R XXV 229; 
Day... nassą dussy {pro dussą) *poleczczicz 
oczczu bogu w ranka ib.; Barthosch... non 
fideiussit plebano... neąue fratri eius, ab ipso 
poleczonemu 1424 TPaw VII nr 3971; Mymo 
tho na wyesznego pastyrza polozyl {sc. skargę) 
Ydzyk, ysz owczą do czrzody wpądzoną a strze- 
zenyv pastyrzovemv poleczoną (custodiae pasto- 
ris commissam, Dział 36: owczą... gego stro- 
szey poleczywszy), sze czrzody nye myal zaszą 
they tho owcze Sul 45; Gymyenye w rąncze 
prziyaczelom... w opyekąn ma bicz polyeczono 
(in regimine committantur) Sul 107; Poleczil 
comisit XV p. pr. R XXII 333, sim. XV med.

R XXIV 362; Iste thezaurus sibi erat commis- 
sus poleczon XV med. SKJ V 256; Paulus... 
existens sanus in vita comisit al. poleczył et 
dedit pueros... domino Georgio... in tutoriam 
1454 AGZ XIV 407, sim. BZ  Tob 10, 10; liii 
ergo, id est deo, regendi corpus curam relin- 
ąuite vlg. poleczcze 1454 R XLVII 353; Aczbi 
kto polyeczyl (si... commendaverit) przyyaczye- 
lyowy pyenyodze... w chowanye BZ  Ex 22, 
7; To gymyenye yescze za zywotha mnye 
moya szyosztra polyeczyla {OrtOssol 97, 3: *za- 
poleczyla) przed gaynym sządem OrtMac 134; 
Nye mogą krolewszkyego woythowstwa... na- 
yącz, any ten, czo szya tego podyal, może wsze 
{pro szwe) myasto gynemv poleczycz OrtOssol 
58, 3, sim. OrtMac 74; Cui, gl. sc. muri, leo 
dans veniam, se dedit, gl. sc. ipsum tribuit, sc. 
ipse leo poleczył szą 1466 R XXII 14; Gdy 
sthworzyl bog czlowyeka..., poleczył mv ray- 
szkye szady De morte w. 125; Polecz {war. lub.: 
porądz, poday, polecz) commenda (quae audisti 
a me per multos testes, haec commenda fideli- 
bus hominibus II Tim 2, 2) 1471 MPKJ V 131; 
Kthorym obyczayem mayą vrządy myedzy sobą 
przymovaczi, gdy kthoremv z nych poleczony 
bądą 1484 Reg 720; Poslugy albo gynsze rządy,... 
komvkoly z bracziey bądą poleczony albo nany 
włożony, ma ye przyączi (imposita sibi quisque 
devote suscipiat) ib.; Poleczy-ly ktho komv 
volv... w strozą (si quis commendaverit pro- 
ximo suo... bovem Ex 22, 10) a wmrze (sc. 
woł)..., thako ma przyszancz, komv poleczono 
w strozą,... yako nye wyszagnal raky swey na 
tho bydło XV p. post. Kałużn 285; Kyedy tą 
dzywką... vchovasz do szyedmy lyath, tako yą 
dasch do kosczyola y polyeczysch kapłanom 
(sacerdotibus illic assignabis) Rozm 4; Anna 
y z Yoachymem... vyedly (sc. Maryję) do Ierv- 
salem y polyeczyly yą kapłanom (sacerdotibus 
hanc praesentaverunt) ib. 15; Iozeffye..., czye- 
bye vybral bog... kv sluzbye yego..., by tobye 
swa matka polyeczyl (suam genitricem tibi com- 
mendaret) ib. 57; Czyebye oycza czczye..., bosz 
my yyelykye myloszyerdzye vkazal, mnye sa
mego ze wschego lyyda yybral, aby my syna 
syego yedynego polyeczyl (ut... mihi commen- 
dares) ib. 66; Marya wzyawschy syna svego 
y yyodla do skoly y polyeczyla (commendayit) 
y {leg. ji *go’) mystrzoyy ib. 128; Yestlysch ty 
syn boży, pusczy szye na doi a polyeczy szye 
tvym anyolom (necnon angelis tuis te committe), 
by szye nye yrasyl ib. 196; To pevno yest, y<ż> 
przy ymączenyy bozem yvsz byl vmarl (sc. 
Jozef), bo yego oblyybyenycza ynnemv polye
czono (uxor eius alii commendata est) ib. 206;
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Panye, mnyesz polyeczyl pyecz ffuntow (quin- 
que talenta tradidisti mihi Mat 25, 20), ovam 
zyskał pyącz ffuntov ib. 489, sim. ib.; Marya 
yemv {sc. Judaszowi) była barzo laskava... 
y rzekła k nyemv: Moy myły, mymo yne po- 
lyeczą tobye syna mego ib. 517; ^  Voverunt- 
que deo, quod si eis prolem tribueret, eam ser- 
vicio domini manciparent poleczicz XV med. 
GIWroc 75 r; ^  O tern, yako Annasz polye
czyl mylego Iesucrista svym slugam, aby y {leg. 
ji *go’) ... mączyly Rozm 700, sim. ib. 701.

2. 'dać, podarować, przydzielić, dare, donare, 
tr ib u e re Stanislaus... recognouit, quia brasea- 
torium vna cum orto patri suo Dobkoni, vna 
cum vxore sua legauit vlg. poleczył 1449 Mon- 
lur III 178; Oczczecz... dzewkam swogym 
może gymyenye kvpyone... poleczicz (possit 
bona empta... assignare) Sul 57; Poleczył gest 
(deditque) gemv wszitko zboze BZ Gen 24, 36; 
Jakom ya Janowy ne pobrał rzeczy z domu 
*strzya gego s tey cząsczy, która gest gemu po
leczona 1461 PT7 VIII 19; Johannes... recogno- 
vit, quod domum... donavit al. wszdal, pole
czył Mathie, generi suo 1485 KsNWarsz I 
nr 1026; Rex dedit et comisit sua bona ad re- 
gendum, dal a polyeczyl szva dobra y kro- 
lewstwo, cuidam amico et sic ille rex effectus 
est pauper a polyeczywszi yczynyl szyą szam 
barso vbogym XV ex. MPKJ II 316; ^  Czye- 
bye, oyczye duchowny, prossza..., aby myą 
*rosgreszyl thą moczą, kthorą masz od boga... 
thobye poleczoną Spow 5; Nye anyolem {pro 
anyolom)... poleczona mocz kaplanszką Rozm 
692.

3. 'włożyć na kogoś obowiązek zrobienia cze
goś, zlecić, kazać, alicui aliąuid mandare, iubere’: 
Petrus... comisit al. poleczil suam totam por- 
cionem... reformare Nicolao, filio suo 1424 
KsMaz II nr 609; Nicolaus... coram... duobus 
scabinis poleczil advocato, aby then dom woyth 
podał Swanszkovi 1426 KsNWarsz I nr 68; 
Pyleń gest tego, czo mu poleczono solicitus est 
circa officia sibi commissa ca 1428 PF I 485; 
Poleczono llegalitate ib. 490; Jacom ya ne *wzola 
trzech kop y dwudzesztu grosszy xyadza opa- 
towego czinszu, bo gy ginemu poleczył wyby- 
racz 1436 ZapWarsz nr 526; Poleczył gym 
iniunxit eis XV med. R XXV 156; Raczcze... 
mayą przyszagącz bogu,... krolowy y temv, 
komu gest oth króla poleczono {OrtMac 34: 
ktho od króla yesth) OrtOssol 33, 4; Gęstły 
woyth nyevszytheczny albo wsporny,... racz
cze y *przyszasznyczy szromoczy, tego szye 
raczcze mayą nayn... przed panem królem 
albo przed thym, komy bandze od króla po

leczono, ... szkarzycz ib. 52, 1; Małek polye
czyl... firmę Bernardum obyoliyacz... pro pe- 
cunis, quas tenetur sibi 1464 KsNWarsz I nr 632; 
Yako ystampye y nyebo, tako tobye poszlyą 
mego zvolyenyka yednego a polyeczą yemv 
(illique committam), ysch czye vzdrovy Rozm 
229; ^  M y... thą ysta rzecz rozgodzimy,
prócz byśmy bili nyektorym nagabanym pyl- 
nym ogarnyeny, tedy szeszczy abo przynamnyey 
cztyrzem kv sadzy y podsadkowy poleczymy 
(adiungendis). którzy taką rzecz dzedzynną po
dług sprawyedlywosczy rozgodzą Dział 11; <—' 
Sandza na sandze szedzancy yrząndnyka swego 
do gospodi oney paney s przecywniky gey ma 
posslacz, przed gymsze rzecz swoyą... rzecz- 
nykowi... polyeczi (delegabit, Dział 11: rzecz 
ma poleczycz swą) Sul 23; ^  sędzia polecony 
fsędzia delegowany do rozsądzenia konkretnej 
sprawy, iudex, cui causa cognoscenda commissa 
est': Za kradzeszstwa y skody yczynyone po- 
wynny mayą bycz... doszycz vczynycz podług 
skazanya przez sądzą poleczonego (iuxta senten- 
tiae diffinitionem per iudicem deputatum) Sul 47; 
Sząndza vrządny abo poleczoni (iudex ordina- 
rius vel delegatus, Dział 2: sądzą wybrany moczą 
naszą albo gego namyestnyk) Sul 55.

Cf. Pocieszyć, Zapolecić
Polecieć 'unieść się w powietrze z pomocą 

skrzydeł, ope pennarum in aere p e n d e re I rzeki 
iesm: Kto mi da perze iaco golobiczi, a po- 
leczo (volabo) y odpoczino FI 54, 6, sim. Pul.

Polecony czalecający, zachwalający, commen- 
dans, la u d a n sPoleczonich {war. lub.: poleczo
nych aut chwalnich) commendaciis (numquid 
egemus... commendatitiis epistulis ad vos aut 
ex vobis ? II Cor 3, 1) 1471 MPKJ V 127.

Poleczenie (?) 'wyleczenie, uzdrowienie, sa- 
n a t i o Poleczenye cura XV p. post. JA XII 144.

Polednia 1. 'drąg bądź drągi umocowane nad 
nalepą, służące do podtrzymania suszącego się 
drzewa lub odzieży, baculus vel baculi lignei supra 
partem ąuendam fornacis, ąuae nalepa rocabatur 
positi, in ąuibus vestimenta vel ligna exsiccentur 
idonek: Suspensiua est instrumentum, in quo 
ligna exicantur, ut essent apta ad comburendum 
vlg. polednyą ca 1500 Er z 73.

2. 'suche drzewo do podpałki, ligna arida flam- 
mae concipiendae a p t a Cremium skrzeczek vel 
pożar, vel polyednyą ca 1500 Erz 73.

Polegać 'leżeć, iacere’: Nyeczisti barzo zavi- 
dzecz bodze bratv swemv y zenye, ktorasz po
lega (cubat, MPKJ V 30: w pologv) na lonye 
gego BZ  Deut 28, 54, sim. ib. 28, 56, 1471 
MPKJ V 30.

Polej’ bot. 1. 'mięta polej, Mentha pulegium L.3:
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Poley polium 1437 Rost nr 2748; Poley pu- 
legium ib. nr 2753, sim. 1464 ib. nr 4883, 
1472 ib. nr 347; Poley pollegium ca 1465 ib. 
nr 4035, sim. 1478 ib. nr 1943; Poley pelegium 
1475 ib. nr 3233; Poley poleyum XV p. post. 
R LIII 68.

2. gęsi polej *Teucrium scordium L Goszy 
polyey puleium rarinum 1460 Rost nr 3696; 
Gaszy poley pollegium raninum 1493 ib. 
nr 10976; ^  Gassy poley ca 1465 Rost nr 4641.

3. kamienny polej *Clinopodium vulgare L 
Kamyenny polyey polegium montanum 1464 
Rost nr 4890.

4. polny polej 'mięto, polna, Mentha arven- 
sis L .y: Polny polyey puleium agreste 1460 Rost 
nr 3695, sim. ca 1465 ib. nr 4535, 1493 ib. 
nr 10975; Polny poley graciosa ca 1500 ib. 
nr 5457.

5. polej polski 'mięta polna, Mentha arven- 
sis L.’: Poley polsky pollium montanum 1478 
Rost nr 2259.

6. wodny polej 'Teucrium scordium L.': 
Vothny polyey pulegium ca 1465 Rost nr 4038.

Polepić 'pokryć warstwą gliny, oblepić, luto 
o b lin e r e Stanislaus debet locare eidem Petro 
stubam, granarium, palacium vlg. polepycz, po- 
bycz 1451 TymProc 246.

Polepszać fo r m y : praes. ind. 3. sg. polepsza 
1456 ZabUPozn 105, 1468 StPPP II nr 3926; 
3. pl. polepszają ca 1500 Erz 73; ~  inf. po
lepszać Rozm 43; ^  condit. 3. pl. m. -by po
lepszali 1471 MPKJ V 51.

Znaczenia'. 1. 'zmieniać na lepsze, popra
wiać, meliorem reddere, corrigere’: Hoc cum isto 
meliorat primam cittacionem al. polepscha 1468 
StPPP II nr 3926; Aby polepsaly (war. lub. rp.\ 
aby polepsylo) vt fulcirentur (illi conducebant... 
fabros... ferri et aeris, ut quod cadere coeperat, 
fulciretur II Par 24, 12) 1471 MPKJ V 51; Kaz- 
demv dana yest mocz thych kxyąg *polebschacz 
yako yego volyą (cuilibet conceditur facultas 
corrigendi librum istum) Rozm 43.

2. 'poprawiać moralnie, umoralniać, meliorem, 
honestiorem r e d d e r e Caritas vero edificat po
lepscha 1456 ZabUPozn 105; Pauperes euan- 
gelizantur, id est ex euangelio meliorantur slovą 
(leg. z słowa) bożego szya polepschaya ca 1500 
Erz 73.

Polepszenie fo r m y : g. sg. polepszenia Dział 
45, Rozm 550. 594; ^  d. sg. polepszeniu Gn 
gl. 64a, BZ  Judith 8, 27. 11, 5, Ort Mac 100, 
OrtOssol 74, 3, etc.; ~  ac. sg. polepszenie 1399 
Kościan nr 122, 1410 ib. nr 432, 1419 Pyzdr 
nr 580, XV in. R XXIV 68, etc.; ^  i. sg. po- 
lepszenim XV med. R XXII 238.

Znaczenia: 1. 'zmiana na lepsze, poprawa, 
correctio, e m e n d a tio a. w odniesieniu do ab
straktów: Omnia, que Xc faciebat et dicebat, 
ad nostram vtilitatem conuertebat, si enim di
cebat uerba, conuertebat ea ad nostram in- 
strvccionem polepszene XV in. R XXIV 68; 
Czy, gisch luczkych (sc. grzechów) zaluyą, yczye- 
scheni bądą gich *polebschenym nyecakym XV 
med. R XXII 238; Prze sprawyedliwoscz, tho 
gest prze caliszdą dobrocz boga dla yczinyoną 
albo mowyoną prze luczskye *polebschenye 
ib. 245; Ku naszemu polepszenyy (ad emenda- 
tionem) to syo nam przigodzilo, ale nye ku za- 
tracenyy BZ  Judith 8, 27; Gego mocz ziwa gest, 
iasz gest w tobye ku skaranyy y ku polepszenyy 
(ad correptionem) wszego lyyda blodnego ib. 
11, 5; Ad edificandum proximum kv polep- 
szenv a navczeny blisznego 1461—7 Serm 93y, 
sim. XV ex. SKJ I 147, Rozm 60; Day mnye, 
aby thwe szwyąthe czyalo y thwa dobra krewy 
myala przydz ky... polyepschenyy dobrych 
zbythkow Naw 123; Sequere me per emenda- 
cionem yite przes polepszenye zywotha (Mat 
9, 9) XV p. post. R XXV 180; O szyny stra- 
czony, czemy czyaskosczy tvego grzecha nye 
obaczysch a skaranym polyepsenya nye przy- 
ymyesch? Rozm 550; Tez my zal nyemylosczy- 
vych Zydow, yze rozmayczye nayky moye sly- 
schely, yszakosch ny mayą polyepsenya, alye 
szye pogorschyly ib. 594; ^  To gymyenye 
mvszy przy raczczach zostacz na myesczkye po
lepszenye (pro ciyitatis utilitate) OrtOssol 66, 3, 
sim. OrtMac 88; Mozely myasto s pospólstwem 
wczynycz wyelkyerz besz wyedzenya y besz yoley 
szwego wyszszego paną kv polepszenyy mye- 
sczyekyemy (leg. miesckiemu 'miejskiemu5, pro 
utilitate ciyitatis) OrtOssol 74, 3, sim. Ort
Mac 100; ^  b. w odniesieniu do konkretów:
Yako Mycolayof oczecz floszyl oszemnacze 
grziwen do Angneszky f *doem na ye polep
szene 1399 Kościan nr 122; Jaco Micolay bil 
opecadlnik Dzerszcowey i gey dzeczi w ti czasi, 
kedi mu pani dala dwe grziwne, an (*a on’) ge 
obroczil na gich polepszene 1410 ib. nr 432; 
Yako Stanisław nye wloszyl swey szony po
sagu na polepszenye domu 1419 Pyzdr nr 580, 
sim. 1423 Kościan nr 990; Czastokrocz syą przy- 
gadza, ysze geden pylnyeyszy gest syebye obe- 
szrzenya y syedlenya, nysz drvgy, a tako ow ros- 
pusczony y tesz nye dbayączy dla polepszenya 
y zbydowanya (bona hereditaria reformare non 
curantes) dzal przez przyaczele yloszony wzrzv- 
cza,... dla ktorego obyczaya domownyk czasto
krocz odtrączy syą od bydowanya y polepszenya 
swego gymyenya (a reparatione bonorum)
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346 POLEPSZENIE POLICZ

Dział 45; ^  Nomen Ihesus est nobis ad bonum 
corporis et anime inventum gest nalesono ku 
polepsenu nasego czala Gn gl. 64a.

2. *opłata za przywrócenie obywatelstwa
osobie z miasta wydalonej, pecunia, quam qui 
oppido expulsus est, civitatis recuperandae causa 
sohere d e b e b a tWyszwyeczaly kogo s mya- 
sta..., chcząly gy raczcze przyyacz w myasto 
myesczanynem wszyawszy sz nyego polepsenye, 
to gest kaką wyną OrtOssoł 43, 4, sim. Ort- 
Mac 50.

Polepszyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. polepszy 
1484 Reg 723; 2. pl. polepszycie XV p. post. 
Kałużn 287; praes. ind. a. imper. 1. pl. po
lepszymy XV p. post. Kałużn 288; ^  imper. 
1. pl. polepszmy XV ex. MacDod 140; ^  inf 
polepszyć 1414 JA XIV 499, 1443 TymSąd 140, 
XV med. R XXII 247, 1471 GórsJaz 272, etc.; 
^praet. 2. sg. m. -ś polepszył Rozm 640; 3. sg. m. 
polepszył OrtOssoł 46, 2, Rozm 594; ^  condit. 
1. sg. f . -bych polepszyła Rozm 60; 3. sg. m. 
by polepszył Ort Mac 55; neutr. -by polepszyło 
BZ II Par 24, 12, MPKJRp V 35r, Rozm 374; 
3. pl. m. by polepszyli 1484 Reg 722.

Znaczenia: 1. *zmienić na lepsze, poprawić, 
naprawić, meliorem reddere, corrigere, emen- 
d a r e a. w odniesieniu do abstraktów: Oportet, 
ut nostram vitam dirigamus polepsily Gn gl. 
156b; Nyegdi czlowyek ma tloczicz, yaco może, 
calisdą omową o schobye y o ginem... prze oni, 
gis bi mogli gego sluchayącz polepschicz syą 
XV med. R XXII 247; Polepschycz recuperare 
1476 AKLit III 108; Braczią nyekarną... mayą 
ypomyonączi trzykroczi, by sye polepszyli..., 
a yesthlyby taczy tho braczya nye chczyeli sye 
polepszycz (se corrigere)..., mayą byczi vypą- 
dzeny z pospolzthva thego bracztłwa 1484 Reg 
722; Który by brath nyekarny a tez by sye nye 
chczial polepszy cz..., tedy taky ma byczi vy- 
dan... visitatorovy..., a pothem... yymyenyan 
w them tho braczsthyye tako długo, aze sye po
lepszy ib. 723; Nye polepszyczyely szye thym, 
przyczynyą kazanyą (pro karanyą) swe[y]go na 
wasz XV p. post. Kałużn 287; Polepsymy szye, 
a bog szye gescze zmylyye ib. 288; Polepzmy 
szą yusz, krzesczyąny! XV ex. MacDod 140; Po- 
lepsycz emendari ca 1500 JA IV 96; Acz yest 
ye mnye który zakał albo który grzech..., nye- 
chay mye ty wzyavy przed obezrzyenym svego 
('wszego’) lyvda, yschbych *szyv polyepschyla 
albo polepsycz mogła Rozm 60; Zal my Iuda- 
scha, yze taka czvda yydzyal, nye polepszył 
szye, alye dokonał syey sgloby ib. 594; Nye- 
yyerny Malkuschv,... czemusz szye nye po- 
lepsyl? ib. 640; ^  czegoś: Caplane, chces po-

lepsicz duse swey, ne mow czansto: Piwa naley! 
1414 JA XIV 499; ^  b. w odniesieniu do kon
kretów: Cy naymaly... kowale zelyaza y mye- 
dzi, abi to, czso syo bilo poczolo kazicz, po- 
lepszilo (ut... fulciretur, 1471 M P K J \  51: aby 
polepsaly) BZ  II Par 24, 12, sim. MPKJRp 
V 35 r; (Maczey) ma polepszycz na my<e>sczv 
(sc. uzbrojenie) 1471 GórsJaz 272, sim. Górs
Jaz Rp 272; Polozyl... przykład offy[e]govy<m> 
drzeyye, które... nye rodzylo ovoczv za trzy 
latha, yze ye ogrodnyk yedwo yproszyl do roką, 
ysch yego nye kazał porebycz, asby yego sku- 
szyl, azalyby szye polyepschylo Rozm 374; 
^  czegoś: Ktho kupna komorą m a... a placzy 
sz nyey panszky czynsz, a czo gey polepszył 
(OrtMac 55: czo by gyey polepszył) naten (leg. 
nad ten) czynsz, to może przedacz OrtOssoł 
46, 2.

2. polepszyć księgę 'przeprowadzić dowód 
przeciw wpisowi do księgi sądowej, quae in com- 
mentariis iudicii scripta sunt, falsa esse demon- 
strare': Nyemoczenem ya czebie w xagy szyła 
piszacz, ale cza piszalo prawo y gayeni szand, 
a mało by na them, co w *xąghay gesth, go- 
thow<em> na tho mogym prawem, gagonym 
sządem nad xągy dowescz, *polebszycz librum 
1443 TymSąd 140.

Poleśny * strażnik lasu, siharum custos': Day 
my... lyst ku Azafowy, polesznemv krolyowv 
(ad... custodem saltus regis), abi my dal 
drzewa BZ  Neh 2, 8. ^  Bohemizm.

Polewać *pokrywać coś płynem, oblewać, mo
czyć, liąuore sp a rg ere Po wszaczu otpusczeną 
yali gy..., rąnili, vodą polewą<li> y klodowaly 
1420 Pozn nr 1063; Tedi Ozias powstaw, ano 
syo gemv lyce slzamy polewaio (infusus lacri- 
mis) BZ  Judith 7, 23; Polewała (sc. łzami łoże) 
rigavit XV p. post. R XXIV 374; Ta lzamy nye 
przestayączy polyevala moye nogy (lacrimis 
rigavit pedes meos Luc 7, 44) Rozm 320;

*nawadniać, ir r ig a re Fons ascendit de teria 
irrigans, polewayacza, vniuersam superficiem 
terre (Gen 2, 6) XV med. SKJ V 282. Ao Cf. 
Poliwać.

Polewka 1. *zupa jarzynowa albo owocowa, 
wywar z jarzyn, owoców, mięsa, odpowiednio 
przyprawiony, ius e leguminibus coctis confec- 
t u m Poleuka almurias 1472 Rost nr 414; Ius 
olerum, polewka kapustna, tibi dico bonum 
XV p. post. PF III 291; Caules obstipant, sed 
eius iura relaxant gey polewky roszczerayą ib.

2. *polewanie, oblewanie, p e r fu s io Polewką 
perfusio ca 1500 Erz 73.

Polibić cf. Polubić
Policz (?) ‘uderzenie w twarz, a l a p a Pa-
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POLICZ POLICZEK 347

szek... astitit termino... pro maxillacione vlg. 
o policz 1404 KsZPozn nr 1877. ^  Może na
leży uzupełnić na policzek.

Policzać 1. *ustalać ilość, obliczać, rachować, 
c o m p u ta re Paklibi gich (ac. lat) bilo mało, 
polozi liczbo s nim [i] podle letnye liczby, a na- 
wroczy kvpczovi, czosz zbiwa laat, w ktorichze 
to gest naprzood slvzil (sc. wykupywany) ze 
msdo policzaycze (pro policzayocz, mercedibus 
imputatis) BZ  Lev 25, 53; ^  w mylnym prze
kładzie łacińskiego tekstu: Bo ia y bracya 
moy... poziczilysmi wyelyv pyenyodzi y zbosza, 
nye polyczaiocz w pospolyte telko dzalo (non 
repetamus in commune istud) BZ Neh 5, 10.

2. 'uznawać, uważać za coś, aliąuid putare, 
existimare, d u c e r e Wszako gdisz syo sam za 
małego polyczal (cum parvulus esses in oculis 
tuis), vczinyon gesz głowo nad wszemy poko- 
lenyamy israhelskimy ? BZ  I Reg 15, 17.

3. *przyznawać, przeznaczać, tribuere, ad der e ': 
Sto podstawków vdzyal<an>o gest ze sta libr, 
kaszdoo libro kaszdemu podstawku polyczya- 
yocz (supputatis) BZ  Ex 38, 27.

Policzebna *nauka o liczbach, o liczeniu, 
arytmetyka, numerorum scientia, arithmetica’: 
Polyczebna arismetrica ca 1492 Za6 148.

Policzek fo r m y : n. sg. policzek 1419 Ziems- 
Krak I, 1426 ArchCastrCrac II 1054, *SW 102, 
1471 MPKJ V 33, ca 1500 Erz 73; ~  g. Ag. 
policzka 1396 Pyzdr nr 25, 1401 HubeZb 80, 
1401 Kościan nr 180, 1412 ib. nr 454, c7c. etc., 
— ac. Ag. policzek 1376 StPPP VIII nr 241; 
1398 Kościan nr 101, 1400 TPaw III nr 4767, 
1404 Pozn nr 561, etc. etc.; ^  g. du. policzku 
1410 HubeZb 52, 1427 ZapWarsz nr 2755. 
2764, 1446 AKPr VIIIa 49; ^  n. p l  policzki 
Rozm 150; ^  g. pl. policzków 1407 KsMaz I 
nr 950, 1408 Kościan nr 392, 1410 ib. nr 435, etc.; 
ro ac. pl. policzki 1388 StPPP VIII nr 4633, 
1394 HubeZb 69, 1399 StPPP VIII nr 8436, 
1408 Pozn nr 786, etc. etc.; i. pl. policzki 
Rozm 729.

Z n a c ze n ia : 1. *część twarzy, policzek, gena'\ 
Maxilla polyczek vel lycze ca 1500 Er z 73; 
Polyczky yego (ac. Jesusa) były nye tłuste 
(buccae suae non fuerunt carnosae) Rozm 150; 
^  (u zwierzęcia) ' szczęka, maxilla’ (?): Man- 
dibula, id est maxilla policzek (inventamque 
maxillam, id est mandibulam asini,... arripiens 
interfecit in ea mille viros Jud 15, 15) 1471 
MPKJ V 33.

2. *uderzenie w twarz, alapa'\ Virchoslaus... 
terminum habet peremptorium pro *policecz 
1376 StPPP VIII nr 241; Sandco... terminum 
secundum pro policzki et wlneribus 1388 ib.

nr 4633; Stanislaus... in nobili viro Sczibo- 
rio ... quinque marcas pro calapho vlg. za po
liczek iure iudiciali aquisiuit 1400 TPaw III 
nr 4767; Jaco czso Wawrzinecz zalowal na 
Wanczencza o trzi policzki, temu trzi lata 
minfajola 1408 Pozn nr 786, sim. 1418 ib. 
nr 963, 1444 AGZ XII 124, 1445 AGZ XIV 
166; Colapha al. policzek 1419 Ziems Krak I; 
Colaphos al. policzky ib.; Collaffissaciones vlg. 
polliczki 1421 ArchCastrCrac I 632; Facies 
vlg. policzky 1426 ArchCastrCrac II 682; Per- 
cussio vlg. policzek ib. 1054; *Biyandzi sby- 
temu... ot policzka (a maxilla) pyancz kop 
groschi... zaplaczicz ma Sul 102, sim. ib.; 
Paklibi... vyelym policzków (maxillis) slyach- 
czicz slyachczicza... policzkował, ot kaszdego 
policzka (a qualibet maxilla) po pyanczy kop 
groschi... zaplaczy ib.; Polyczek wlodiczi (poena 
pro maxilla militum) ib.; Pro eo, quia tu ... 
intulisti sibi maxillam al. policzek quinque 
digittis tuis et palma in faciem ipsum violare 
1463 AGZ XII 281; Poschyyky y polyczky 
byth yako schalony, a on yest yschech na- 
mądrschy[ch] Rozm 729; ^  dać, uderzyć, za
dać, zadawać policzek 'uderzyć w twarz, ala- 
pam d u c e r e Esze Dzerszek p<(o>byl Wocha 
y dal mu trzy policzky 1394 HubeZb 69, sim. 
1399 StPPP VIII nr 8436, 1410 Kościan nr 440; 
Jaco Krczon Wlostowi policzka ne dal 1396 
Pyzdr nr 25; Micolay... dal mu (sc. Budziwo- 
jowi) policzek 1398 Kościan nr 101, sim. 1404 
Pozn nr 561, etc.; Eze Bernhat... ne dal Po- 
trowi ran y policzka 1401 HubeZb 80, sim. 
1401 Kościan nr 180, 1412 ib. nr 454, etc.; 
Iaco Katusza ne sla na lasków dom ani Hańcze 
dala trzech policzków 1407 KsMaz I nr 950, 
sim. 1408 Kościan nr 392, 1410 ib. nr 435, etc.; 
Jaco Jarosława ne dala Janowi dw policzcu 
1410 HubeZb 52, sim. 1427 ZapWarsz nr 2755. 
2764; Svyąthy Y an... yydzyal..., yako y (leg. 
ji łgo’) mączyly..., dayącz yemv yyelykye po
lyczky (palmas Mat 26, 67) Rozm 616, sim. ib. 
699. 702. 710. 728. 730. 802; Ysz Gaweł przyal... 
na dzedzyna Nyegolyewo... y yderzyl mu po
lyczek 1435 Pozn nr 1651; Iacom ia Pyotrowi 
nye vderzil dwu policzky 1446 AKPr VIII a 49; 
Stanislaus debet iurare..., quia Alberto... nie 
zadał polyczka 1454 AGZ XIX 489; Quia hoc, 
quod Albertus... citavit Stanislaum..., quod 
sibi zadał polyczek, hoc non fecit ib.; Jako ya 
ne sromoczil Adassy... anym yey policzków 
zadawał 1425 ZapWarsz nr 116; ^  wziąć po
liczek *zostać uderzonym w twarz, alapam 
accipere’: Jesusz yest polyczyek wsząl v Anaszą 
wyelky XV ex. SKJ I 145.
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Policzenie *obliczenie, ustalenie liczby, com- 
p u t a t i o Podle policzenya lyata miłościwego 
(iuxta numerum annorum iubilei) cvpysz v nye- 
go BZ Lev 25, 14.

Policzkować fo r m y : part. praes. act. adi. n. 
sg. m. policzkujący Sul 102; ^  inf. policzkować 
Sul 102, XV ex. Kalużn 293; ~  praet. 1. sg. m. 
-m policzkował 1403 KsMaz I nr 367; 3. sg. m. 
policzkował 1399 StPPP VIII nr 8448, 1420 
Kościan nr 836; 3. pl. m. policzkowali ca 1500 
SIO cc XII 162; ^  condit. 3. sg. m. -by policz
kował Sul 102; ^  part. praet. pass. n. sg. m. 
policzkowan 1416 Kościan nr 625, ca 1420 
R XXV 229, XV med. SKJ V 275; d. sg. m. 
policzkowanemu Sul 102; ac. sg. m. policzko
wany M W  71 b; ^  praet. pass. 2. sg. m. -ś był 
policzkowan XV ex. Kalużn 290; ^  condit. 
pass. 3. sg. neutr. -by policzkowano Rozm 501.

Z n a czen ie : 'bić po twarzy, alapas alicui 
d u c e r e Ez Climonth ne byl Clary meczowa 
glowieża ani yey policzkował 1399 StPPP VIII 
nr 8448, sim. 1420 Kościan nr 836; Iacom ya 
Staska ne bil *ami poliezcowal 1403 KsMaz I 
nr 367; Yz Jarosław ne bezal na Climcowo 
goszpodo y ne bil go any w yego ranku policz
kowan 1416 Kościan nr 625; Tą swą (‘całą’) 
nocz policzkowan, plwan, nądzon ca 1420 
R XXV 229, sim. XV med. SKJ V 275; Kyele- 
kolikrocz slyachczicz slyachczicza... polycz- 
kowacz (maxillare) smyalbi,... *biyandzi sby- 
temu... zaplaczicz ma Sul 102; Paklibi... thaky 
gwaltownyk vyelym policzków slyachczicz 
slyachczicza... policzkował (si... pupugerit), ot 
kaszdego policzka... zaplaczy ib.; Ot kaszdego 
policzka tako schalenye polyczkuyanczi themu 
*the policzkowanemu (eidem maxillato)... ma 
zaplaczicz ib.; Ipsam Katherinam dehonesta- 
sti... et maxillasti al. policzkował 1462 AGZ 
XIII 395; Anna szwyąta... plod wypusczila 
szwyanthy, za nasz szwyazany, polyczkowany 
y zranyony M W  71 b; O panye Iezv Krisz- 
czye, kthorysz they noczy okrvthnye byl zwyą- 
zan y nyemyloszczywye polyczkowan! XV ex. 
Kalużn 290; Dzyekvyą thobye, panye Ihu Xpe, 
kthorysz dlya odkvpyenya szyyatha dal szye... 
polyczkowacz ib. 293; Zidowie... barzo czię 
policzkowały ca 1500 SIO cc XII 162; Vym, 
yzeby to mogl omyslycz, yschby, myły synv, 
nye targano tvoych svyąthych vloss any po- 
lyczkovano tvego svyątego oblycza Rozm 501. 
^  Cf. Spoliczkować.

Policzkowanie 'bicie po twarzy, alapas du- 
cendi a c t u s Cristinus... terminum disposuit 
contra... colonum pro maxillacione vlg. policz
kowane 1401 HubeSąd 256; Rozmayczye y (leg.

ji łgo') *vmaczely zlemy slovy..., gnyevlyvem 
polyczkovanym, za *wlozy rvanym Rozm 647; 
Takoż yego svyąta głowa czyrpyala m ąką... 
od polyczkovanya rozmaytego ib. 832.

Policzne 'sądowe zajęcie przedmiotu sporu ty
tułem lica, occupatio furti, cum quis in recenti 
crimine deprehenditur' ( ?) : Prothassius... pro- 
posuit super... Maczek..., quia equm... aput 
ipsum restayit, qui sibi subtractus est, quem 
pro tribus sexagenis emerat. Maczek yero dixit, 
quia ipsum emit et mercipotores dabo. Etiudex: 
Ex quo Maczek non est obligatus ponere ysczcza 
aput quem emit, sibi tres sexagenas Prothassio 
adiudicavimus pro eodem equo dandas et equum 
pro domino palatino in polyczne 1445 AGZ
XIV 163, sim. ib. 169.

Policzny (wina) policzna 'oplata sądowa 
w sprawie z licem, pecunia sohenda a iudicibus 
constituta, cum quis in recenti crimine deprehen- 
sus esV (?): Debet dare et solyere domino iudici 
octo scotos poenae luitionis al. polyczney 1497 
StPPP VII 73.

1. Policzyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. policzy 
Sul 97; ^  imper. 2. sg. policzy BZ  Num 3, 40; 
policz XV med. R XXV 158, 1471 MPKJ V 131;
1. pl. policzmy XV p. post. R XXIV 374; 
^  inf. policzyć XV ex. Kalużn 292; ^  praet. 
1. sg. m. policzyłem BZ  I Reg 15, 2; 3. Sg. m. 
policzył 1386 HubeZb 61; ^  condit. 2. sg. m. 
policzyłby BZ  Lev 25, 16; ^  condit. praet.
1. pl. m. bychom byli policzyli BZ  Tob 5, 25; 
^  part. praet. pass. n. pl. m. policzeni BZ  Num 
3, 27; ^  praes. pass. 2. sg. m. -ś policzon XV 
ex. Kalużn 293; 2. du. m. -sta policzona BZ  I 
Par 23, 11; 3. pl. m. policzoni są BZ  Num 1,19. 
22. 40; są policzony BZ Ex 38, 21; ^  fut. 
pass. 3. sg. m. policzon będzie BZ  Num 14, 34; 
neutr. policzono będzie Sul 17; będzie policzono 
BZ  II Par 26, 18; 3. pl. m. policzony będą 
BZ Ley 25, 27; ^  condit. pass. 3. sg. neutr. 
by policzono BZ I Par 23, 27.

Znaczenia: 1. 'ustalić liczbę czegoś, zliczyć, 
porachować, com putareRecole, policz, annos!
XV med. R XXV 158; Tycz S 0 0  nastroge sta
nowe szwyadzeczstwa, które S00  polyczyoni 
(enumerata sunt) BZ Ex 38, 21; A czim mnye 
czasy policzilbi (numeraveris), tim mnye cvpey 
staney (pro stanye) BZ  Lev 25, 16; Policzony 
bodo (computabuntur) yzitki iego od tego 
czasy, iak iest przedal ib. 25, 27: Y policzony 
S0 (numeratique sunt) na pvsczi Synay BZ Num 
1, 19; S synów Aserowich... policzoni S0  (re- 
censiti sunt) gymyenyem kalzdi ode dwvdzestv 
laat a nadto ib. 1, 40, sim. ib. J, 22; Tocz iest 
czeladz Kaatitskich, policzeni (recensitae) po
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ymyonach swych ib. 3, 27; Policzi (numera) 
mi pirworodzone rodv samczowego s synów 
israelskich ib. 3, 40; Iaus a Baria nye myalasta 
wyele sinow, a przetosta w geney czelyadzi 
a w genem domv polyczona (computati sunt) i 
BZ I Par 23, 11; A tak podle przikazanya 
Dauidowa na posiedź bi polyczono (supputa- 
bitur) sinow Leui lyczbo ode dwudzestu lyat 
a nadto ib. 23, 27; Policzona suppntata (sup- 
putatae sunt oves sescentae septuaginta quin- 
que Num 31, 37) 1471 MPKJ V 27; Con- 
numeremus nos, vlg. policzmy są, vbi sunt pa- 
tres, sunt ne nobiscum? XV p. post. R XXIV 
374; ^  *oceniać, szacować, aestimare, pretium 
s ta tu e r e Polyczilem (recensui) wszitko, czso- 
koly yczinyl Amalech israhelskemu lyvdu BZ 
I Reg 15, 2.

2. *uznać kogoś, coś za kogoś, za coś, aliąuem 
aliąuid habere, putare, d u c e r e Roc za dzen 
policzon bodze (imputabitur) BZ Num 14, 34; 
To nye bodze tobye polyczono (non reputabitur) 
ku slawye ot pana boga BZ  II Par 26, 18; 
Za bogaczstwo bichom biły sobye polyczily 
(u t... computaremus) wydzocz przed sobo 
sina swego BZ Tob 5, 25; O boże, który dlya 
othkupyenya szwyatha chczyalesz szye... myą- 
dzy łotry polyczycz XV ex. Kałużn 292; Pozdra- 
wyam czye, panye Yezv Kryszczye, kthorysz 
dlya odkypyenya szyyata na krzyzy podnye- 
szyon, myedzy lothry polyczon ib. 293.

3. *przypisać coś komuś, czemuś, obciążyć 
czymś, aliąuid alicui ascribere, im putare': Czso 
Pauel głowo zabił, to policzil na Grotha 1386 
HubeZb 61; Acz gaalki... gygrayąncz czyy syn 
czo straczy, na yego cząnscz polyczono bandze 
(computabitur) Sul 17; Pyenyandze tako prze- 
placzone na rzeczone gymyenye tako zastawyone 
polyczi (computabit) Sul 97; Polycz (war. lub.: 
polycz aut wlosch) imputa (si autem aliquid 
nocuit tibi aut debet, hoc mihi imputa Philem 
1, 18) 1471 MPKJ V 131.

2. Policzyć się 'udać, stworzyć pozory, simu- 
lare, f i n g e r e Finxit rzeki schią aut polyczil 
(et appropinquaverunt castello quo ibant, et 
ipse se finxit longius ire Luc 24, 28) 1471 MPKJ 
V 124.

(Politowanie) Polutowanie *współczucie, misę- 
r ic o r d ia Sz polutowana ex compassione 1420 
JA XII 143.

Poliwać (o naczyniu glinianym) ‘pokrywać 
polewą,, levigatione o b lin e r e Urceus poliwany 
garnek ca 1500 R XLVII 354. ^  C f Polewać.

Polizacz *żarłok, pasożyt, pieczeniarz, homo 
edax, p a r a s itu s Nebulo, gl. sc. eodem modo 
decoctor, scura polyszacz mysz abo łakomy

czlovyek XV p. post. PF III 287; Abligurio 
(sensu subst.), pro eodem sc. comedo, proprie 
polizacz XV p. post. PF V 13, sim. 1450 Rp- 
KapKr, XV p. post. PF V 10; Polyszacz scurra 
XV e*. PF V 27.

Polni cf. Polny
Polnica *rodzaj ochronnego fartuszka, zapaski, 

c a m p estrePolnicza campestre ca 1420 Wok- 
Tryd nr 447; Polnycza campester ca 1455 JA 
XIV 489.

Polnik bot. *kokornak powojuikowy, Aristo- 
lochia clematitis Lć: Polnik aristologia longa 
1472 Rost nr 669.

Polny, Polni fo rm y: n. sg. m. polny FI 
i Pul 102, 14, BZ Dan 2, 38, MPKJ V 116, 
De nativ w. 61; / . polna 1471 MPKJ V 126; 
neutr. polne BZ IV Reg 19, 26, Rozm 85; 
^  g• sg- /• polnej Rozm 548; ^  d. sg. m. pol
nemu XV ex. PF V 104; ^  ac. sg. m. polny 
FI i Pul 8, 7, BZ Lev 26, 22, Pul Deut 18;/. polną 
BZ  Deut 2, 8, Rozm 281; ^  i. sg. f  polną 
ca 1420 R XXV 277, MPKJ V 16; ->'/. sg. m. 
(o) polnem Rozm 341; ^  n. pl. polne 1471 
M P K jy  78; polnie MPKJRp V 48v; m. polni 
Sul 48; neutr. polna FI i Pul 103, 18, BZ Judith 
11, 5; polnia Rozm 84; polnie MPKJRp V 27 y; 
^  ac. pl. f .  polne Rozm 281; neutr. polna BZ 
Ex 9, 22. 25, XV p. post. Kalużn 288; i. pl. 
polnymi 1471 MPKJ V 25. 116; neutr. polnymi 
1471 MPKJ V 15; -—> /. pl. neutr. (po) polnych 
BZ  II Par 28, 18.

Znaczenia: 1. (o roślinach i zwierzętach, 
dicitur de plantis et animalibus) *dziki, dziko 
rosnący, dziko żyjący, niehodowany, nieupra- 
wiany, incultus, ferus': Wszitko podbił ies pod 
nogi iego, owcze y scot..., y nadto wszistek 
swerz polni (pecora campi) FI 8, 7, sim. Pul; 
Czlowyek... yako kwyet polny (tamquam flos 
agri) tako *otektczwe FI 102,14, sim. Pul; Nasy- 
czona bodo drwa polna (ligna campi) FI 103, 18, 
sim. Pul; Lactucis agrestibus, hoc est sz polno 
zerzucho ca 1420 R XXV 277; Acz bodzye 
grad... na wszitky szyola polna (super omnem 
herbam agri) BZ Ex 9, 22, sim. ib. 9, 25; Y wipv- 
sczo na was zwyerz polny (bestias agri, Ka
łużn 288: szwyerzathą polna) BZ Lev 26, 22; 
Zwyerzota polna (bestiae agri) poddani so gemy 
BZ  Judith 11, 5; Wszitki rzeczi, w nychsze to 
sinowye lyyczsci bidlyo a szwyerz polni (bestiae 
agri) BZ Dan 2, 38; S polnymy ziolamy (war. 
lub.: s polną loczygą aut rzeruchą) cum lactucis 
agrestibus (edent... panes cum lactucis agre
stibus Ex 12, 8) 1471 MPKJ V 15—6; Polnymy 
agrestibus (cum azymis et lactucis agrestibus 
comedent illud Num 9, 11) ib. 25; Polna (war.
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lub.: plona) olyva oleaster (Rom 11, 17) ib. 
126; Polnye (war. hal.: płonne) agrestia (si 
qua autem ligna non sunt pomifera sed agre
stia Deut 20, 20) MPKJRp V 27 v; Postawyl 
gy nad wyssoko zyemyo, aby yadl owocz polny 
(fructus agrorum Deut 32, 13) Pul Deut 18; 
Kwyathku polnemv schyą rownasch XV ex. 
PF V 104; Qwyatek polny szyą narodzyl, 
czyynem pastyrzom szyą wszyawyl De nativ 
w. 61; Lyesnya y polnya zyyrzątha wschelyka 
(tam erem i quam nemoris universae ferae) 
zbyezala szye Rozm 84; Kyyeczye polne (her- 
baeque... camporum, floresque convallium), 
trava na łąkach, wszytko szyą Iesvcristyszovy 
klanyalo ib. 85; *Baczye lylye polne (lilia agri 
Mat 6, 28), kako rostą ib. 281; Bog trawą pol
ną (faenum agri Mat 6, 30)... tako odzyenya 
(pro odzyewa) ib.; Vylosch nam przykład o pse- 
nyczy a o kąkolyy polnem (zizaniorum agri 
Mat 13, 36) ib. 341; Yze iucha polney loczycze 
(sucus agrestium lactucarum) była potrzebna 
kv yedzenyy tego baranka yyelykonocznego 
ib. 548; ^  Vczinye ny S0 iako syano polne 
(velut faenum agri) BZ IV Reg 19, 26; ^  pol- 
n(i)e 'stworzenia naziemne, animalia terrestria 
Polne (war. lub. rp.: polnye) agresta (agrestia 
enimin aquatica conyertebantur Sap 19,18) 1471 
MPKJ V 78.

2. (o człowieku) *dziki, nieokrzesany, nieucy- 
wilizowany, ferus, in c u l tu s Agrestis dzywoky 
aut polny (war. kal.: agrestibus polnymy; 
erat Esau homo agrestis sciens venari Mai 
prol.) MPKJ V 116.

3. *równinny, na otwartej przestrzeni leżący, 
campester, loco aperto positus’: Przes drog0 
poln0 (per viam campestrem) z Elacha... przi- 
slismi na drog0, która wyedze na pvscZ0 
moabisko BZ  Deut 2, 8; Ale Filysteyscy rosuly 
sy0 po myescyech polnich (per urbes campe- 
stres) BZ  II Par 28, 18.

4. *z uprawnymi polami związany, ad agros 
p e r tin e n s Pana tego, s gegosz domy yyszly 
szą thaczy polny skodnyczy (depopulationes), 
w yyny rzeczone pyącznadzescza skazygemy 
nam przepascz Sul 48.

Cf. Bylica, Chmiel, Czosnek, Driaka, Dria- 
kiew, Enula, Figa, Gałgan, Goździk, 
Jabłko, Jedwab, Kadzidło, Kapusta, Ka- 
ruj, Kmin, Koper, Kosaciec, Lebiodka, 
Len, Lilia, Łocyga, Marchew, Marzanna, 
Mięta, Miętka, Miętkiew, Mlecz, Nostrzek, 
Opich, Paprotka, Pasternaczek, Paster
nak, Polej, Rosa, Roska, Roszczka, Róża, 
Ruta, Rzeżucha, Szafran, Szałwia, Szczeć, 
Szczotka, Sztura, Ślaz, Wąż, Wino, Wół

1. Polski fo r m y : n. sg. m. polski FI I Prol 
15, Sul 14. 42. 43; ~  g. sg .f. polskiej ca 1428 
PF I 481, XV ex. SlArch I pril. 23; neutr. 
polskiego Sul 42. 43, Dział 62; ~  d. sg. neutr. 
polsku cf. Po polsku; ^  ac. sg. m. polski Kśw 
dv 5, Park 412; / .  polską BZ Gen 2, 5; neutr. 
polskie 1402 JA VI 207, 1408 Pozn nr 655, 1465 
TymSąd 133; i. sg. f . polską 1484 Reg 703; 
neutr. polskim Sul 43. 81, 1458 TymSąd 136, 
Dział 33; ~  l. sg. m. (w) polskiem Sul 55; 
neutr. polskiem Sul 61; ~ n . p l .  neutr. polska 
Sul 82; ~  g. pl. f .  polskich Sul 10; neutr. pol
skich Dział 33; ^  i. pl. neutr. polskimi Gn 
175b; ^  /. pl. m. (w) polskich Dział 2.

Znaczenia:  1. *używany w Polsce, Polsce 
właściwy, qui in Polonia in usu est, qui Poloniae 
peculiaris ac proprius est': Tih slov <wykład 
z języ)ka lacinskego v polsky iesc taky Kśw dv 5; 
Gascy (sc. słowa) sz0 ona polskimj slouy tako 
yyclada Gn 175b; Ktho chce pissac doskonale 
gozik polski..., umey obecado moye Park 
412; Któryż tho zakon yezvan yesth zakon 
pokuthyyączych, któryż sye tako yyklada polzką 
movą 1484 Reg 703; ^  Zastawyamy dzedzini 
nassze... w tyssonczu grzywen syrokych grossy 
praskey kusny liczby polskey, numeri Poloni- 
calis, obwikley, lyczoncz w kaszdo grzywno 
czterdzesczy y oszm grossy ca 1428 PF I 481, 
sim XV ex. SlArch I pril. 23; We czthyrzech 
przythczach wyna sedmnadzyescza, tho gest 
czthirnaczcze grzywyen polskich, comorze kro- 
lewskey ma bicz przidana Sul 10; ^  Eze Ma- 
czey v Yana ne prziymowal nemeczskego prawa, 
ale polske 1402 JA VI 207; Pan ossadzil prawo 
polske y nemeczske 1408 Pozn nr 655, sim. 1465 
TymSąd 133; O pozezszczach pyrwi członek 
polszky Sul 14, sim. ib. 42. 43; Vstawyamy..., 
abi thaczi ysilnyczi dzewycz... prawem pol
skim (iure Polonico)... povynny bili bycz othpo- 
wyedzecz Sul 43, sim. Dział 33, sim. Sul 81; 
O prawye, w ktorem ktho powyedzecz yma 
sprawnye, pokłada thesz dwa czlonky polskyego 
prawa Sul 42; Prawo nyemyeczskye opvscziw- 
szy tylko podług prawa polskego (secundum 
ius Polonicum, Dział 33: podług praw polskych) 
szą pradzą (pro rządzą) Sul 43; Ysze obyczay 
gest w sządze polskem (in iudicio Polonicali, 
Dział 2: w sądoch polskych) Sul 55; Kędy 
w prawye polskem (in iure Polonico, Dział 
62: podług polskyego prawa) szedzy kmyecz 
Sul 61; Yvsz prawa polska szą dokonana 
Sul 82; Jakom ya nye sandzyl Pyotra polskym 
prawem, ale chalmyenskym 1458 TymSąd 136, 
sim. ib.

2. *napisany w języku polskim, lingua Polona
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s c r ip tu s Tu se doconawa prolog lacynsky, 
polzki (Polonicus) y nemeczski a poczina se 
drugi takisz łaciński, polzky (in Polonico) 
y nemeczski FI I Prol 15.

3. *polny, rosnący dziko na polach, campe- 
stris, in c u l tu s Gdisz bog vdzalal... wszelko 
*chroszlyna polsko (yirgultum agri) Gen 
2, 5.

Cf. Balsam, Czosnek, Driakiew, Kmin, Ko
per, Makowica, Marchew, Miętka, Pieprz, 
Polej, Rumień, Ruta, Szafran, Szałwia, Ślaz

2. Polski *po polsku, w języku polskim, Po
towe, //>zgz/tf P o lo n a Ivsz lyepak s pełna wy- 
klaad gych (sc. praw) polsky naslyadwye SW 20; 
Capytula alybo vstawyenya praw... thv... pol
ski popysana Sul 62.

Po polsku 'w języku polskim, Polone, lingua 
P o lo n a Parobek, gysz rzeczon po polskv go- 
lomanka Sul 50; Tha żałoba ma bicz sandzona 
kv vynye, po polsku rzeczoney pyanczdzesyanth 
Sul 94; Tesz za raną krwawą... XXX szelągów 
czyrpyaczemu maya dacz poszpolnych pye- 
nyadzy, po polszky pokyp Ort Mac 144, sim. 
ib. 43, OrtOssol 39, 2; Wstań, mystrzy, othpo- 
yyecz, gyesthly ymyesz. Za po polsky nye 
*roszvnyesz? De morte w. 82; Unum vas al. 
byrzwyenycza al. po polsku czwarthka 1494 
Podoi 5; Oycze, oczsze, yako my movymy po 
polszku, kyedy kogo pylno ypomynamy Rozm 
597.

Polubić, Polibić 1. *upodobać sobie, cenić, 
adamare, magni a e s t im a r e A gdyż Pylath 
[Pylath] nye polybyl ych sloy, począly yego 
tegodla proszycz Rozm 751.

2. *zaślubić kogoś, poślubić, uxorem ducere 
Wstapyl thesz Iozeph... do ... myastha Dauido- 
yego..., iszby yysnaval z Maria, polyboną sobye 
szoną (desponsata sibi uxore Luc 2, 5) brze- 
myenną EwZam 292.

Polubienica, Polubieńca 1. *ulubienica, wy
branka, d i l e c ta O dzyewycze boża, o polyv- 
byencza Jesu Cristhova..., tobye polyeczam 
dvscha moya Naw 46.

2. *narzeczona, panna młoda, może też żona, 
sponsa, fortasse etiam uxoF: Sponsa, id est 
nupta polvbyenyczą ca 1500 Erz 73.

Polubienie *usynowienie, adoptio’ ( ?): Adop- 
cio yiswolenye albo polubyenye XV med. 
Zab 517.

Polubieniec *narzeczony, pan młody, może też 
mąż, Sponsus, fortasse etiam maritus’: O drogy 
kamyenyy nyebyeszkyego polyybyencza, o chwa- 
lyebna Maria, ty yesz ylyczka rayszka Naw 42; 
Nuptus oblybyenyecz vel polubyenyecz ca 1500 
Erz 73.

Polubieńca cf. Polubienica
Polubować *upodobać sobie, adamare aliąuid 

Thy yestesz syn moy namyleyszy, w thobye 
polyvbowalo mnye (in te complacui mihi Luc 
3, 22) EwZam 300.

Południk *stary wiarogodny miejscowy czło
wiek powoływany do pomocy przy postępowaniu 
dowodowym, senex fide dignus et probus, omni
bus notus, qui ad ąuaestionem iudiciarium 
habendam testis yocabatuF: Ibi domini pro 
tribunali presidentes ipsis unum nobilem probum 
testem al. poludnyka nomine Dobeslaum, qui 
in Drohobicz cum ipsis... ad yidendum yerita- 
tem prestandum, cognoscendum eąuitayit 1444 
AGZ XIV 147.

Poludzenie *oświadczenie, zeznanie, testimo- 
nium, in d ic iu m Si Tribuch Ricz, hominem 
Iohannis Nosz..., poludzo homines domini 
Ihnath..., tunc odleczye... Nosz Ihnathoni sol- 
vere tenebitur, iuxta quod in terminis proxi- 
mioribus eundem Tribuch *polydzo, et iuxta 
poludzenya Iohannem Nosz decernemus per 
sentenciam diffinitiyam super odleczye 1437 
AGZ XII 17.

Poludzić 'oświadczyć, zeznać, testark: Si Tri
buch Ricz, hominem Iohannis Nosz..., polu
dzo homines domini Ihnath..., tunc odleczye... 
Nosz Ihnathoni solvere tenebitur, iuxta quod in 
terminis proximioribus eundem Tribuch *polv- 
dzo 1437 AGZ XII 17.

Polutowanie cf. Politowanie
Pol- cf. Pół-
Poła 1. fdolna część, róg wierzchniej szaty 

a. chusty, vestis apertae pars inferior, laci- 
nia : płaszcz we trzy poły frodzaj trójkątnej 
chusty narzucanej na plecy, velamentum ąuod- 
dam forma trianguli, ąuod humeris imponebatuF: 
Myły Yesus v odzyenyy mało szye kochał, 
bo y yedney sukny telko chodzyl, a na yyrchy 
drugdy plasczem ye trzy poły odzyal (chla- 
mide triangula supra tegebatur), yako tedy 
obyczay zydowsky byl noszycz plascze Rozm 
159.

2. (w niewodzie, in sagena) \jedna z dwóch 
części podlugowatej sieci stykających się z wlo
tem do matni, una e duabus partibus retis oblongi, 
ąuae sinum retis principalis attingebanf: Pro 
II partibus sagene dictis poły ad expedicionem 
ad sagenam debitis seu pertinentibus 1393 
MMAe XV 158.

Połacie 'umocować (poziomo) na krokwiach 
dachu łaty pod pokrycie ze słomy, gontów czy 
dachówek, regulas transy ersas cantheriis affigere5: 
Carpentarius... tigna super eadem capella de
bet facere formaliter et de pulchro modo et

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



352 POŁACIĆ POŁAZIĆ

debet tegulare vlg. *palaczicz 1419 MMAe XVI 
nr 150; Obligaturąue... reparare verticem... 
taberne..., hoc est lignos construere al. po- 
krokvycz y polaczycz, y poshycz 1499 AGZ 
XIX 123.

Połać 1. 'pałać, płonąć, gorzeć, flagrare, 
ardere: A utore gy uidal Moyses ue kru po- 
lai0cego Kśw dv 16.

2. *pragnąć, być spragnionym, sitire, siti 
premi : Quando dixit: Sicio połam picza. Sed tunc 
Iudei attulerunt sibi acetum (Jo 19, 28) XV in. 
R XXIV 69.

Połagwiczne *rodzaj daniny płaconej na Rusi 
panu feudalnemu, \ectiga1, ąuod in Russia do
mino feodali solrebatuF: Nicolaus... fideiussit 
pro Syemyon suo homine Thischko... se solu- 
turum de area pro tribus tenis (pro truncis?J 
avene et (pro ad?J połagwiczne necessariis 1438 
AGZ XII 49.

Połamać fo r m y : praes. ind. 3. sg. połamie 
XV p. post. BednMed 74; ^  part. praes. act. 
adi. n. sg. m. połamający FI i Ful 28, 5; ~  praet.
1. sg. m. -m połamał 1428 ZapWarsz nr 294. 
294a. 294b, 1435 ib. nr 652; 3. sg. m. połamał 
1411 Pozn nr 840, 1435 ZapWarsz nr 652.

Z n a czen ie : 'przez zginanie lub uderzanie 
coś na części rozdzielić, rozbić a. po kolei 
wiele złamać, flectendo vel pulsando multa in 
partes scindere, frangere : Glos boszi pola- 
maioczy cedri (vox domini confringentis cedros) 
y zlame gospodzin cedri libanske FI 28, 5, sim. 
Pul; Yako Sczepan... połamał mu sczepy 
y gruszki potroszl 1411 Pozn nr 840; O ctori 
ploth Margorzatha na myan żałowała, thegom 
ey ya nye połamał gonan (leg. gonię 'goniąc5) 
bidlo 1428 ZapWarsz nr 294, sim. ib. nr 294a. 
294b, 1435 ib. nr 652; Eze Stanisław ne połamał 
Maczeyowa plotha 1435 ib. nr 652; Na ocziekle 
*nogky, gdy kto polamye. Quidem ciuis... 
cecidit ab alto et confregit sibi pedes al. tibias 
XV p. post. BednMed 74.

Połapać *pochwycić, pojmać wielu, multos 
capere, comprehendere : Iacosm woyewodzini 
ludze połapał tedi, kedi cradly lodzo na ... 
jezerze 1400 Pozn nr 426; Czso Dzerszek po- 
pelniki v lesze połapał, to ye połapał na swem 
pravem 1406 Kościan nr 308; Gonycz będę 
nyeprzyaczelye moye y polapam (comprehen- 
dam, FI: polapo) ye Pul 17, 41.

Połapie fo r m y : praes. ind. 1. sg. połapię 
FI 17, 41; 3. sg. połapi B Z I Reg 16, 16; ~  imper.
3. sg. połapi FI i Pul 68, 29; 2. pl. połapcie 
FI 70, 12; ~  inf. połapie Sul 19; ~  praet. 3. p l . f  
połapiły są FI i Pul 39, 16; ~  condit. 3. sg. m. 
by połapił FI i Pul 49, 23; ~  part. praet. pass.

n. sg. m. połapion Rozm 659; ~  praes. pass.
3. sg. m. połapion jest FI 9, 16; neutr. połapiono 
jest BZ  Lev 7, 24; ~  imper. pass. 3. pl. m. 
połapieni bądźcie FI i Pul 58, 13; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. był połapion Rozm 659.

Znaczenie: 'pochwycić, pojmać, capere, com
prehendere : W uczinkoch roku swoiu polapon 
iest (comprehensus est, Pul: ychwaczon iest) 
grzesznik FI 9, 16; Gonicz bodo neprzyacele 
moie y polapo (comprehendam, Pul: pola
pam) ie FI 17, 41; Polapily so (comprehende- 
runt) ipe lichoti moie FI 39, 16, sim. Pul; 
Polapeny bodzcze (comprehendantur) w pisz- 
nosci swey FI 58, 13, sim. Pul; Roserdze gnewu 
twego połapi gy (comprehendat eos) FI 68, 29, 
sim. Pul; Nastoycze nan y polapcze (compre- 
hendite, Pul: gymcze) gi FI 70, 12; Dzewka, 
obrząndzącz szą polapycz (procurans se rapi) 
a przes wolyey porodzyczelyow swych szą 
wzząncz, posszaak straczy Sul 19; Tuk... *do- 
bitczyoczyo, gesz to od wylka polapyono gest 
(captum est), bodzyeczye myecz ku potrzebye 
BZ  Lev 7, 24; Przikasz, krolyy nasz, acz... 
slugy twe... szukaio czlowyeka..., gen ymye 
w goslki goszcz, abi gdisz cyo polapy (ąuando 
arripuerit te) duch boszi zli, godl przed tobo 
BZ I Reg 16, 16; Yako svyąty Yan evanye- 
lysta..., kyedy polapyon, opusczyl odzyenye 
y yczyekl Rozm 659; Alye mlodzyenyecz ye- 
den..., sznadz kyedy byl *polyapon, nagyczyekl 
od nych (Marc 14, 52) ib.; ~  Rozumeycze
temu, gisz zapominacze boga, bicz nekedi ne 
polapil (neąuando rapiat) FI 49, 23, sim. 
Pul.

Poławie ' tkanina do okrycia ławki albo ściany, 
narzuta, też poduszka na ławkę, texile, quo 
subselium vel par i es tegebantur, lodix, aulaeum, 
etiam culcita, qua subselium tegebatuF: Item 
lodices et polawie decem 1494 SprKHS VIII 
s. CLXI; Item scamnale unum yiride al. pola- 
wye 1495 RocznKrak XVI 62; Antependium 
vel auleum poląyye ca 1500 Erz 73; Auleum, 
id est cortina polavye ib.

Połaź *pasieka, miejsce, na którym stoją ule 
z rojami pszczół, loeus, ubi ahaeria sunt, apia- 
rium: Do (se. ecclesiae)... ąuatuor homines... 
cum ipsorum legittimis successoribus, necnon 
terris, mericis, pratis... et cum duabus urnis 
crudi mellis al. yssathky, et cum eorundem 
mellificiis al. polazy (1460) 1511 KodWil I 
264.

Połazić 'podebrać pszczoły, tj. wybrać miód 
z barci, mellationem facere5: Proposuit contra... 
Petrum, quo (pro quod?) yiolenter apes... 
Maleschconis..., mellificidarii domini regis, ylg.
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lipiecz polaszyl XV BiblWarsz 1861 III 28; 
Petrus respondit: Domini, non feci, nec apes 
suas ascendi vlg. ne polaszyl ib.

Połaźbić 'podebrać pszczoły, tj. wybrać miód 
z barci, mellationem facere : Quod Zauischa 
recepit fructus mellis de melificiis vlg. polasbil 
1402 PKKr II 238; Esz Zauischa polazbil dze- 
nye na Staschcowo dzerszenye {pro Staschco- 
wem dzerszenyu), kv yemusz on prawo ma ib.

Połeć fo r m y : n. sg. połeć 1472 Rost nr 473, 
ca 1500 Erz 73; ~  g. sg. połcia 1455 TymProc 
275, 1486 ZapWarsz nr 1606; ~  ac. sg. połeć 
1402 KsMaz I nr 114, 1490 ZapWarsz nr 1650; 
~  g. du. połciu 1470 ZapWarsz nr 2939; ~  ac. 
du. połcia 1431—68 Zab 525.

Z n a czen ie : 'wielki płat mięsa a. słoniny, 
będący pierwotnie połową całości mięsa bądź 
słoniny, succidia : <0 k^htori polecz mosza 
zalowal <Bar)tlomey na Vneslawa, <teg)o mu 
on ne ucratl 1402 KsMaz I nr 114; Jakom ya 
nye wzyala Wyenczenthemv... polczya myascha 
1455 TymProc 275, sim. 1486 ZapWarsz nr 1606; 
Pro duabus parvis... al. dwa polczya 1431—68 
Zab 525; Jakom ya czlowyekowy Jakvbowy dw 
{leg. dwu) polczv mąsza, szlonyn... nye wzianl 
1470 ZapWarsz nr 2939; Lardum polecz slo- 
nini 1472 Rost nr 473; Jako Mykolay... po
brał schathy byale, polecz myasza 1490 Zap Warsz 
nr 1650; *Polacz petaso XV p. post. PF V 9; 
Perna polecz myąszą ca 1500 Erz 73; Petaso, 
id est perna porci, sc. baconus siue baffa vlg. 
polecz albo stroną myaszą ib.

Połknąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. połknie 
ca 1450 PF IV 571; -  inf połknąć BZ Tob 6, 2, 
ca 1500 Erz 73; ~  condit. 3. sg. f  -by połknę
łaby BZ  Num 16, 30; 3. pł. m. bychą połknęli 
FI 123, 2; połknęliby Pul 123, 2; ~  part. praet. 
pass. n. sg. f. połkniona MPKJ V 127; ~  con
dit. pass. 3. sg. m. byłby połknion XV p. post. 
PF III 288.

Znaczenie: 'zjeść, pożreć, pochłonąć, edere, 
comedere, d e v o ra re Gdy wstały so ludze na 
nas, s0dzywy (pro snadz żywe) bycho polknaly 
{Puł: połknęłyby) nas (forte vivos deglutissent 
nos) FI 123, 2; Połknę, poszrze ca 1450 PF 
IV 571; Pakli nowo rzecz vcini pan, zebi *otwo- 
rzocz zemya vsta swa polknolabi ge (ut... 
deglutiat eos) BZ  Num 16, 30; Visun0wszi 
syo gedna wyelyka riba, chczocz gy polkn0cz 
(ad devorandum eum) BZ  Tob 6, 2; Sumpta 
quum esca valet, que quamcito sumitur, gl. 
*degluditur, byłby polynon {pro polknyon), 
exit XV p. post. PF III 288; Polknacz deglu- 
tire ca 1500 Erz 73; Glutire, id est absorbere, 
yorare, comedere polknacz ib.; ~  Absorpta

pozartha, polknoną (absorpta est mors in 
yictoria I Cor 15, 54) MPKJ V 127.

Połknienie *pożarcie, połknięcie, devoratw : 
O n... mnye ot polknyenya (a devoratione) 
ribyego obrony 1 BZ Tob 12, 3.

Połoga 'narzuta na łóżko czy też kotara zasła
niająca łóżko, texile, quo lectus tegebatur vel 
\elabatur: Item pro I taffta alba ad emendan- 
dum pologas ad lectum nouum domini regis 
1394 MMAe XV 181; Ab ablucione mensalium 
serenissimi domini regis et domine regine ac 
pology dedi quadraginta grossos 1477 Rach- 
Król 213, sim. ib. 203; Ablutricibus <ab>- ablu
cione mensalium, manuteriorum et połogi sere
nissimi domini regis... dedi XXti grossos 1478 
ib. 225; Ab ablucione mensalium, lintiaminum 
balnei al. pology, manuteriorum pistorum dedi 
mediam marcam ib. 228. ~  Cf. Połóg 2.

Połok 'żarłok, obżartuch, homo edax : Gulo- 
sus pazyra, żarłok, polok 1434 R XXV 267.

Połokty pl. tantum \pas tkaniny przyczepiony 
jako ozdoba do rękawa (u łokcia lub ramienia), 
pars textilis ornandi gratia manicae adnexus (ad 
cubitum vel ad lacertumf: Perichelides po- 
lokthy, bramy, pachi (in die illa auferet domi- 
nus... discriminalia et periscelidas Is 3,20) 
1471 MPKJ V 88.

Połomić 'połamać, łamaniem zniszczyć, fran- 
gere, frangendo \iolare, delere : Iacom ia nye 
polomil Pyotrowa plota... Eze Pauel nye 
polomil Pyotrowa plotha 1426 KsMaz II nr 2399; 
O cthori ploth na myo Troyan szalował, ten 
sam polomil i pobrał 1428 ZapWarsz nr 2899, 
sim. ib.; Quod dominus Michno eundem sepem 
solus per se prostravit al. polomyl 1477 AGZ 
XVII 441.

Połomienie 'rozbicie na części, zniszczenie, 
confractio : Polomyenym confraccione (con- 
fractione confringetur terra Is 24, 19) 1471 
MPKJ V 91.

Połomny 'dający się nagiąć, tu do posłuszeń
stwa, qui flecti potest, fłexibilis, hoc loco qui ad 
oboediendum adduci p o t e s t Polomne discipli- 
nabiles XV med. R XXV 157.

Połomotać 'zniszczyć, zatracić, destruere, de
lere : Gorgonea forma nos percussit antropos 
atra, stamina nostra fere ruperat, gl. sc. 
destruxerat polomotalo, illa nece 1466 R 
XXII 25.

Połowa 'jedna z dwóch równych (choćby w przy
bliżeniu) części całości, pars dimidid: <Toł)ou0 
yezora Mosczisk... <trzym>alemsz {leg. trzyma- 
łeśm) s pokoyem trszy<dzieści> lath y trszy 
lata 1412 Kościan nr 466; Iohannes... obli- 
gavit centum yiginti marcas super medietate
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sue partis al. dzelnyczi połowy Dorothee 1440 
AGZ XI 166.

Połowica fo r m y : n. sg. połowica 1400 SKJ III 
187, 1403 Pozn nr 733, 1427 Pyzdr nr 838, Sul 
89, etc.; ~  g. sg. połowice 1394 HubeZb 70, 
1401 ib. 49, 1404 Pozn nr 572, etc.; połowicy 
1424 Kościan nr 1076; ~  d. sg. połowicy 1402 
JA YI 203, 1409 Pozn nr 665, 1418 Pyzdr nr 522, 
OrtMac 126; ~  ac. sg. połowicę 1386 Mac- 
Pam II 331, 1408 KsMaz I nr 1117, 1412 Kościan 
nr 472, 1412 Pozn nr 880, etc. etc.; ~  i. sg. po
łowicą 1423 Pozn nr 1162, 1430 ArchCastrCrac 
IV 976, BZ III Reg 16, 9, OrtOssol 87, 3, 
Dział 5, 1500 ListTat 175; ~  /. sg. (na) poło
wicy 1400 Pozn nr 427. 481, 1407 HubeZb 
88, 1432 Kościan nr 1422, etc.

Z n a czen ie : *jedna z dwóch równych (choćby 
w przybliżeniu) części całości, pars dimidia : 
Jaco Jacub imał wyn polowiczo zaplaczi<ć>, 
jako jednacze scazali 1386 MacPam II 331, sim. 
1428 ZapWarsz nr 2851, 1438 Pozn nr 1594, 
OrtMac 93, OrtOssol 70, 2; Eze Climek ne mai 
w Tomczine czosczi połowice, yedno czwarto 
czoscz 1394 HubeZb 70; Yaco Micolag ne wszol 
Kathusy yeg polovicze soltistwa 1401 ib. 49; 
Jako ta połowicza Chobnicz, czso Bios 
trzima,... na Blosa spadla po gego oczu 1403 
Pozn nr 733, sim. 1400 SKJ III 187, 1427 Pyzdr 
nr 838, Sul 89, etc.; Iaco Wanczenczemu ne za- 
stawono szolthistwo w Thomkowe polowiczi, 
ale yedno poi Gusszin 1407 HubeZb 88, sim. 
1400 Pozn nr 427. 481, 1432 Kościan nr 1422; 
Iacom ya s Michałem ne mai smowi, bich 
y pusczil na polowiczo zita cupicz 1408 KsMaz I 
nr 1117; Ysz Micolay ne widzelil Scepanowi 
polouicze Wilkowa 1408 Pozn nr 638, sim. 1404 
ib. nr 572, 1435 ib. nr 1454; Jaco Wanczencz... 
ne cupil yszitkich jęzor na Balczu cu swey poloui- 
czi 1409 ib. nr 665, sim. 1402 JA VI 203 ; Yz 
Woczech ne szmowil tey szmowy sz Baworow- 
skim, ysz kedibi przedal polowiczo... Geli- 
gowa, ne mai mu dacz połowicze tich penan- 
dzy 1412 Kościan nr 472; Yako pan Sandziuogy 
dal panczseth grziwen na to polowiczo Goszliny 
1414 Pozn nr 852, sim. 1412 ib. nr 880, 1418 
Kościan nr 656, 1418 Pozn nr 1013, 1423 AKPr 
VIIIa 162, 1424 KsMaz II nr 303, OrtMac 131. 
133, OrtOssol 95, 3. 96, 4, etc.; Yako prawye 
polouicza polurzebka dopełnił (sc. Borzko) 
w Barsicz 1418 AKPr VIIIa 143, sim. 1500 
AGZ XV 415; Ysze Chwal pobrał czworo- 
nascz<ie> scotu... po smyerczy swego oczsza, 
cu ktoreysze polowyczy scotu Swyanchna prawo 
myala 1418 Pyzdr nr 522; Micoląy... wicupyl 
poi siądą v kmecza we dwu kopu połowicza gro-

ssy praskich 1423 Pozn nr 1162; Yaco Woczech... 
wydzerzal tey połowiczy trzeczą cząscz, czsso cu 
Carpiczskv przysłucha 1424 Kościan nr 1076; 
Cum medietate seminaturis vlg. s polow<i>czą 
ossewku 1430 ArchCastrCrac IV 976; Yakomya 
nye ranczil Mikolayewy za polowycza pyenyan- 
dzy, yako ten listhobmawya 1432 Pyzdrm 1075, 
sim. 1438 ZapWarsz nr 876, etc.; Ysze pany 
Jadwyga... trzyma poi wschy Byenyna, a tam 
trzyma połowy lą othczyszny 1432 Pozn nr 1532, 
sim. 1430 ib. r 1527, Sul 46, OrtMac 118, 
OrtOssol 87, Dział 38, etc. etc.; Jsze pan 
Woczech... n\ wszal we młynie... dwunacze 
*czewerczey mąky panyey Dorothiey w gyey 
połowiczy mlyną, czszo by na nya słuchało 1432 
Pozn nr 1537; Połowiczą tych tho sczepow (me- 
dietatem earundem plantationum) osthawycz na 
zemy... kaszdy wynowath bącz Sul 49, sim. 
Dział 41; Przecywyl syo przecyw gemu... 
Zamri, wódz nad polowyczo (dux mediae par
tis) geszczczow BZ  III Reg 16, 9; Tego czasu 
rozdzelyl syo lyvd israhelski na dwye czoscy, 
gena czoscz przyiola Tebny, sina Genetowa, 
chczocz gy królem yczinycz, a polowycza druga 
(media pars) Amri ib. 16, 21; Nye wyerzilam 
tim, gysz my powyadaly, alyzem sama prziszla 
a oczima mima yydzala..., isze ledwi polowy
czo (medietaiem) twey modroscy so my powye- 
dzely BZ  II Par 9, 6; W naszem myesczye yeden 
przypowyedzyal szye kv polowyczy (OrtOssol 
91, 4: kv polv) murowy szwego szaszyąda Ort
Mac 126; Quia tu iniecisti te yiolenter et posse- 
disti villam Psary, na ktoreysze to wszy poło
wiczy habuit et habet reformacionem in- 
scriptam 1477 StPPP II nr 4186; Kthorich bro- 
gow y krowj, y oyyecz polovicza śluzy na nye 
1478 ZapWarsz nr 1207; Iesli thes thowarzisz 
ssam zamyeskal ku zalomsy ydz, thedy thąsz 
wyne ma thowarzisom dacz, a polowycze do 
pyski wlozicz 1491 RKJŁ VII 58; W zawol- 
skyey ordze rosstargnąly szyą panoyye 
myedzy ssobą y zabrały bazar y s poloviczą 
bazary poschly do Czirkass. Dryga polovicza 
rosstargala szyą myedzy gymy 1500 ListTat 
175; ~  połowica pługa 'pług z zaprzęgiem dwu 
wołów lub koni, aratrum cum iugo duorum bovum 
vel eąuorum : Gdy kmyecz czalym plygyem... 
orze, ma dacz... konopy cztyrzy kyty, a ktori 
połowiczą pługa ,(quicumque cum medio, Sul 4: 
polplugem) orze, dwye kycze Dział 5; ~  poło
wicą (za)płacić 'płacićpo połowie (z kimś innym), 
dimidiam partem sohere (dimidiam alius ąuidam 
s o h it f : Thy to dzyeczy chczą, aby ta pan[n]y 
wzythky dlugy polowyczą placzyla, yakosz ma 
thego gyemyenya polowyczą OrtOssol 87, 3,

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



POŁOWICA POŁOŻENIE 355

sim. ib. 88, 3; ~  ot połowice 'po połowie, 
pół na pół, pars dimidid \ Oth polovicze {war. 
lub.: ot poi) ex media parte (lilii eorum ex media 
parte loąuebantur Azotice et nesciebant loąui 
Iudaice Neh 13, 24) 1471 MPKJ V 53; — do 
połowice 'do końca danej części, do środka ca
łości, usque ad jinem ałicuius partis, usque ad 
mediam partem totius rei9: Facta est limitacio 
graniciarum:... medium alterum laneum... ita 
limittaverunt usąue vlg. do polovicze, uti con- 
dictaverunt, od gosczincza a molendino 1448 
LubPodk 30; ~  w połowicy 'w środku, po
środku (okresu czasowego), in media parte9: 
Ego dixi: In dimidio, polowyczy (1471 M P K J \  
93: w poloviczi) dierum meorum vadam ad 
portas inferi (Is 38, 10) XV med. GIWroc 38v; 
~  Quod in medio virtus consistit gysze w po
lo vyczy bywa cznotha XV p. post. GIKórn II 191.

Połowiczaty 'stanowiący połowę, połowiczny, 
czy też skromny, niedoskonały, dimidiam partem 
constituens, imperfectus, vel etiam modestus9: 
Vita media poloviczathy XV med. R XXV 155. 
~  Bohemizm ?

Połowiczyć cf. Upołowiczyć
1. Połowić ' wyłowić, excipere, intercipere9: 

Jaco mye Yan... *zayol ryby *sze yesor za- 
mopąd (leg. samopięt) y polowyl gwałtem 1446 
ZapWarsz nr 763.

2. Połowić cf. Społowić
Połowień 'drobna moneta, nummi minoris no- 

tae9: Rvbl ma polownyow (obolos) dwadzescza 
BZ  Num 3, 47; Zaważę dwadzescza polow
nyow (obolos) ma ib. 18, 16. ~  Bohemizm.

Położenie fo rm y: n. sg. położenie ca 1428 
PF I 490, ca 1455 JA XIV 494; ~  g. sg. poło
żenia 1413—4 JA XIV 503, XV in. R XXIV 69, 
ca 1428 PF I 494, etc.; ~  d. sg. położeniu ca 
1428 PF I 483, 1442 AGZ XIV 68, OrtMac 
22; -  ac. sg. położenie FI 48, 4, 1444 R XXIII 
305, 1456 ZabUPozn 91, etc.; ~  i. .g. polożenim 
ca 1428 PF I 490, XV GIKórn II 209, XV R
XXIII 285; ~  /. sg. (w) położeniu ca 1420 R
XXIV 83, (1440) MMAe XII 418, XV med. 
SKJ V 267, etc.; ~  n. pl. położenia Gn gl. 
57b; ~  ac. pl. położenia 1436 RRp XXIII 276.

Znaczenia: 1. 'miejsce, umieszczenie, łocus, 
situs9: Ista Stella differebat ab aliis in situ, w po- 
lozenyy, quia alie sunt in celo, sed ista erat in 
aere non longe a terra XV med. SKJ V 267; 
~  'umieszczenie a. sposób objaśniania, situs vel 
modus expłicandi9: Czczyenye o rozmaytem po- 
lozenyy (de yariis opinionibus) czczyenya svyą- 
tey evanyelyey Rozm 202.

2. 'stanowisko, godność, honor, dignitas9: Su- 
pergreditur yirginitas condicionem, nad polo-

zene, humane naturę 1456 ZabUPozn 91; Thedy 
mynisthrovye... mayą onego wsthąpyyączego 
sthadlo, vrząd y polozenye (conditionem)... 
yypytaczi 1484 Reg 706; Skazujem, ys iesli- 
zebi... ziemianyn iakiegokolwie sthadla a po
łożenia bądączi (nobilis cuiuscumąue conditio- 
nis exstiterit) smialbi... dom cziykolwie naya- 
chacz..., thakowi gwalthownik uthracza czescz 
1498 MacPraw VI 272.

3. 'stan, ogólna sytuacja, status, condicio, ło
cus9: Ut maiores regni Hungarie prelati et ba- 
rones conveniant et de bono statu ac pacifico 
regni huius al. polozenyu eorum arbitrio omnis 
committatur disposicio (1440) MMAe XII 418; 
Dignatus es hanc yilissimam pati doloris for- 
mulam tho nanądznieysche a sprosne polozie- 
nie nadze przyacz 1444 R XXIII 305; Wącz 
mvszy (oportebit) o pomoczi... omyslycz po
dług... wałek polozenya (iuxta... guerrarum 
ąualitatem) Sul 36; Sue condicionis, poloszenya, 
miseriam recolendo XV ex. AKLit III 106; Hoc 
solum est hominis... super ąuadam condicione, 
polozenym, mori XV R XXIII 285; ~  'wa
runki, właściwości pewnego stanu, condicio9: Que 
preparacio in septem consistit, que sunt condi- 
ciones, poloszena, boni hospicii Gn gl. 57b.

4. 'zasady, wytyczne, praecepta9: Si ita est, 
tunc discipline tue regulas, gl. poniciones, mo- 
dos polozenya, pandę 1436 RRp XXIII 276; 
Secundum racionem fidei, gl. id est quod exigit 
fides lubo wzyawyenye przyslych rzeczy podług 
poloszenyą wyary swyęthey (Rom 12, 6) XV 
med. SKJ I 57.

5. 'sposób dziania się, modus, quo aliąuid f i t9: 
Vnde respondit (sc. Maria) ei (sc. angelo), que- 
rens modum, poloszena: Quomodo fiet istud, 
quia deo yirginitatem voui? XV in. R XXIV 69; 
Ihus vidit mentaliter totum processum, polo
zenye, passionis sue XV p. post. Kałużn 272.

6. 'ustalony sposób, forma prawna, modus 
praescriptus, forma iure praescripta9: Podług po- 
lozena iuxta formam ca 1428 PF I 494; Pyrwa 
przy teza yest pozzewstwo, gdze obwynyoni 
o *ppozzewstwo podlvg polozenya prawa (iuxta 
formam iuris) nye może szą oczysczycz Sul 30; 
In qua tradit formam et modum, polozenye 
a obyczay, his, qui sunt in statu matrimoniali 
XV p. post. GIDom 42.

7. położenie prawa, sądu 'zwołanie sądu, 
actus iudicium comocandi9: Mayaly goszczyom 
podrosznym albo myesczanom sz goszczyny 
albo gynnym ludzom, czo nye szą wynny kv 
poloszenyy prawa (OrtOssol 27, 2: ku poloszo- 
nemv prawu), goraczy szad oszadzycz? Ort
Mac 22; O głową albo o rany... tho maya dacz
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do gaynego sządu polozenya (OrtOssol 27, 4: 
położonego) ib. 23.

8. *przedstawienie wyjaśnień, actus explicandi, 
illustrandi : Precipimus tibi, quatenus*... nostro 
conspectui... <te>- representes, vkasy, proposi- 
turus ku poloszenu et responsurus in causa pre- 
dicta, quidquid dictauerit ordo iuris ca 1428 
PF I 483.

9. *opisanie, wyłożenie myśli, sprawy, actus 
describendi, exponendi, notum ałiąuid faciendi : 
Otworzo w szaltarzu poloszene (propositionem, 
Pw/: vmysl) moie P/ 48, 4; Polozenym tenore 
ca 1428 P P I  490; Polozene propositum zP; Po- 
loszenye materia ca 1455 JA XIV 494.

10. *przedstawienie, przedłożenie, actus offe- 
rendi, proponendi5: Suspendimus primum termi- 
num nobili Barbarę de Konyuschky per quin- 
denam ad ponendum al. ku poloszchenyu litere 
redotalicialis 1442 zlGZ XIV 68.

11. ' wypłacenie, solutw : Kako długo mayą 
czekacz thych pyenadzi polozenya? OrtOssol 
98, 4, s/m. OrtMac 136.

12. frozdział, caput (libri) ’: Habetur Matei 
XX capitulo we dwdzeszthw (/eg. dwudziestu) 
polozenu ca 1420 P  XXIV 83; Ewangelyy ma- 
czye dzysyeyszey nyedzelye, *ktory ya svyat<y)> 
Macyey popyssal <w> szosthym polozenyy albo 
capitule svoych ksyąk XV ex. SKJ I 147.

13. fpokrycie, poszycie (dachu), tectum stra- 
mineum : Ho czo na mya schaloyala Anna... 
wysschey kopy załogy hy poloschenya gardlyna 
hysthby, ho wschythco nye ssnam 1462 Zap- 
Warsz nr 1155; Polozenye teze sklepów myecz 
Rozm 522.

14. 'spadzistośó, stromizna, declive (?): Ex 
devexo montis s polozenya szlyszkosczy, s przy- 
k<r>osczy 1413—4 JA XIV 503.

15. 'sposób przedstawienia, modus repraesen- 
tationis5 (?): Sed non ut placidia coeunt ini- 
micitia zsz lubyesznym poloszenym XV ex. Gl- 
Kórn II 209; Yaszne, *pierzpyecznye polosze- 
nye ib.; Sz dopusczenya pospolitey materyi 
pospolite poloszenye ib.; Poloszenyw materye 
szpod mgnyenya nyekthorego obszufcze ib. 210; 
Pretko poloszenie ib. 211; Pospolyte polosze
nye ib. 212.

Położyć fo r m y : praes. ind. 1. sg. położę P/ 88, 
27, P/ i Puł 11, 6, e*c., PZ Gen 17, 2. 4, ećc.; 
2. sg. położysz FI i Puł 20, 9. 12, PZ Tob 6, 8, 
Park 413; 3. sg. położy Gn 179b, P/ i Puł 83, 3, 
84, 14, etc.) 3. pi. położą XV in. R XXIV 74, 
PZ Num 1, 52, 1471 MPKJ V 124; — /m/?er. 
2. sg. położ FI i Pw/ 26, 17. 82, 10. 12. 118, 33. 
140, 3, PZ Judith 7, 9, e/c.; 2. pł. połóżcie FI 
i Puł 47, 12, PZ Deut 32, 46; ~  inf. położyć

P/ i Pw/ 72, 27, 1418 PPaw VII nr 129, 1418 
TymWol 80, etc. etc.) ~  praet. 1. sg. m. położył 
jeśm FI 68, 14. 88, 19, FI i Puł 38, 2; położyłeśm 
Puł 68, 14. 88, 19; jeśm położył PZ Ex 15, 26; 
-m położył 1408 KsMaz I nr 1102, 1424 Pyzdr 
nr 977, 1427 Kościan nr 1293, Rozm 409. 568; 
/ . -m położyła 1446 ZapWarsz nr 589; 2. sg. m. 
położył jeś FI 79, 7. 88, 39. 89, 8. 103, 21. 
138,4, Fl\ Puł 38,7. 43, 15, etc.; położyłeś Puł 79, 
7, 88, 39. 89, 8. 103, 21. 138, 4, Naw 165; -(e)ś 
położył XV ex. GIWp 29, Rozm 408; 3. sg. m. 
położył jest FI 17, 13. 35. 37. 65, 8, PZ Deut 
24, 6; jest położył FI i Puł 45, 8, 1420 Pyzdr 
nr 624; położył 1389 Pozn nr 57, FI i Puł 18, 5. 
77, 6. 48. 80, 5, etc. etc.) f .  jest położyła PZ 
Gen 19, 35; położyła 1396 Pozn nr 216, 1406 
ib. nr 599, 1418 Kościan nr 662. etc.) 1. pł. m. 
położyliśmy Dział 3; jesmy położyli Dział 6; 
-(e)smy położyli Spow 1; 2. pł. m. -(e)ście poło
żyli Rozm 438; 3. pł. położyły Rozm 123; m. po
łożyli są FI 53, 3. 72, 9. 73, 6. 78, 1. 2, etc. ; 
położyli 1418 Kościan nr 664. 664a, 1427 Zap
Warsz nr 2739, etc.; ~  pląperf. 3. sg. m. jest 
był położył Gn 180a; / . jest była położyła 
Gn 4a. 176b; była położyła Gn 175b, 1410 
Pyzdr nr 308; ~  condit. 2. sg. m. -by poło
żył PZ Gen 47, 30; 3. sg. m. -by położył 
OrtMac 136. 140, OrtOssol 22, 1. 98, 4. 103, 
2, Dział 15. 28; / .  -by położyła 1434 Ks
Maz III nr 774; 3. pł. m. -by położyli FI i Puł 
77, 9, OrtMac 136, OrtOssol 98, 4; ~  part. 
praet. act. położyw PZ Gen 24, 9. Lev 8, 14; 
położywszy 1429 Pyzdr nr 989, XV med. SKJ I 
94, Dział 19, XV p. post. GIDom 71, Rozm 
13. 65; ~  part. praet. pass. n. sg. m. położon 
Sul 4; położony Ort Cel 6, OrtMac 117, Ort
Ossol 63, 4. 86, 4, etc.) f .  położona XV med. 
R XXII 233, 1471 MPKJ V 97, Rozm 178; 
nezPr. położono *SW 68, XV med. R XXII 245, 
OrtMac 87, OrtOssol 65, 3, 1461—7 Perm 
415v, etc.) g. sg. m. położonego Sul 21, Ort
Mac 116. 122, OrtOssol 27, 4. 86, 2; new/r. po
łożonego OrtMac 23, OrtOssol 27, 3. 89, 3; 
d. sg. m. położonemu OrtOssol 27, 3; new/r. 
położonemu OrtMac 23, OrtOssol 27, 2; ac. 
sg. m. położony OrtMac 62. 83, OrtOssol 50, 4. 
63, 4. 68, 3. 4; położonego Xs'w cr 34, XV 
ex. R  XXV 243; /. położoną Pw/ 79, OrtMac 92, 
OrtOssol 69, 2; neutr. położone EwZam 293, 
Pozm 68. 69; /. sg. m. (w) położenym OrtMac 
83; m pł. położony 1471 MPKJ V 91; poło- 
żeny MPKJ V 91; m. położone EwZam 303; po
łożeni ca 1418 7̂ 4 XIV 511; g. pł. f . położonych 
Pa/ 6; ac. pł. m. położone Sul 3, Dział 13; 
/. /?/. nezar. (o) położonych Sul 25; ~  praes.
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pass. 1. sg. m. -m położon XV p. post. Rozm- 
Pam 473; 2. sg. m. jeś położon Rozm 550;
3. sg. m. położon jest EwZam 295; jest położon 
1428 Kościan nr 1321; / .  położona jest Naw 25. 
EwZam 298; jest położona 1424 Zap Warsz nr 96, 
1484 Reg 704; neutr. położono jest Sul 68;
3. pl. m. położeni są FI i Pul 48, 14; są położoni 
Rozm 781; są położony Dział 3; bywają poło
żeni Sul 21; ~  fut. pass. 2. sg. m. położon bę
dziesz BZ  Deut 32, 50; 3. sg. neutr. będzie po
łożono 1484 Reg 711; położono (będzie) BZ 
Jos 6, 19; ^  praet. pass. 3. sg. m. był położon 
Rozm 106; neutr. było położono Rozm 654. 
846; ~  condit. pass. 3. sg. m. -by był położon 
Dział 67; neutr. by było położono 1491 RKJŁ 
VII 56; -by położono OrtOssol 99, 3.

Z n a czen ia : 1. 'umieścić, zwłaszcza leżąco, 
poziomo, ponere, locare*: Nalezly gy... u iasl- 
kah położonego Kśw cr 34; Svego szinka miłego 
f gasły na trocho szana bylacz gy ona poloszyla 
Gn 175 b; F gasły na szano gestcy gy ona była 
poloszyla Gn 176b, sim. ib. 4 a ; Gednocz on 
{sc. jednorożec) ono gysto dzeuiczo vsrzy cy- 
stho, ascy on natichmasth... na lone szo on 
v ne poloszy Gn 179b; Tenci szo gest byl 
f lone v swe miły matuchny panny Marie prze 
ge cystotho polosyl Gn 180a; W slunczi po- 
loszil (posuit) przebytek swoy FI 18, 5, sim. 
Pul; Bo *zaprawdo wrobi nalazl sobe dom 
a gardliczya gnazdo, gdze poloszi (ubi po- 
nat) *kurzota swoia FI 83, 3, sim. Pul; O chto- 
re d<r)zewo Ondrzey zalowal na m o..., tom 
ia wiprawil i poloszil v cirekwe 1408 Ks- 
Maz I nr 1102; Poloszyl (posuit) bog znamyo 
na Kaymye BZ  Gen 4, 15; Tegdi sługa polozyw 
roko pod byodra Abrahamowi,... y przyssyogl 
gemu ib. 24, 9; Uczynysz se mno miloszerdze. 
abi mnyee winyosl s tey to szemye y poloszyl 
(condas) myo w grobye mich staroost ib. Al, 30; 
Y polozo (metabuntur) potem stani synowye 
israelsczy BZ  Num 1, 52; Polozon bodzesz 
(iungeris) k lvdv swemv, iako gest vmarl Aaron, 
brat twoy..., y przilozon gest k lvdv swemv 
BZ Deut 32, 50; A ginich dwanascze kamye- 
nyow położy (posuit) Iozve na possrod dna jor- 
danskyego BZ  Jos 4, 9; Ale czoszkoli złota albo 
srebra b0dze...,4>ogv poswyoczono bodze y po
łożono (repositum) w skarby gego ib. 6, 19; 
Przinyesli S0 {sc. srebro)... y polozili przed 
panem ib. 7, 23; Wszow sina gey z gey łona... 
y poloszil (posuit) gy na swem loszv BZ  III 
Reg 17, 19; Roszirzyw sy0 y poloszil syo (men- 
sus est, sc. Elias) na dzecyoczy trsykrocz 
a wolał ku panu ib. 17, 21; Kdisz czostko tego 
syercza na *wogle polozisz (ponas), ten dym

zapodzi wszelki rod dyabelski y ot moza, y od 
zoni BZ  Tob 6, 8; Ilia dies, gl. sc. passionis 
Cristi, in qua prefihdt, gl. terminauit, locauit 
dokonał, sconczyl, polozyl, conditor orbis mus- 
cipulam mortis tendere morte crvcis 1466 
R XX II26; W skarp położony {war. lub.: w scarb 
położeni) recondentur (et erunt... mercedes eius 
sanctificatae domino, non condentur neąue re- 
ponentur Is 23, 18) 1471 M PK JY  91; Położona 
prostrata (vide, ubi non prostrata sis Jer 3, 2) 
ib. 97; Thedy mogą gyesycz v nych, czo przed 
*nyą bądzye położono y postavyono (de appo- 
sitis ab eisdem) 1484 Reg 711; Polozylesz szye 
na drzewye za mya nyedosthoyna Naw 165; 
Nalyeszly... dzyeczyanthko poloszone (positum 
Luc 2, 16) w gyaszlach EwZam 293, sim. Rozm 
68. 69; Bocz ivsz szyekyera v korzenya drzeva 
położona yest (posita est Mat 3, 10, Rozm 178: 
położona) EwZam 298; A były thamo kamyenne 
sądy szescz, poloszone (positae Jo 2, 6) podlvg 
oczysczyenya szydowszkyego ib. 303; Panie Iesu 
*Czriste, chwała czyebye... w grobye polosonego 
XV ex. R XXV 243; Isze staynyą czyasna była, 
dzyeczyą ws yaslky poloszyla De nativ w. 34, 
sim. Rozm 64. 65; Polozywschy offyarą na oł
tarz y sklonyla głową Rozm 13; Naklonywschy 
szyą na swe kolana, aze na *zamye sve glovy 
polozywschy (in terram procumbendo), dały 
yemv czescz y chvala ib. 65; On obraz ny od 
yedney {i. e. od nijednej) gorączosczy nye ros- 
tayal, alye y położyły v *zyemye (in luto posita 
diu servabatur)... y lyezal tamo trzydzyesczy 
lyat y dwye lyeczye ib. 71; Herod wsz[a]yal 
gyad, yey {pro yen) byl polozon (reposito) 
v zony Ferorove ib. 106; Tako dzyeczy ze- 
brawschy ty ystne skorupy y położyły (po- 
suerunt) przed nogy Iesucristusovymy ib. 123; 
A przystapywschy pokvszyczyel dyabel 
k nyemv... y polozyl (praeponebat) przed 
nym kamyenye ib. 194; Alye ktokoly szye 
dotknął albo na kyem położono {sc. ziele), 
wschelyką nyemocz... była moczą bożą a tego 
zyelya nathychmyast vzdrovyona ib. 224; Bye- 
rzesz, czegozesz nye polozyl (tollis quod non 
posuisti Luc 19, 21) ib. 408; Byorą, czegom 
nye polozyl (non posui Luc 19, 22) ib. 409; Po
lozyl (posuit Jo 9, 15) my biota na oczy a vmyv- 
schy szye vydzyalem ib. 421; Gdzyezesczye gy 
położyły {sc. Łazarza, ubi posuistis eum Jo 
11, 34)? ib. 438; ~  Domine iudex, iste testis 
yusch szan bil viroczil, ale palczow nye polo- 
zil, nisch gy on wsperl 1428 ZapWarsz nr 289; 
Myesczcze vkrzizowanego, na które tako przi- 
ssyangayanczi palcze ma polozicz (ponat), vozni 
...vkaze Sul 102; ~  Poloszyl ges (posuisti, Pul:
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polozylesz) na m0 *r0ko twoy0 FI 138, 4; 
A Yszrzaw to Iosef, ysz oczyecz gego poloszyl 
(posuisset) r0k0 ... na glow0 Effraymow0..., 
vy0w otczow0 r0k00, vszylnye wznoszyl z głowi 
Effraymowi a poloszycz (levare conatus est 
... et transferre) na głowo Manassenowo BZ 
Gen 48, 17; A gdisz na glowye gego poloszyw 
Aaron... rocze swogy..., dotknę rogow G ita
rowych BZ  Lev 8, 14; ^  O Iudaschu..., kako 
szye nye ląkl polozycz vsta svoye nyeczyste na 
obtycze tvego Crista? Rozm 619, sim. ib. 621; 
~  'przewrócić na ziemię, obalić, prosternere3: 
Bo poloszisz ie wznak (pones eos dorsum) FI 
20, 12, sim. Pul; Vcisną ca sze wsech stron 
a rowno polosą cya angustiabunt te vndique et 
ad terram prosternent te (Luc 19, 44) XV in. 
R XXIV 74, sim. 1471 MPKJ V 124; — na 
noc położyć 'przyjąć na nocleg, hospitium alicui 
praebere3: Szpowadami sz0..., yszeszmi... po- 
drosznika na nocz ne polozili Spow 1; ~  Gdyś 
yest zmyeskal oblyvbyenyecz, położyły szye 
vschysczy spacz (dormitaverunt omnes Mat 
25, 5) Rozm 487; ~  Ale on nye czul, gdis to 
syo z nym położyła (accubuit) BZ  Gen 19, 33; 
A zayste any tego gest czul, kyedi syo gest 
podle gego poloszyla (concubuerit) ib. 19, 35; 
Polosch szą (war. kal.: poląsch schią) cuba 
(veni, cuba mecum, soror mea II Reg 13, 11) 
MPKJ V 40; ~  'umieścić, wyznaczyć komuś
miejsce, aliąuem collocare, locum aliąuem alicui 
designare3: Nyekthorzi z naszych slyachczyczow, 
gdi na grodzeech przeczyw nyeprziyaczelyoom 
bywayą polozzeni (cum... positi fuerint, Dział 8: 
badą posadzęny)..., ny pod czyyą (i. e. pod 
niczyją) chorąngwyą... stanowycz szą obykli 
Sul 21; Polosz (pone) stroszo v studnyc, acz 
z nych nye byerzo wodi BZ Judith 7, 9; 
~  Chczancz, abi tha tho wstawyenya a prawa 
vstawyona... oth wszystkych biły chowani, iako 
naszego *gnyewo y vyn w nych polozonich 
(contentas in illis, Dział 2: wyny w tych ksyą- 
gach vloszoney) chcząn... szą wyarowacz Sul 6; 
Tho... vstawyenye położono gest yiszszey poth 
rvbriką o poszwyech Sul 68, sim. ib.; Tho thesz 
yvsz położono wyszszey ib.; Tho poslednye 
blogoslawyenstwo położono ku wschem pyr- 
wim na doconanye XV med. R XXII 245; Porv- 
szylo syą nyektore wątpyenye o dzessyączyny 
y gynsze czlonky, ktoresz na dole poloszy- 
lysmy (inferius contentis, Sul 3: o dzeszanczy- 
nach... nyszey popyszanych) Dział 3; Obye 
stronye... o wszytky rzeczy y czlonky thy, 
które thv są poloszony (super infrascriptis arti- 
culis, Sul 3: o członki nyzey położone) na nas 
spvsczyli, yacoby na rozgodzczą ib.; Tesch szą

rozmaite skYtky, Yyelykye dzyyy, ktoresz nye 
scha popysany v kxyągach cztyrz eYangelyst, 
bo czy telko czasz yego kazanya a położyły 
(scripserunt) czvda, ktoresch czynyl yedno ve 
trzech lyeczyech Rozm 42; Myedzy tymy poło
żył zaprzenye svyatego Pyotra ib. 703; Alye 
blądem pyssarskym położono (positum est) 
y  Izayaschu ib. 765; Vschakoz svyathy Maczyey 
podobnyey chczyal polozycz Ieremyascha nyzły 
Zacharyascha ib. 166; ~  użycia przenośne
i poetyckie: Poloszo (ponam) we zbawenu 
twoiem, pewne bodo czinicz w nem FI 11, 6, 
sim. Pul; Poloszil iesm (posui) stroszo vstom 
mogim, gdi nastał grzeszni przecziwo mne FI 
38, 2, sim. Pul; Poloszcze (ponite) sercza wasza 
we czcy iey FI 47, 12, sim. Pul; Iaco owcze 
w pekle poloszeni S0 (positi sunt), smercz spasę 
ge FI 48, 14, sim. Pul; Ne poloszili S0 (non pro- 
posuerunt, Pul: położyły) boga przed obliczim 
swogim FI 53, 3; Wwodl ies <nas> w sydlo, 
poloszil ies (posuisti) zamoty na chrzepcze na- 
szem, poloszil ies (imposuisti, Pul: postawy- 
lesz) lud na głowach naszićh FI 65, 10, sim. 
Pul; Poloszili so (posuerunt, Pul: położyły) 
w nebossa vsta swoia, a i0zik gich chodził iest 
po zemi FI 72, 9; Mne... dobre iest... polo- 
szicz (ponere) w gospodne bodze nadzeio moio 
FI 72, 27, sim. Pul; Abi poloszili (ut ponant) 
w bodze nadzeio swoio FI 77, 9, sim. Pul; Po
loszili S0 (posuerunt, Pul: położyły) smertnoscy 
slugam twogim FI 78, 2; Poloszil ies (posuisti, 
Pul: polozylesz) nas w przecywomolwene sosa- 
dom naszim FI 79, 7, sim. FI i Pul 43, 15; Spra- 
wedlnoscz przed nim chodzicz bodze y poloszy 
(ponęt) na drodze chodi swe FI 84, 14, Sim. Pul; 
Poloszili so (posuerunt, Pul: położyły) mne 
w iezerze niszszem we czmach y w czemnosci 
smerczi FI 87, 6; Poloszil iesm (posui, Pul: po- 
lozylesm) pomocz w mocznem FI 88, 19; Y po- 
loszo (ponam) w morzu roko iego, a w rze
kach prawiczo iego FI 88, 25, sim. Pul; Poloszil 
ies (posuisti, Pul: poloziles) lichoti nasze w obes- 
rzenu twoiem FI 89, 8, sim. FI i Pul 55, 8; Po- 
loszyly so (posuerunt, M W  37a: polozili) 
grzeszny sydlo mne FI 118, 110, sim. Pul; 
Przy lny yozyk moy kutanY (pro krtanY) memv..., 
acz ne poloszo (si non propo^uero) cz0, Yeru- 
zalem, na poczo<(t)kv weszela mego FI 136, 8, 
sim. Pul; Polosz (pone), gospodne, stroszo 
vstom mogym a drzwy około stoyocze wargam 
mogym FI 140, 3, sim. Pul, sim. M W  17a; 
Omnem sollicitudinem Yestram proicientes, rzv- 
czywszy, położywszy, in eum, ąuoniam ipsi est 
cura de Yobis (I Pet 5, 7) XV med. SKJ I 94, 
sim. XV p. post. GIDom 71; Polozo (ponam
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szlyub myedzi tob0 a myedzi mn0 BZ Gen 17, 2, 
sim. ib. 17, 4; Wszitk0 nyemocz, ktor00 gesm 
poloszyl (posui) w Egipczye, nye wzwyod0 na 
czy0 BZ  Ex 15, 26; A ya polozy0 (ponam) 
oblicze swoge przecziwko gemv BZ  Lev 20, 3; 
Poloscze (ponite) syercze wasze kv wszitkim 
słowom, ges to ya prziswyatczam wam dzysz 
BZ Deut 32, 46; Na fundamenczie yyssokyem 
yesth położona y tez zbudovana <t>hwardosczy 
(leg. twardość) vyary krzesczyanyskyei 1484 
Reg 704; Poloz w bodze (iacta super domi- 
num, FI: rzuczi na gospodna) pyeczo twoyę 
Pul 54, 25; Bo moya dvscha wdraczenyv (leg. 
w udręczeniu) położona yest Naw 25; Przyetom 
szye zatroszkal, yzyem wyelykych (leg. w wieli- 
kich) myszlyach polozon vdrączayączych XV 
p. post. RozmPam 473; Położą (ponam Mat 
12, 18) duch moy nan a on bądzye zyavyacz 
ssąd poganystw (leg. pogaństwu) Rozm 328; 
Iudaschv, dobrze baczy, yze thy yesz v czyem- 
nosczy grzechów polozon ib. 550; Bo yako pyr- 
yego czlovyeka prze grzech v yącztwo było po
łożono..., takyesch tego ytorego czlovyeka..., 
Iesucrista... ten ssyepal przeze wschego mylo- 
szyerdzya ib. 654; Samy yyerny a dostoyny, 
którzy ssą yyyączy s moczy czyemnosczy y po
łożony v okrądze mylosczy boszkyey, thy slova 
(leg. słową 'nazywają się5) krolewstvo Iesu- 
cristovo ib. 781; Bo kyedyz to vscl tytko było 
położono v yego moczy, nyyedney yymovy 
myecz nye bądzye ib. 846; ~  (duszę) położyć 
*poświęcić swoje życie, vitam suam profundere : 
Qui fuit verus pastor et qui animam suam po- 
nere debuit, polozycz myal, pro ouibus suis XV 
med. SKJ V 262; Nye przymyesz myasto za
kłada spodnyego y zvirzchnyego zarnowa, bo 
dvsz0 sw0 polozil gest (opposuit) tobye BZ 
Deut 24, 6; Pamyathay, panye, myloszcz thwoya, 
yszesz poloszyl za mya dvszą szwoya XV ex. 
GIWp 29; Mam mocz polozycz (ponendi Jo 
10, 18) duschą moyą a y mam mocz potem 
yzyącz duschą moyą Rozm 427.

2. (o pieniądzach, dicitur de pecunia) 'dać, 
wypłacić, soWere : Czso Thoma yinne penandze 
poloszil, ty S0 ycradzoni ani gych ia yszitka 
mam 1389 Pozn nr 57; <Co> Swanthoslawa 
yneszla do szwego mansza... pendzeszancz grzi- 
wen, <to mu) ge poloszila 1396 ib. nr 216; 
Yako prawye (sc. Paszek)... gyda precz, po- 
losil gosczine podług prawa yoytowy 1418 
AKPr VIIIa 143; Yz Hanczel ostał sescznascze 
grziwen długu yinowat y polozil ye na potrze- 
biszną Jacubową y Michalową 1418 Kościan 
nr 716; Jsze Dobrogost... poloszyl ty penądze, 
cszo sza ne Bethką raczył, w czasz y w godzyna

na swanthi Michael 1420 Pozn nr 1065; Yakom 
nossyl wyerdunk do pana Burczkowa domu 
w czasz y w godzyno... y na stoi gye poloszyl 
1424 Pyzdr nr 977; Yako gdy Szandzywoyew 
poseł przysedl chczacz wicupowacz scoth, te- 
dym ya chczal przyszancz podług prawa, a on... 
sedl precz poloszywsy pyenądze 1429 ib. nr 989; 
O którą szemo szalowała Iachna na myą, o thą 
moya macz s gey maczerzą ygednana, esz gey 
nye myala dzelycz pyrwey, alysszbi poloszila 
oszmy kop 1434 KsMaz III nr 774; Jacom ya 
jednaczem był, eze Sdzeszek myal dwoye jed
nane polozycz przeczywko Mroczkowy 1441 
ZapWarsz nr 539, sim. ca 1445 ib. nr 843, 1449 
ib. nr 898; Thom polozila wsithco w dzal, 
czsom my<a>la s prawem polozicz 1446 ib. 
nr 589; Gest<li> on czo naprzeczyw wam mó
wił..., tho chczemy wam pokupem poloszycz 
(OrtMac 45: pokvpycz) OrtOssol 40, 1; Geden 
layal ortelowy y postawyl rakoymyą, aby po
łożył po wysche prawo swe pyenądze ib. 98, 4, 
sim. ib. 22, 1, OrtMac 136; A gdyby gych (sc. 
pieniędzy) na ten czasz nye położyły, zyszkaly 
thym drugą stroną szwą rzecz? OrtOssol 98, 4, 
sim. OrtMac 136; Woyth ma polozycz (OrtMac 
136: dacz) dzen, na który ten ma polozycz thy 
pyenądze OrtOssol 98, 4, sim. OrtMac 136; 
~  'zdeponować u kogoś, apud aliąuem deponere, 
alicui rem asservandam tradere : Jako pan Blis- 
bor XXXX et V marcas pecunie Swantho<mi>- 
rowich w Szmiglu wszol sz Swantomi{r>ow0 
volo y polozil ye v pana Viszecha sz gego wolo 
1415 Kościan nr 542; Yakom ya nye kasala 
swemu parobku wszyancz polugrzywnya v Vaw- 
rzyncza, czso ge iest moy kmecz v nyego po
loszyl 1420 Pyzdr nr 624; Jako Dorothia... 
pyanczidzeszanth kop Pyotrovich hv mnye nye 
polozhila 1458 ZapWarsz nr 1086; ~  'za
bezpieczyć na czymś, aliąuid ab aliąua re tutum 
facere : laco Jandrzey ne polosil *neczsz na 
dzedzino Vyszacowo, ale yest prawa ocziszna 
paney Katherzini 1404 Pozn nr 744; Jaco 
Lutka swoy posak decem et octo marcas po- 
losila na Zambki 1406 ib. nr 599, sim. 1418 
Kościan nr 662, 1420 Pozn nr 1075; lako Dobro- 
slawa swoy posag s Czartcow wynoszla, czso 
gy była tamo poloszila, a nycz go tamo ne 
ostawyla 1410 Pyzdr nr 308; Yz Janów oczecz 
y matka Janowa polozily dwescze grziwen 
grossow tich dzatek prawe oczcziszny na Szo- 
wyny 1418 Kościan nr 664, sim. ib. nr 664a; 
Pro Vito et pro Machna volumus caucionem 
fideiussoriam ponere, poloszycz rąkoemstwo, 
quod ipsum impedire non debebunt 1418 Tym- 
Wol 80; Jacom ya ne ranczil Janowy wloky any
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Margorzacze na ney wyana polozicz 1444 Zap- 
Warsz nr 572.

3. 'złożyć, przedstawić (do oględzin), okazać, 
wskazać, ponere, aliąuid alicui antę oculos pro- 
ponere, monstrare : Tunc procurator puerorum: 
Gothow ya ten listh vidzecz... Tedi panowye 
kaszaly ten list poloszicz 1418 TPaw YII nr 129; 
Yako pany Margorzatha poloszyla list wyenny 
swey ranky v woyta 1420 Pyzdr nr 636; Jaco 
my Jąndrzich y Dzyrzek cum fratribus nye 
dały gynnego lysta chowacz kv wernyey rąncze 
gedno then, czom gy przeth prawem polozyl 
1427 Kościan nr 1293; Jacom ya ten panczerz, 
czssom ya zan byl rąnczil Woczechowi. 
ten yest polozon tego dnya v Pysdrach na po- 
roczkach 1428 ib. nr 1321; Jakom ya ne obran- 
czil Andrzeyeui listhow polosszicz cu gego po- 
trzebye 1432 ZapWarsz nr 373; Przeto zapo- 
wyedz położono o thy zapowyedne pyenadze 
(OrtMac 87: w szapowyedzy położono thy dlusz- 
ne pyenyadze) OrtOssol 65, 3; Pany Barbaro, 
maszly które dokazanye, polosz ge! ib. 99, 3; 
Zadamy, aby gy (sc. list) położono ib.; Nyszly 
ona kthore lysthy wyaczey położy, nyszly szyą 
podyala ib. 99, 4; Tako szye przyszasznyczy 
ypomynaly gemv..., aby ortel ten przynyoszl 
y polozyl ib. 103, 2, sim. OrtMac 140; Tedy 
yako po dwu nyedzelv nye polozyl tego ortela, 
wzaly przyszasznyczy... na nich swą wyną 
OrtOssol 103, 2, sim. OrtMac 141; Acz kto ma 
mowycz czso k tey dzedzynye..., aby stanął 
tego dnya thv abo tv na rokv... praw<a> swa 
vkazal abo poloszyl (compareat ius suum osten- 
surus et defensurus) Dział 28; ^  Anin (pro 
anim) po szmyrczy occza y maczerze w dom 
gwalthem wyechala, any rzeczy w poszwye 
*poloszone domowich pobrała 1469 ZapWarsz 
nr 1271.

4. 'uczynić, zrobić, facere' : 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 vrzandnikj 
1452 ZapWarsz nr 952; Poloszil podłogo kos- 
czelno strauit pavimentum templi (II Par 3, 6) 
1461—7 Serm 415r; A thesz gdze b bodze 
gruube, thako pissmem poloszysch gee Park 
413; ~  L poloszil iest (posuit, Pul: polozil)
czmi szirokoscz swoio, w okrodze iego stan 
iego FI 17, 13; Bog... poloszil iest (posuit, 
Pul: polozyl) nepokalano drogo moio FI 17, 
35; Poloszil iest (posuisti, Pul: polozyl yesz) 
iako locziszcze mosod<(z>owe ramona moia 
FI 17, 37; Poloszisz (pones) ie iaco ogenny 
pecz FI 20, 9, sim. Pul; Owa merne poloszil

ies (posuisti) dni moie FI 38, 7, sim. Pul; Poloszil 
ies (posuisti) nas w podobenstwo luda FI 43, 16, 
sim. Pul; Widzcze dzala bosza, iasz iest poloszil 
(posuit) czuda na zemy FI 45, 8, sim. Pul; 
Iensze poloszil iest (posuit, Pul: polozyl) duszo 
moio ku sziwotu FI 65, 8; Poloszili so (posue- 
runt, Pul: położyły) znamona swa, znamona 
FI 13, 6; Yaco poloszil (posuit) w Egipcze 
znamona swoia FI 77, 48, sim. Pul; Poloszili 
[so] so (posuerunt, Pul: położyły, sc. poganie) 
Ierusalem w *sadowo stroszo FI 78, 1; Swa- 
deczstwo w Iosefe poloszil (posuit) ono FI 80, 5, 
sim. Pul; Polosz (pone) ksoszota gich iaco 
Oreb FI 82, 10, sim. Pul, sim. FI i Pul 82, 12; 
Poloszili so (posuerunt, Pul: położyły) mne 
w szadane sobe FI 87, 8; Ya pirzwenczem po- 
loszo onego (ponam illum, Pul: pyrzwyencza 
postawyę gy) wisokego nad crolmi zeme FI 
88, 27, sim. FI i Pul 109, 2; Poloszo (ponam) 
na weki wekom syemo gego FI 88, 29, sim. 
Pul; Poloszil ies (posuisti, Pul: położyłeś) 
czywerdzo iego strachem FI 88, 39, sim. FI 
i Pul 90, 9; Poloszyl yes (posuisti, Pul: polo- 
zylesz) tczmy y yczynyla so nocz FI 103, 21; 
Poloszyl (posuit) w nych słowa znamyon swo- 
gich FI 104, 26, sim. Pul; Poloszyl (posuit) 
dszdze gich grad, oghen szgoczy w szemy gych 
FI 104, 31, sim. Pul; Poloszyl (posuit) rzeky 
w pvsczo a wscie wod w chczene pycza FI 106, 
33, sim. Pul, sim. FI i Pul 106, 35; Pomogl 
vboghemv z nedostatkow y poloszyl (posuit) 
yako owcze czeladzy FI 106, 41, sim. Pul; 
Poloszyly so (posuerunt, Pul: położyły) prze- 
czywo mne zle za dobre FI 108, 4; Poloszo 
(ponam) gor<y> w <drogę> BZ  Is 49, 11, sim. 
BZ  Jer 29, 17; Po<ł>ozi (ponat) cyo pan iako 
Sedechiasza BZ  Jer 29, 22; Poloszo cyo w przi- 
clad (ponam te in exemplum) BZ  Nah 3, 6; 
Polozylesm (posui, FI: po<ło)szil iesm) odzye- 
nye me pytlyem Pul 68, 14; Pospołu przeczy w 
tobie obrzod położyły (disposuerunt, FI: rozlo- 
szili so) Pul 82, 5; Otho poloszon yest then (ecce 
positus est hic Luc 2, 34) na vpad y na powstha- 
nye vyelyą w Ysraelyy EwZam 295; Polozyl 
ym przykład (dixit eis similitudinem) o ffy[e]- 
goyy<m> drzeyye Rozm 31 A; Nye yysczye mnye 
yybraly, alem ya vass yybral y polozyl (posui 
yos Jo 15, 16) na to ib. 568; ~  położyć liczbę 
'rozliczyć się, rationem facere': Simile est reg- 
num celorum homini regi, qui voluit racionem 
ponere cum seruis suis yensze chczal lyczbo 
polozycz szwimi (leg. z swymi) szlugami (Mat 
18, 23) ca 1420 R XXIV 82; Paklibi gich bilo 
mało, polozi liczbo (ponęt rationem) s nimi 
podle letnye liczby BZ  Lev 25, 52; Po dlugyem
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czaszye, gdy szye to stało, przyschedl pan onych 
sług y położył s nymy lyczbą (posuit rationem 
cum eis Mat 25, 19) Rozm 489; ~  W liczbye 
polozeny computati ca 1418 JA XIV 511; 
~  położyć skarżąc, położyć skargę, żałobę 
człożyć skargę, aliąuem accusare, litem alicui 
intendere’: Pyotr przecywko łanowy położył 
skarzącz (deposuit cum ąuerela, Dział 22: sza
lował), ysz mv czthiri *rana zadał Sul 34, 
sim. ib. 52; Skargą Pyotr położył (ąuerelam... 
deposuit, Dział 23: szalował) na lana, eszby 
gi vrenil Sul 34; Mykolay położył sskargą 
o Maczeyv Sul 39; Obyszrzano gest..., aby 
za kaszdą żałobą przeth sądem położoną (ex- 
positam),... nye wyączey nysly geno pamyąthne 
wyczągano Sul 79; Sampiercza przędny ma 
poloszycz szalobą wszytką na lyscze pozewnem 
Dział 14; Przeto chczemy, aby sąpyercza abo 
porcza przędny szalobą wszythką poloszyl na 
lyscze pozewnem (in scriptis tradere teneatur, 
Sul 27: na pyszmye dacz... maa) ib. 15.

5. custanowić, ustalić, wyznaczyć, constituere5: 
Błogoslawoni mosz, iegosz iest pomoc od czebe, 
wstopena w serczu swoiem rozloszil w padole 
zlez na mescze, iesz poloszil (quem posuit) 
FI 83, 6, sim. Pul; *Mezo albo granyczo polo
szyl yes (posuisti) gym FI 103, 10, sim. Pul; 
O ktoro mi barcz dano vin0, tha gest roszdze- 
lona za naszich oczczow y położona sz urzan- 
dem 1424 ZapWarsz nr 96; O pewnych myess- 
czczoch sandoom polozzonych Sul 25; ~  Jaco 
gednacze na Mironyega poloszili przeciwo *nnye 
szaplaczicz poltrzecyeg grziwni gednanego 1427 
Zap Warsz nr 2739; Tham... cirekvi... prawem... 
szą zapowyedzany, tho gest ysz interdicth w nych 
szamym prawem polozon (iure sint interdictae) 
Sul 4; Yansz gynszi braczya gych, pod pewnymy 
chorangwamypostawyeny, podlvg vrząndv mye- 
dzy gymy polozzonego (secundum ordinem... 
positum, Dział 8: postawionego) czynycz szą 
*obekli S u l l i ; Chczącz gym położycz (imponere) 
vmyar sządzenya, vstawyamy Sul 79; O temczy 
ta to gest ewangelia swyąta, yąsz prze to na 
dzyen Wschech Swyątich położona, eze kaszdi 
ss nych tako bidlil, yako tuta wilozil pan Ihus 
Xpus y nauczil XV med. R XXII 233; Przy- 
dzely kthora przyszagą szkazana albo kakoly 
położona czynycz wyaszany (leg. w wiązany) 
cząsz, tą może dobrze szandzą oddalycz albo 
odlozycz OrtOssol 69, 2, sim. Ort Mac 92; Ale 
o interdikcze to trzymayącz, yaco gesmy pyr- 
wey poloszyli Dział 6; Tedi sądzą... skarszą- 
czym... ma wroczycz a dacz na rakoymye, rok 
pewny gym poloszywszy (termino... assignato, 
Sul 31: rok... namyeniwszy) na... dokonanye

swey nyewynnosczy Dział 19; Vstawyamy, aby 
na kaszdy tydzyen rok zapłaty był poloszon 
(ut ąualibet septimana terminus inclusivus 
observetur) ib. 67; A czo by sz wyny przesthąp- 
ney na kthorym braczie było gym położono, 
thedy my thowarzisse obwyenzvyemy szye po- 
lowycze oney vyny wloszicz 1491 RKJŁ VII 
56; ~  Zacon polosz mi (pone mihi), gospodne, 
na drodze twey FI 26, 17, sim. Pul, sim. FI 
i Pul 118, 33; Zacon poloszyl (posuit) w Ysrahel 
FI 77, 6, sim. Pul; Od *sodom twogych ne 
stopal gesm, bo ty zakon poloszyl ges (posuisti) 
mne FI 118, 102, sim. Pul; ~  położyć dzień, 
prawo, sąd 'ustalić, wyznaczyć termin posie
dzenia sądu, diem iudicii constituere*: Indictum 
judicium, id est positum poloszony sad Ort- 
Cel 6, sim. OrtZab 528; A tha pany przeczy w 
themu tedy nycz nye rzekła any w them pyrw- 
szym, szlowye goraczem szadzye, any drugem, 
szlowye polozenym szadzye OrtMac 83; Mayąly 
gosczom podrosznym albo myesczanom..., albo 
gynym ludzem, czo nye szą wynny ku poloszo- 
nemv prawu (OrtMac 22: kv poloszenyv prawa) 
gorączy sąnd osza[n]dzyczy OrtOssol 27, 2; 
Podrosznym ludzem, yako gosczom, czo szą 
tako daleko, acz k themv polozonemv sządu 
(OrtMac 23: poloszonemv prawu albo sządu) 
nye mogą przycz..., tym maya gorączy sąnd 
osą[n]dzycz ib. 27, 3; Then muszy tho prawicz 
przed prawem, gdy sąndzą szyadzye na dzyen 
poloszonego (OrtMac 23: przysięgo, położo
nego) prawą ib.; O głowa albo rany... tho ma 
dacz do zagayonego szandu położonego (Ort
Mac 23: polozenya) ib. 27, 4, sim. ib. 86, 2, 
OrtMac 116; Gesthly powynyen przyszasz- 
nyk... przycz ku szandu na dzen położony? 
OrtOssol 50, 4, sim. ib. 68, 3. 4, OrtMac 62; 
Gedno ysz tedy nye było położony dzen sza- 
dowy y yawno przed przyszasznyky tako wysz- 
lowyono, ysz to myano wywolacz w poloszony 
dzen sandowy przed gayonym sandem Ort
Ossol 63, 4, sim. OrtMac 83; Gdy przydze po
łożony dzen prawu (OrtMac 117: położony 
czasz albo dzyen szadv), tedy podług Mayd- 
borszka ma na stolecz szyescz woyth OrtOssol 
86, 4; Nye gest powynyen patrzycz dnyą poło
żonego prawą (OrtMac 122: położonego szadv) 
ib. 89, 3; <S>adze mayącz sądi poloszone (haben- 
tes iurisdictionem, Sul 25: mayoczi sandi), 
wsyali[bi] sobie w obyczay myesczcza yarczy 
gdze kv sądzenyv wybyracz Dział 13.

6. (być) położony 'leżeć, znajdować się, positum 
esse’: In quo districtu Premisliensi ipsa bona 
Podhaycze et Dolobow sunt situata al. po- 
loschoni 1474 AGZ XVIII 83.
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7. 'wyłożyć, pokryć czymś, aliąua re tegere : 
A ty zaystczye (sc. żerdzi) blachamy zlotymy 
poloszyl (operuit) Ex 36, 34; Quod non 
tegeretur, poloszono, auro 1461—7 Serm 
415v.

8. fnałożyć daninę, \ectigal imponere : Polo- 
zil (indixit) Manaen szrzebro na israhelski lyvd 
£Z  IV Reg 15, 20.

9. 'odebrać pracę, lab o rem adimere' : Caspar 
monczer... insinuavit contra Annam... pro 
infamia, ąuomodo coram sociis artis moneta- 
riorum dedisset illi culpam..., propter quam 
dilfamiam ipsi monetarii reposuissent al. poło
żyły illi laborem 1499 CracArt nr 1357.

10. czystego łoża położony *pochodzący 
z prawnie ważnego związku małżeńskiego, legi- 
time natus* : Legitimus natus vlg. czysthego 
łoza położony XV ex. Zab 526.

Połóg 1. 'rodzenie dziecka, też okres czasu 
(6 tygodni), jaki kobieta po urodzeniu dziecka 
przebywa w odosobnieniu, puerperium : W po- 
lo<d)ze in partu XV p. pr. R XLVII 358; 
O tern, yako panye, który były yedwo vstaly 
s pologą y wvyothszy szye tego dnya, tez były 
vysly przeczyy Iesusovy Rozm 752, sim. ib.; 
~  w błędnym przekładzie łac. cubare: Cubat 
w pologv (war. kał.: polega; homo delicatus 
in te et luxuriosus yalde invidebit fratri suo 
et uxori, quae cubat in sinu suo Deut 28, 54) 
MPKJ V 30.

2. 'narzuta na łóżko czry też kotara zasłania
jąca łóżko, texile, quo łectus tegebatur vel vela- 
batur*: Item polok yiridi serici ad modum rete 
1494 SprKHS VIII s. CLXI. -  Cf. Połoga.

3. 'stręczyciel, łeno> : Polog agagula 1437 
Wisi nr 228 s. 85, sim. ca 1455 JA XIV 490.

4. corruptum pro pokoik: Ferculum wosz, 
[reclinatorium] pology (pro pokogyk) al. za
wora (war. łub.: pokogik aut szyen), yel est 
mensa, uel discus edencium aut vas, in quo 
epule feruntur (ferculum fecit sibi rex Salomon 
Cant 3, 9) 1471 MPKJ V 72.

Połu- cfi Pół-
Południ, Połudny fo r m y : n. sg. m. połudny 

1436 RRp XXIII 278; / .  połudna BZ Num 
34, 3; ~  g. sg. m. połudnego Pul 90, 6; ~  d. sg.f. 
połudnej BZ  Jud 21, 19; ~  ac. sg. m. połudny 
Pul 77, 30; ~  /. sg .f. (na) południe BZ  Judith 
7, 6, 1471 MPKJ V 86; południej MPKJRp 
V 51 r.

Z n a czen ia : 1. 'mający związek z porą dnia 
zwaną południe, występujący w południe, meridia- 
nuś*: Nye będzesz sze bacz od strachu nocznego, 
od strzały lyatayocze we dnye, od orędzya 
chodzoczego we czmach, od naboya y dyabla

połudnego (a... daemonio meridiano, FI: prze- 
poludnego) Pul 90, 6.

2. 'mający związek ze stroną świata zwa
ną południe, południowy, meridionałis, meri- 
dianuf: Igitur, si meridionałis, połudny, in 
celo polus est sursum, aquilonaris erit per 
consequens deorsum 1436 RRp XXIII 278; 
Strona polvdna (pars meridiana) pocznye syo 
od pvsczey .Syn BZ Num 34, 3; Otocz swyoto 
roczne bosze gest w Sylo, gesz przileszi ku 
polnocney stronye myasta Betel... <a)> ku po- 
ludney stronye (ad meridiem) myasta Lebna 
BZ Jud 21, 19; Potem Olofernes zgezdziw 
wszodi wokol naydze studnyce na poludnye 
stronye (a parte australi) przed myastem BZ 
Judith 7, 6; Na poludnye strony<e> in meri
diano (war. łub. rp.: na poludnyey stronye; 
in meridiano exurit, sc. sol, terram Ecclus 43, 3) 
1471 MPKJ V 86; Przenyosl wyatr połudny 
(austrum, FI: watr) z nyeba y wwyodl w moczy 
swey przyzapadny Pul 77, 30.

Południca 'złośliwy demon gnębiący człowieka 
w upalne południe, malus daemon, qui calido 
tempore meridiano homines vexatr: Poludnycza 
dusy efialtes 1472 Rost nr 709.

Południe fo rm y: n. sg. południe XV p. post. 
PF IV 755; ~  g. sg. południa FI i Pul Hab 4, 
Suł 25, BZ  Gen 13, 3, etc.; ~  d. sg. południu 
BZ Ex 36, 23. Num 35, 5; ^  ac. sg. południe 
FI i Pul 36, 6. 54, 19, ca 1450 PF IV 571, 1454 
R XLVII 352, etc. etc.; ~  i. sg. południem 
1446 AKPr VIII a 49; ~  /. sg. (po) południu 
BZ Gen 3, 8, Puł 125, 5.

Znaczenia: 1. 'środek dnia, pora dnia, kiedy 
słońce wznosi się najwyżej, meridies, tempus 
meridianum: Wiwedze iaco swatloscz prawdo 
twoio a sod twoy iaco poludne (tamquam meri
diem) FI 36, 6, sim. Pul; Gospodzin zbawił me, 
weczor y rano, y w poludne (meridie) powadacz 
y swastowacz bodo FI 54, 19,' sim. Puł; Iacosm 
Jacusszewi s kmeczmi... ne dal do *poludno 
roku, ale na wsz<y)tek dzen 1403 Pozn nr 742; 
Swyathkowye stali, alye przeth poludnyem 
prziszącz nye *chczyali 1446 AKPr VIIIa 49, 
sim. ib.; Wstawyami, aby... sandzee we dni 
rokow oth zarenkv az do dzewyanthey godzini 
lyvbo do polvdnya (sive ad meridiem)... myely 
szedzecz a rzeczy rosprawyacz Suł 25, sim. 
Dział 12; Gdisz vsliszalasta glos pana boga 
chodzocego po poludnyu (ad auram post meri
diem), skril szo Adam i gego szona BZ  Gen 
3, 8; Od ivtra az do poludnya (usque ad me- 
diam diem) BZ Neh 8, 3; Meridionaii sunt 
odpocziwaly w poludnye (inter acervos eorum 
meridiati sunt Job 24, 11) 1471 MPKJ V 61;
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Boże, ien... swiatlosczio sluneczno zzaranie 
oswieczasz a gorączosczia południe (ignibus 
meridiem) M W  33a; Robya (tfc. kmiecie) sylno 
obludnye, yedvo vynydą pod poludnye a na 
drodze posthavayą Satyra w. 6; Od anyola 
na każdy dzyen karmyenye brała (sc. Maryja), 
ktoresch v polvdnye (in meridie) przynaschano 
Rozm 55; ^  na południe cw środku dnia, w po
łudnie, meridie, meridiano tempore': Cum audis- 
set Adam vocem domini dei ambulantis in para- 
diso ad auram na poludnye post meridiem, 
abscondit se Adam et vxor eius (Gen 3, 8) 
1454 R XLVII 352, sim. XV p. post. ib. 350.

2. 'strona świata, w której słońce wznosi się 
najwyżej, meridies, meridiana pars caeW: Obro- 
czy, gospodne, yoczstwo nasze yako strumen 
[w] na polvdn[e]w (in austro, Pul: na polud- 
nyu) FI 125, 5; Bog od poludna (ab austro 
Hab 3, 3) przydze FI Hab 4, sim. Pul; Aby 
postopiło abo poszło na poludne ca 1450 PF 
IV 571, sim. BZ  Gen 12, 9. 20, 1; Potem szo 
gest wiprowadzyl Abram z zemye Egipta... 
na poludnye (ad australem plagam) BZ  Gen 
13, 1, sim. ib. Num 34, 4, sim. 1471 MPKJ V 9; 
Prziszedl s poludnya (a meridie) do Bethel 
BZ Gen 13, 3, sim. ib. I Reg 30, 1; Tako vdzyela 
wszitky czky stanowe, s ktorich dwadzyeszczya 
k stronye poludzenney bili, przeczyw poludnyu 
(contra austrum) BZ Ex 36, 23, sim. ib, Num 
35, 5; Neptalim w zysznoscz poziwacz bodze..., 
morze y kv *polyvdnyo (marę et meridiem) 
odzerzi BZ  Deut 33, 23; Owa czy z daleka 
przydo, ony od polnoci..., cy z szemye od 
polvdnya (de terra australi) BZ Is 49, 12; 
Wyatr od poludnya auster (Cant 4, 16) 1471 
MPKJ V 73; Johannes... duo stadia agri,... 
druge nad zapusczyskem, konczem na Domini- 
kowo na polnoczy a konczem na poludnye za 
Osowskego,... resignauit 1484 SKJ III 334; 
Est aąuilo *pulnocz austerąue poludnye XV 
p. post. PF IV 755; Przyydą ode wschodą slon- 
cza y zachoda, od polydnya y polnoczy (ab... 
aąuilone et austro Luc 13, 29) Rozm 379; 
~  na południe 'na południu, w kraju południo
wym, in meridie’: Amalech przebywa na polvd- 
nye (in meridie), Etheus y Iebvzevs a Amorevs 
przebiwa na górach BZ  Num 13, 30; Myasta 
wasza, gesz to so na polvdnye (civitates austri), 
zawarta S0 BZ  Jer 13, 19; Morza na wszchoth, 
na polvdnye, a vmyem tho dzalo czuthnye De 
mor te w. 162.

C f  Pośladek, Pośledni
Południewy cf. Południowy
Południowy, Południewy fo r m y : n. sg. m. 

południowy MPKJ V 86; południewy 1471

POŁUDNIE

MPKJ V 86; ^  d. sg. f .  południowej BZ Num 
2, 10, 3. 29. 13, 18. 23. Deut 34, 3; — ac. sg. f  
południewą 1471 MPKJ V 104; ~  i. sg. m. 
południewym 1466 R XXII 22.

Z n a czen ie : emający związek ze stroną świata 
zwaną południe, skierowany ku południowi, le
żący na południu, z kierunku południowego, 
meridionalis, meridianus, in meridiem vergens': 
W stanyech Rvbenowich synów kv polydnyo- 
wey stronye (ad meridianam plagam) bodze 
wódz Elizvr BZ  Num 2, 10, sim. ib. 13, 18. 23. 
Deut 34, 3; Stani swe rosbyo kv polvdnyowey 
stronie (ad meridianam plagam) BZ  Num 3, 29; 
Qui rigidi fulmen glaciale domas aąuilonis, 
austro flante, gl. illo vento meridionali vye- 
yączym yyatrem poludnyeyym, rosas dumis 
1466 R XXII 22; Podmye wyatr poludnyeyy 
(war. lub.: poludnyoyy) aspirabit *nochus (aspi- 
rabit notus Ecclus 43, 17) 1471 MPKJ V 86; 
Na tą stroną poludnyewą ad africum (fili ho- 
minis, pone faciem tuam contra yiam austeri 
et stilla ad africum Ezech 20, 46) ib. 104. C f 
Pośledni.

Połudny cf. Południ
Połudzienny emający związek ze stroną świata 

zwaną południe, skierowany ku południowi, po
łudniowy, meridionalis, meridianus, in meridiem 
\ergens5: Tako vdzyela wszitky czky stanowe, 
s ktorich dwadzyszczya k stronye poludzenney 
(ad plagam meridianam) bili, przeczyw polud
nyu BZ Ex 36, 23; Uczynyl przystrzesszee, 
na ktorego pooludzenney stronye (in cuius 
australi plaga) biły oponi z byalego lnu prze- 
sukowanego ib. 38, 9.

Połupić ewziąć w zastaw, pignori accipere ałi- 
quid5: Jako Jaan yyedzal, kyedy Maczey moy 
lyud polupyl, a lvpu do dwora nye dal 1439 
ZapWarsz nr 888.

Połykać 1pochłaniać (pokarm), zjadać, edere, 
cibum sumere5: Propter hoc, ąuanto diligencius 
edulium masticamus, tanto amplius tocius rei 
saporem percipimus et iudicialem gustum ye- 
hemencius deglutimus, gl. devoramus, consu- 
mimus polikamy 1436 R XXIII 277.

Pomacać 'dotknąć, tangere': Przystop sam, 
synu, acz czyebye pomaczam (ut tangam te) 
a opatrzo, gestlysz ty syn moy Ezau czyly 
nye... A pomaczaw (palpato) gego (sc. Jakuba) 
Ysaak y rzeki BZ  Gen 27, 21—2; Baczysch, 
Iesuszye, vyely[l]e y yego rącze było balczoy 
(pro palczov), pomaczay na lyczv, yyącz mo- 
zesch rozgadnącz Rozm 732.

Pomagać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pomaga 
FI i Pul 53, 4, BZ I Par 12, 18. Neh 2, 20, Dział 
57, etc.; ~  imper. 3. sg. pomagaj 1405 SKJ
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364 POMAGAĆ POMAŚCIĆ

III 196, Ort Mac 34; ~  part. praes. act. adv. 
pomagając BZ  II Esdr 7, 2, Rozm 663; ~  inf. 
pomagać 1405 Kościan nr 265, Sul 47, Ort Mac 
49, OrtOssol 42, 4; ~  fut. 3. sg. neutr. będzie 
pomagało Rozm 825; ~  praet. 1. sg. m. po
magałem 1415 Pyzdr nr 410; -śm pomagał 
1410 Kościan nr 433; 3. sg. m. pomagał 1397 
Pozn nr 224, 1399 Kościan nr 127, 1404 ib. 
nr 230, etc.; f .  pomagała 1415 Kościan nr 523, 
Rozm 107; 1. pl. m. -smy pomagali 1403 Pyzdr 
nr 192; 3. pl. m. pomagali Sul 12, 1471 MPKJ 
V 54, Pul 2, 2, Rozm 701; neutr. pomagały 
BZ  I Par 11, 10 ; ~  condit. 3. sg. m. pomagałby 
Rozm 714; 3. pl. neutr. -by pomagały BZ  I 
Par 22, 17.

Z n a czen ia : 1 'udzielać komuś pomocy, ro
bić coś dla ulżenia komuś, wspierać, auxilium 
ferre, adiuvare, subvenire : absolute: Pomagały 
(astiterunt, FI: przistaiali so) krolyowye zyems- 
czy y kszyozęta seszly szye w yedno Pul 2, 2; 
O radzye czvartego radczye, który mylosczy- 
vye pomagał svą radą Rozm 584; ~  komuś:
Owa wem bog pomaga mi (adiuvat me) 
FI 53, 4, sim. Pul, sim. BZ  I Par 12, 18. 
Neh 2, 20; Iacuss ranił Jana... a mismi 
iemv ne pomagali 1403 Pyzdr nr 192; Tako 
gim bog pomagai, iako praue Wlost... zazwal 
Zawiza 1405 SKJ III 196; Yaco Szandziuog... 
Yasza... ne wordrowal any mu radzyl, any 
mu *pomogal, any go chował 1422 Pozn nr 1120; 
Sąszedzy mayą slodzeya posczygacz swego... 
thowarzysza, gynako szkodą cyrzpyanczemv 
zapłaczą..., gemv, proszeny bandącz, gonycz 
ny pomagali Sul 12; Przygadza szą gym (sc. 
dzieciom)... cząscz vtraczicz *gymyenye... a po- 
them... gym przes oczcza nye pomagacz (pa- 
trem non succurere filiis) Sul 47; Ta so ksyo- 
szota silnich m0szow Dauidouich, gysz po
magały (adiuverunt) gemv, abi bil królem nad 
wszitkim Israhelem BZ  I Par 11, 10; Przikazal 
Dauid wszitkim ksyoszotom israhelskym, abi 
pomagały (ut adiuvarent) Salomonowy ib. 22, 
17; Pylny biły dzala poswyotnego, snadnye 
pomagaiocz (cooperantes) starostam zidow- 
skim BZ II Esdr 7, 2; Tobyas..., czsoz mogl, 
z gymyenya swego gym pomagał BZ Tob 1, 19; 
Ya przyszyągam bogu..., ysz chczą ya na mym 
szadzye wyerzen bycz..., thako my bog po- 
magay Ort Mac 34; Takyenw nye może poma
gacz przysząncz oczecz OrtOssol 42, 4, sim. 
OrtMac 49; (Jozef)... zawzdy dobre dostatky 
myal a s tego pomagał (subvenit) vbogyem 
Rozm 31; Drudzy rzekły, yze... dzyerzy (sc. 
Jesus) ziem (leg. z złem) dvchem a ten yemv 
pomaga ib. 137; Bychmy szye odmyenyaly

y odpoczyvaly, yeden drugyemv pomagayącz 
ib. 663; Pomagały yemv rzekącz: Vstan, 
krolv nasch! ib. 701; Tegodla movyly, yze 
on, by nye byl zakona przestąpcza, nye po
magałby tern ludzyem ib. 714; Alecz to pomaga, 
yzecz yvz svyta ib. 732; Bostvo v nym bądzye 
to pomagało yego czlovyeczenstvo (pro czlo- 
vyeczenstvu) ib. 825; ~  (komuś) k czemuś:
Jaco Yan goto w bil swe penandze s Potrkem 
wiczandzacz a Potrek mu ne chczal k temu 
pomagacz 1405 Kościan nr 265; K temv my 
tesz pomaga Honorius Rozm 43; Nathych- 
myast trudny vrząd y (leg. wrzód ji 'go’) na- 
gabal a tesch k temv staroscz pomagała (acce- 
debat et senectus) ib. 107; ~  za kimś: Gdy
slvga pomaga za panem (famulus iuvet domi- 
num suum in contentione) Dział 51; ~  z inf.: 
Jaco mi ten *kmeth... łupu pomagał bracz 
1397 Pozn nr 224; Ysz Pechno... pomagał 
mego mansza sabicz 1399 Kościan nr 127, sim. 
1404 ib. nr 230; ~  bez kontekstu polskiego:
Nye pomagały non cooperati sunt (II Esdr 
9, 14) 1471 MPKJ Y 54; Pomagał operatus 
(qui enim operatus est Petro in aspostolatum 
circumcisionis, operatus est et mihi inter gentes 
Gal 2, 8) ib. 128.

2. pomagać komuś prawa 'udzielać pomocy 
w postępowaniu sądowym, in iudicio aliąuem 
adiurare5: *Jacoms Kachne prawa pomagał i do- 
conal yey prawa 1410 Kościan nr 433; Iaco 
Micolay ne odbił Bartcoui iego vinouadscza 
gwałtem od prawa, gdi mv praua pomagał 
1412 AKH  III 196; Jako tho swatczo, ysz 
pany Margorzatha pomagała Dorocze prawa..., 
ale Dorotha ne patrzila prawa na roky swe 
1415 Kościan nr 523; Iacom sządza byl od 
Micolaya y *pomagallem Micolayowi vernego 
prawa 1415 Pyzdr nr 410.

Pomaganie 'udzielanie pomocy, wsparcia, auxi- 
lium: Gospodne, na pomagane (ad adiuvan- 
dum) mne przyspey! FI 69, 1, sim. Pul.

(Pomarańcza) Pomorańcza bot. \pomarańczka, 
Citrus Bigaradia Duh.s : Pomorancze citonia 
1484 Rost nr 6382.

Pomaszczenie eoliwa używana w rytuale chrze
ścijańskim przy udzielaniu niektórych sakramen
tów i odprawianiu niektórych obrzędów, oleum 
sacrum: Dans dona sue deitatis vnxit melli- 
fluo crismato, gl. vnguento, hoc est gratia, 
pomasczenym, cuncta suo 1466 R XXII 24.

Pomaścić 'natrzeć, posmarować oliwą, oleo 
ungere5: Oleo caput meum non vnxisti nye 
pomaszczylesz (Luc 7, 46) 1456 ZabUPozn 113; 
Dans dona sue deitatis vnxit, gl. liniuit po- 
masczyl, mellifluo crismate cuncta suo 1466
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R XXII 24; Pomaszczil (unxit, FI: pomazał) 
czye bog... olyeyem wyeszyelya Pul 44, 9.

Pomawiać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pomawia 
1424 Kościan nr 1078. 1243, 1446 AGZ XIV 
222, 1450 ib. 303, 1474 AGZ XVIII 81; 1. pi. 
pomawiamy Rozm 805. 806; 2. pl. pomawiacie 
Rozm 790. 806; 3. pl. pomawiają 1443 AGZ 
XIV 80, 1451 ib. 314, Rozm 584, etc. ; ~  part. 
praes. act. pomawiając Rozm 103. 749. 797; 
~  inf. pomawiać Rozm 107. 791. 805 ; ~  praet. 
3. sg. m. pomawiał 1391 TPaw IV nr 3651, 
1452 AGZ XIV 344; 3. pl. m. pomawiali Rozm 
60. 465. 714, etc.

Znaczenia: 1. 'oskarżać, posądzać, accusare, 
insimulare : Petrus... debet iurare, sicut non 
zromoczil nec in furticinium indicavi<t>, po- 
mawal, Dobkonem 1391 TPaw IV nr 3651; 
Drudzy pomavyaly yą, yschby złym poszya- 
danym {leg. pożądanim) począla Rozm 60, 
sim. ib. 801; Gdzye ssą czy, czo czye pomavyaly 
(accusabant Jo 8, 10)? ib. 465; Yego yavna 
prawda nye pomavyayą ib. 584; Czy ystny 
Zydovye samy pomavyayą, samy radzą, samy 
ossądzaya ib. 727; O tern, yako y {leg. ji 'go’) 
pomavyaly przed Pylatem, by moczą złych 
duchów dyably yypądzal ib. 749; Czosz yczynyl, 
przecz czyą pomayyaya? ib. 777; Gdyż gy po- 
mavyaczye..., vezmyczy<(e)>sch y yy, vkrzy- 
zyyczyesch y ib. 790; Począly nan rozmaythych 
rzeczy zalovacz a rozmayczye pomavyacz ib. 
791; Zydovye ystayycznye stały przed Herodem 
pomayyayącz mylego Iesucrista (accusantes 
eum Luc 23, 10) ib. 797; Pylat kazał yschytkym 
pomavyacz mylego Iesucrista ib. 805, sim. ib.; 
Vtore gy pomayyamy, yze sobothy... nye dba 
ib. 806; Takyez y pomavyaczye, yze vzdravya 
v sobotą ib.; ~  o coś: Pomayyayącz czye
o kroleystvo, aby szye thy stavyl, yzby chczyal 
królem bycz Rozm 793; ~  w czymś, o czymś: 
Herod pysal lysty do czeszarza... v rozmay
thych rzeczach szyny pomayyayącz (in multis 
accusans filios) Rozm 103; Kyedysch syna 
pocznye y thym pomavyacz, ysch y chczyal 
otrucz (cumąue filium de parricidio publice 
accusasset) ib. 107; Drugye y v tern poma- 
yyaly, aby on byl skasczą zakona ib. 714, 
sim. ib. 715; Thu szye nathychmyast począly 
rozmaythe żałoby przeczyy mylemv Iesucri- 
stovy pomayyayącz *ye (accusabant eum Marc 
15, 3) v rozmaytych złych rzeczach ib. 749; 
Obezrzy szye, yako yyelykych {leg. w wielikich) 
czyą rzeczach pomavyayą (accusant Marc 15, 4) 
ib. 772; My pomayyamy Iesusa tego v dvoyey 
rzeczy ib. 805; Pylat przetoz pyta yego pokolye- 
nya, yze gy Zydoyye v thym pomayyaly ib. 843.

2. 'wypowiadać, głosić, dicere': Iohannes... 
citavit nobilem Drobysch..., quod de honore 
eius diceret al. pomawyal inpossibilia verba 
1452 AGZ XIV 344; ~  Yaco pan Wyssak nicz 
wyssę nye dzersi w Koczvgach, yedno to, czsso 
lyst pomawya, czsso mv Michałow dzath wsdal 
1424 Kościan nr 1078; Raphael... astitit omnes 
terminos contra... Johannem... et pronunciayit 
eum contumacem in lucro, prout citaciones 
canunt al. pomayyaya 1443 AGZ XIV 80, 
sim. 1451 ib. 314; Petrus... ipsos contumaces 
pronunciayit in isto toto, sicut cittacio canit 
al. pomavya 1446 ib. 222, sim. 1450 ib. 303; 
Litera canit al. pomawya super bona Glucho- 
yicze racione dotis et dotalicii tricentarum mar- 
carum 1474 AGZ XVIII 81; ^  na coś: Jacom 
nye ranczyl ranką any vsthy za listh Czemye, 
czo pomawa na czterdzesczy grziwen grossy 
Wanczenczewy 1424 Kościan nr 1243.

Pomawianie 1. eoskarżanie, obwinianie, ac- 
cusatio, insimulatio> : Nayroczyyschy szye yescze 
k tym slovom, które szye dzyaly przy tey za- 
lobye albo na pomavyanyv Iesucrista Rozm 
789; Które żałoby albo pomavyan<i)a (quam 
accusationem Jo 18, 29) maczye przeczyy temy 
czlovyeku? ib. 792; O tern, yako y {leg. ji 'go\ 
sc. Jezukrysta)... yyedly przez rynek yolayącz 
a movyącz nan krzyye syyądecztya y rozmayte 
yne pomayyanya ib. 803.

2. 'dokuczanie słowami, wyśmiewanie, actus 
\erbis offendendi, deridendP: Insultacio prze- 
garzanye yel pomayyanye XV med. Zab 516.

Pomazać fo rm y: praes. ind. 2. sg. poma- 
żesz BZ Tob 11, 8; 2. pl. pomażecie BZ Ex 12, 7; 
~  imper. 2. sg. pomaż BZ  Tob 11, 8, Rozm 
279; ~  inf. pomazać XV p. post. R XXV 
175; ~  praet. 1. sg. m. pomazał jeśm FI i Pul 
88, 20; 3. sg. m. pomazał FI II Prol 3. 44, 9, 
EwZam 307, Rozm 250. 420. 421; / .  pomazała 
1444 R XXIII 305, BZ Judith 10, 3, Rozm 318; 
3. pl. m. pomazali BZ I Par 11, 3. II Par 28, 15; 
~  pląperf. 2. sg. m. -eś był pomazał BZ 
Gen 31, 13; 3. sg. m. pomazał był BZ Ley 
8, 11; / . była pomazała Rozm 511; ~  condit.
1. sg. m. -bych pomazał BZ  I Reg 15, 1; 3. p l . f  
-by pomazały ca 1500 JA X 402; ~  part. praet. 
act. pomazaw 1471 MPKJ V 76; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. pomazan XV med. SKJ V 254, 
BZ  I Par 14, 8, 1471 MPKJ V 15; pomazany 
XV p. pr. R XVI 327; / .  pomazana XV p. pr. 
R XVI 321, 1471 MPKJ V 87; neutr. poma
zano ca 1420 R XXV 229; d. sg. m . pomaza
nemu 1471 MPKJ V 41. 94; ac. sg. m. pomaza
nego XV R XXV 243.

Znaczenia: 1. 'natrzeć, posmarować czymś,
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366 POMAZAĆ POMAZANIEC

aliąua re ungere : Cruor perunxit fusus, gl. 
rubricauit poczirwienala, oblała, pomazała vi- 
lana 1444 R XXIII 305; Facies illita pomazana 
XV p. pr. R XVI 321; la gesm bog Bethel, 
gdzezes to bil olegem kamyen pomazał (ubi 
unxisti lapidem) BZ  Gen 31, 13; Wszo wszy 
gego krew y pomazeczye (ponent) na oba 
podwoya BZ  Ex 12, 7; Gdisz... gich nog po
mazały prze vstanye (cumąue... eos... unxis- 
sent propter laborem)..., wsadziły ge na do- 
bitczota BZ, II Par 28, 15; Pomasz (lini) oczi 
gego zolczo ribyo..., iako richlo pomazes, 
otewro syo oczi gego BZ  Tob 11, 8; Pomazaw 
{war. lub.: pomazacz) perliniens (et assimilet 
illud imagini hominis aut alicui ex animalibus, 
illud comparet perliniens rubrica... et omnem 
maculam, quae in illo est, perliniens Sap 13, 
14) 1471 MPKJ V 76; Pomazana feta (vulnus 
et livor... non est circumligata... neque fota 
oleo Is 1, 6) ib. 87; Gdyż to zmovyl myły Iesus, 
plyvnavschy na zyemye y vczynyl bioto słyń 
{leg. z ślin), y pomazał na yego oczy (linivit 
lutum super oculos eius Jo 9, 6) Rozm 420; 
On czloyyek... yczynyl bioto y pomazał oczy 
moych (unxit oculos meos Jo 9, 11) ib. 421; 
~  Nakypili maści drogich, <aby> *przizedwsi 
poma<za)li (sc. Jezusa) ut yenientes vngerent 
(Marc 16, 1) XV in. R XXIV 72; O completney 
godzinę czalo grobu dano, ot milostnich pri- 
yaczol mirrą pomazano ca 1420 R XXV 229; 
Crassis lutatus annonis pomazany masczyamy 
XV p. pr. R XVI 327; A gdisz szwyoczocz 
pokropyl byl ołtarze syedmkrocz, pomazał 
gego bil (unxit illud) BZ  Lev 8, 11; Omila 
{sc. Judyt) swe cyalo a pomazała syo myrro 
nalepszo (unxit se myro optimo) BZ  Judith 
10, 3; Pomazan conditus (mortuus est... et 
conditus aromatibus repositus est in loculo 
in Aegypto Gen 50, 25) 1471 MPKJ V 15; 
Chwalę cziebie ymarlego..., myrrą y mas- 
czya pomazanego XV ex. R XXV 243; Byli 
dvye nyewyeszczye, czo o thym gadali, aby 
czyalo Cristowo mirra pomaszali ca 1500 JA 
X 402; Thy, kyedy szye po[m]sczysch, pomasz 
glova tvoyą (unge caput tuum Mat 6, 17) Rozm 
279; To była ta Marya, która pomazała Yesu- 
crista masczyą drogą (unxit dominum unguento 
Jo 11,2) ib. 434, sim. ib. 318. 443; On mnymal, 
yschby mascz za to stała, ktorąsch była Marya 
Magdalena pomazała mylego Iesucrista ib. 511; 
~  pomazać kogoś (kimś) 'nadać komuś jakąś 
godność, funkcję, nacierając symbolicznie oliwą, 
oleo aliąuem ungere honoris imponendi gratia : 
On posłał angela swego y wzol me od owecz 
oczcza mego, y pomazał (unxit) me w milo-

serdzu pomazańcza (pro pomazana ?) swego 
FI II Prol 3; Pomazał (unxit, Pul: pomaszczil) 
cze bog... oleiem wesela nad towarzisze twe 
FI 44, 9; Nalazl iesm Dawida sługo mego, 
oleiem swotim mogim pomazał iesm gi (unxi 
eum) FI 88, 20, sim. Pul; Ibi natus fuit rex 
Dauid et ibi eciam vnctus, pomazan, fuit in 
regem Israel XV med. SKJ V 254; Mnye posłał 
pan, abich cyebye pomazał, abi bil królem (ut 
ungerem te in regem) BZ  I Reg 15, 1; Pomazały 
(unxerunt) gy {sc. Dawida) królem B Z l Par 11,3; 
Vsliszawszi Fylystinowye, isze Dauid pomazan 
królem (unctus esset Dayid in regem) ib. 14, 8; 
Pomazanemy cristo (faciens misericordiam chri- 
sto suo David II Reg 22, 51) 1471 MPKJ V 
41, sim. ib. 94; Dvch boszy na myą, dlyaczego 
pomazał mya yzyawyacz vbogym (propter quod 
unxit me, evangelizare pauperibus misit me 
Luc 4, 18) EwZam 307, sim. Rozm 250.

2. *splamić pod względem rytualnym, pollu- 
ere (sensu ritualif: O pessima et impia cecitas! 
Contaminari timent, pomazacz syą boyą, alieno 
habitaculo et innocentem non verentur occidere! 
XV p. post. R XXV 175.

Pomazanie 'natarcie, namaszczenie czegoś 
czymś, unctio : Uczyń... ołtarz kadzydlnych 
rzeczy y oleey pomazanya (oleum unctionis) 
BZ  Ex 35, 15; Zolcz gey (sc. ryby) godzi syo 
ku pomazanyv oczy (ad ungendos oculos), 
na nychze gest byelmo BZ  Tob 6, 9; ~  Du
chowne pomazanie spiritualis unccio (qui di- 
ceris paraclitus..., fons yivus, igniś, Caritas 
et spiritalis unctio) 1444 R XXIII 307. ~  Cf. 
Pomazaniec.

Pomazaniec fo rm y: n. sg. pomazaniec 1438 
R XXII 352, Rozm 363; ~  g. sg. pomazańca 
FI II Prol 3, FI i Pul 27, 11. 83, 9. 88, 50. Ann 
16, Pul 131, 10; ~  d. sg. pomazańcu FI i Pul 
2, 2. 17, 54. 131, 18; pomazańcowi MPKJ 
V 38; pomazańcewi 1471 MPKJ V 38; ^  ac. 
sg. pomazańca FI i Pul 19, 6. 88, 37; ~  /. sg. 
(w) pomazańcu XV med. SKJ I 79, XV p. post. 
GID om 51; ~ g . p l .  pomazańców FI i Pul 
104, 15, 1496—7 PF V 78.

Znaczenie: 'człowiek pomazany oliwą na 
znak podniesienia go do wyższej godności, qui 
oleo unctus est in honoribus promovendi gratia : 
On posłał angela swego y wzol me od owecz 
oczcza mego, y pomazał me w miloserdzu 
pomazańcza (pro pomazana ?) swego (unxit 
me misericordia sua unctioni suae) FI II Prol 3; 
Ksoszota seszli S0 se na gromad0 przeciwo 
gospodnu y przeciwo iego pomazanczu (ad- 
versus christum eius) FI 2, 2, sim. Pul; Czino 
miloserdze pomazanczu swemu Dawidowi (chri-
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POMAZANIEC POMIAREK 367

sto suo David) FI 17, 54, sim. Puł\ Zbawona 
vczinil gospodzin pomazańcza swego (christum 
suum) FI 19, 6, sim. Pul, sim. FI i Pul 88, 37; 
Gospodzin mocz luda swego y odgymcza 
zbawena pomazańcza swego (christi sui) FI 
27, 11, sim. Pul, sim. FI i Pul 83, 9. 88, 50. Ann 
16; Nye tykaycze pomazanczow mogich (chri- 
stos meos) FI 104, 15, sim. Pul; Vgotowal gesm 
sweczo pomazanczu memv (christo meo) FI 
131, 18, sim. Pul; Saluator vnctus pomazanyecz 
1438 R XXII 352; In Cristo Iesu w pomazanczu 
y w zbawyczelu (Phil 2, 5) XV med. SKJ I 79, 
sim. XV p. post. GIDom 51; *Pomaziancziewy 
{war. lub.: pomazanczowy) bozemv cristo do
mini (I Reg 24, 7) 1471 MPKJ V 38; Prze 
Dawyda sługę twego nye odwraczay oblycza 
pomazayncza twego (christi tui) Pul 131, 10; 
Tedy myły Iesus przykazał ym ..., by nykomv 
nye poyyedaly, yze on yest Kristus, poma
zanyecz boży (Iesus Christus Mat 16, 20) Rozm 
363; ~  Pomazanyczow catechumenorum
1496—7 PF V 78.

Pomazować 'namaszczać, nacierać (wonnymi 
olejkami, maściami), ungere (unguentisf: Sunt 
autem in nobis tria munera deo placencia...: 
primum munus est anima nostra..., secundum 
est corpus nostrum, quod per mirram designa- 
tur, quia mirra corpora pervnguntur pomazo- 
wana XV med. SKJ V 269; Tako nyevyasta... 
począla lzamy yego svyate nogy vmyvacz 
y yczyrayącz yloszy svoymy glovy, czalyyącz 
yego syyathe nogy, pomazoyala *masczye drogą 
(unguento ungebat Luc 7, 38) Rozm 319, sim. 
1456 ZabUPozn 116.

Pomdleć fo r m y : praes. ind. 3. sg. pomdle 
Pul 70, 10; ~  praet. 3. sg. m. pomdlał Pul 76, 
3; / .  pomdlała Pul Deut 52; neutr. pomdlało 
Pul 72, 25; 3. du. neutr. pomdlele jesta FI 
i Pul 68, 4. 118, 123; 1. pi. m. pomdleli jesmy 
Pul 89, 7.

Znaczenie: 'osłabnąć, stracić siły, deficere, 
infirmum fieri : Pomdlele iesta oczi moie (de- 
fecerunt oculi mei), gdi pwam w boga mego 
FI 68, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 123; Nye 
odrzuczay mye w czas staroszczy, gdy pomdle 
(cum defecerit, FI: gdi sydze) mocz moya 
Pul 70, 10; Pomdlyalo (defecit) szyercze moye 
y czyalo moye Pul 72, 25; Pomdlyal (defecit, 
FI: zszedł iest) duch moy Pul 76, 3; Pomdlyely 
yesmy (defecimus, FI: seszli iesmi) w gnyewye 
twoym Pul 89, 7; Vzrzy, yze pomdlyala ręka 
(quod infirmata sit manus Deut 32, 36) Pul 
Deut 52. ~  Cf. Pomdlić.

Pomdlenie 'osłabienie, utrata sił, infirmitas 
corporis : Pomdlene trzymało myo (defectio

tenuit me) sa grzesznyky zostayocze zakona 
twego FI 118, 53, sim. Pul.

Pomdlić, Pomdleć fo rm y: inf. pomdlić Pul 
38, 15; pomdleć FI 38, 15; ^  part. praet. pass. 
n. pl. m. pomdleni Pul 17, 40; ~  praes. pass. 
3. pl. m. są pomdlony FI 17, 40; neutr. pomdleny 
są FI Ez 7; pomdlony są Pul Ez 16; ~  fut. 
pass. 1. sg. m. pomdlon będę FI 25, 1.

Znaczenie: fosłabić, infirmum reddere : Ro- 
szirzil ies chodi moie pode mno y ne so po- 
mdloni siadowe mogi (non sunt infirmata vesti- 
gia mea, Pul: y nye pomdlyeny szlyadowye 
mogy) FI 17, 40; W gospodna *pwaiocz ne 
pomdlon bodo (non infirmabor, Pul: nye 
*pomdlem) FI 25, 1; Pomdleny so (attenuati 
sunt Is 38, 14, Pul: pomdlyony so) oczy mogy, 
wzglodayocz na wyszo FI Ez 7; I pomdlycz 
(tabescere, FI: pomdlecz) kazał yes, yako 
payok, duszę yego Pul 38, 15.

Pomek 'rodzaj sieci na ptaki, genus ąuoddam 
retis avibus capiendis apti : Jaco czssom wssąl 
pomek kmeczy s Szoldr, tom wząl na lancze, 
na mem na prauem, na lowysky 1426 Kościan 
nr 1169; Pantulus pomek, penaculus idem 
ca 1500 Erz 73.

Pomeks cf. Pumeks
Pomiara, Pomiera fo rm y: g. sg. pomiery 

1425 KsMaz II nr 1376; pomiary 1426 KsMaz 
II nr 1930; ~  ac. sg. pomierę 1425 KsMaz II 
nr 1445; pomiarę 1424 KsMaz II nr 572; 
~  i. sg. pomierą 1426 KsMaz II nr 1838.

Znaczenie: 'odmierzenie należnej komuś czę
ści ziemi, ustalenie granic nieruchomości, actus 
certam ąuandam atque debitam partem agri 
alicui dimetiendi, fines praedii constituendi : łan, 
Boguslaus, Potr... cum ipso {sc. Daczbogio) 
tenentur dimensuracionem facere al. pomaro 
1424 KsMaz II nr 572; Rethiborius... lucratus 
est in iudicio dimensuracionem perpetualem 
vlg. pomery super Swanthoslao fratre suo et 
super Michaele, fratribus et sororibus eius tali 
modo, quia debent dimensurare areas ad tres 
partes 1425 ib. nr 1376; Nicolaus... cum filio 
suo Iohanne... ordinaverunt suum verum ac 
legittimum procuratorem Boguslaum... adver- 
sus Margaretham et Katherinam... ob non 
mensuracionem vlg. o pomero ib. nr 1445; 
O ctoro rolo Wocenczy na mo zalowal, tha 
szo mne pomero dostała 1426 ib. nr 1838, sim. 
ib.; Lucrate sunt super me pomari, a dokonacz 
gey ne chczecze et in isto inhybuistis michi 
hereditatem, quia ipsam uti non audeo ib. 
nr 1930.

Pomiarek 'odmierzenie należnej komuś części 
ziemi, ustalenie granic nieruchomości, actus cer-
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368 POMTAREK POMIESZAĆ

tam ąuandam atque dębi tam partem agri alicui 
dimetiendi, finespraedii constituendi' : Mathias... 
cognouit Jacussio pomyarek in omnibus man- 
sis, exceptis ąuatuor mansis zamyanne 1420 
TPaw YII nr 2044; Thomek cum Johaime de 
Bodzanowo debent habere pomyarek... et ibi 
debent mensurare agros, gayos et omnia alia 
1423 ib. nr 2749, sim. ib. nr 3259; Johannes... 
fideiussit pro sorore sua Stachna, quia quidquid 
jus dictauerit inter eos et Sandiuogium pro 
emensuracione, id est o dzyalek y o pomyarek, 
[quia] ipsa debet ratum tenere 1424 ib. nr 3720, 
sim. 1423 ib. nr 3410.

Pomiatać 1. 'czyścić, usuwać śmieci, purgare \ 
Quid prodest nimia campos insculpere, gl. pur
gare pomyatacz, cauda? 1466 R XXII 16.

2. ' lekceważyć, gardzić, neglegere, contemnere, 
d e s p ic e r e O krolyv schytkey fwszytkiej’) 
chvaly..., kakosz thy posromoczon... 
O, yschytko stvorzenye bądź tobye zalostne, yze 
chvalą nyebyeską tako pomyathayą Rozm 804.

Pomiąść się 'pomylić się, errare, falli : Quando 
Lucz fecit iuramentum iuxta decretum nostrum, 
erravit al. pomyal sch<ię>. Tunc ministerialis 
recognovit, quod Lucz erravit al. pomyal scha 
1442 AGZ XIV 44. ~  Rutenizm.

Pomiedznik 'mieszkaniec pogranicznych te
renów, qui regiones finitimas incolif: Czy pyr- 
vey zvany Kvnovye..., potem vyecz zvany 
Samarytanovye, yakoby pomyedznyczy albo 
strozovye myedzy Zydy a myedzy poganystvem 
(quasi medii inter Iudaeos et gentes) Rozm 245.

1. Pomieniać 'nazywać po imieniu, wymieniać, 
n o m in a r e Presentibus requirendis gysz thim 
listhem bodo pomyenany ca 1428 PF I 487.

2. Pomieniać 'zamieniać, mutare’: Kedim dze- 
dziną Zytoweczsko pomenal, tedy przi tern bil 
Mathias y Paszek 1418 Kościan nr 712.

Pomienić 'wskazać, wywołać, monstrare, no
minare, eyocare : Yako o nyezaplaczenye pye- 
nandzy mam tele scody, czso pomyeny 1426 
Pyzdr nr 828, sim. ib. nr 829, 1427 ib. nr 852, 
1428 ib. nr 877. 883; Kthori wthori pozwaal 
(,sc. przed sąd), wthori maa pomyenyoon bicz 
y othprawyon (secundario nominentur et ex- 
pediantur) Sul 25; Kylkokrocz... k to ... pana 
swego... pomyeny (dominum suum... nomina- 
verit), yszby tho yczynil gego kasznyą..., volen ma 
othydz Sul 66; Czerny pyrvey myny (sc. św. Jan) 
Pyotra..., a potem yakoby przymączony sam 
szyebye musyl pomyenycz Rozm 671.

Pomienienie 'przedstawienie dowodu przez 
stronę procesową, actus argumentum in iudicio 
ajferendi : Tosz... chczemy bycz chowano, 
ysze pyrwy y wthory rok przes prostą nyemocz

pcddany naszy mogły othloszycz, ale trzeczy, 
przes pomye<nie)nya szpowyedzy y kapłana 
(absque allegatione capellani), rok prawą nye- 
moczą... mayą myecz mocz przedlvzycz Sul 74.

Pomienny 'nabyty drogą zamiany, per com- 
mutationem acąuisitus5 (?): Liberum erit ei 
inundare... ad prata dicta pomienne 1407 AGZ 
III 158.

Pomiera cf. Pomiara
Pomierzać 'odmierzać należną komuś część 

ziemi, ustalać granice nieruchomości, certam 
ąuandam atque debitam partem agri alicui dime- 
tiri, fines praedii constituere : Sczepan szedł 
gwałtem na Jaroslaowo dzedzino samosodm 
y s wosznim y pomerzal go, ne dobiw na nem 
prauem 1410 HubeZb 51; Mensurare pomye- 
rzacz 1424 TPaw VII 411; O kthoran lankan 
na mya *Vyelk zalou<ał>, o tha on mnye nye 
myal pozwacz, ale łan se *mpnan myal *po- 
mirzacz 1436 KsMaz III nr 2227; Diet i fra- 
tres... debent mensurare omnes areas in yillis 
Thurka, Iaworz et Iaszyenycza et complere 
al. pomyerzacz cum terris et pratis 1494 AGZ 
XVIII 355.

(Pomierzchnąć) Pomirzknąć 'zaćmić się, de- 
ficere (dicitur de sole)’: A tez dnya, ktoregosch 
bog przedan, poten (leg. pod ten) czass lepak 
sionce pomyrzklo Rozm 516.

Pomierzenie 1. 'odmierzenie należnej komuś 
części ziemi, ustalenie granic nieruchomości, 
actus certam ąuandam atque debitam partem 
agri alicui dimetiendi, fines praedii constituendi : 
Pro dimensuracione agrorum vlg. o *ppome- 
rzene roi 1421 ArchCastrCrac I 1717.

2. 'wymierzenie, actus dimetiendi5: Vicecapi- 
taneus Cracouiensis... ministerialem assignauit 
famosis consulibus ciuitatis Vyelicziensis ad 
diuidenda et mensuranda scabella al. na po- 
myerzenye repositorii salis in circulo Cracouiensi 
1465 StPPP II nr 3799.

Pomierzyć 'odmierzyć należną komuś część 
ziemi, ustalić granice nieruchomości, certam 
ąuandam atąue debitam agri partem alicui di- 
metiri, fines praedii constituere5: Miczek... de
bet cum ipso (sc. Stiborio) dimensurare al. 
pomyerzicz... areas 1424 KsMaz II nr 367; 
O kthore saszeczenye lanki łan na dzeczi ża
łował, o thim ya onego s nimi ygednal, esze 
na nye nye ymyal zalovacz, alischbi ge s nimi 
pomyerzil 1436 KsMaz III nr 2442.

Pomieszać 'połączyć, umieścić obok siebie na 
przemian rzeczy, tu barwy niejednorodne, eon- 
iungere, hoc loco dicitur de coloribus diversis 
iuxta r e p o s i t is Polimitam baryyoną aut bru- 
nathnym pomyesząną (Ex 36, 8) MPKJ V 19.
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Pomieszkać *pobyć gdzieś, zabawić, conuno- 
ran : Przisli S0 kv Iordanv on y wszitczi synowye 
israhelsci a pomyeskawszi (et morati sunt) 
tv za trzy dny BZ  Jos 3, 1.

Pomieścić fo r m y : praes. ind. 3. pi. pomiesz
czą Pul 103, 23; ~  praet. 3. sg. m. pomieścił 
Pul 142, 4; ~  pląperf. 3. sg. m. jest był pomie
ścił Gn 4b; ~  praes. pass. 2. sg. f. jeś po
mieszczona Naw 65—6.

Z n a czen ie : 'umieścić, posadzić, ponere, col- 
locare5: W barlodzech swoych *pomyęszcz0 szye 
(sc. zwierzęta; collocabuntur, FI: se sklad0) 
Pul 103, 23; Pomyeszczyl mye (collocavit me, 
FI: posadzyl me) w czemnoszczach Pul 142, 4; 
Przez tha radoscz, yazesz tedy myala, gdy yesz 
na prawycza szwyathey troycze pomyesczona 
Naw 65—6; ~  'zmieścić się, locum aptum sibi 
imenire, collocan : A takocz sz0 gest on dzysza 
byl vczinil mały, iszecz sz0 on na dw malu 
mastku gest bil pomescil Gn 4b.

Pomijać 'przemijać, mieć ograniczone trwanie, 
abire, evanescere, caducum esse : Homo flori 
comparatur..., qui quasi flos egreditur... et 
conteritur..., et fugit, pomyą, velud umbra 
(Job 14, 2) XV med. R XXV 153; Mobilis enim 
possessio, gl. transitoria facultas pomyayącze 
ymyenye, tamquam vmbra cito prolabitur 1466 
R XXII 10; Pennatis, gl. transitoriis *pomy- 
yączemv, ne crede bonis ib. 15; Ta klątva yest 
o svyeczkye pomygyayącze rzeczy (de rebus 
est caducis) Rozm 21. ~  Cf. Pomnieć 3.

Pomilczeć 'nie mówić przez chwilę, aliąuantis- 
per tacere: Tedy dzyevycza Marya mało po- 
mylczącz (confortato spiritu) odpoyyedzyala 
Rozm 24.

Pomilknąć *ochrypnąć, przestać mówić, rau- 
cum fieri, desinere loąm : Pomylklo iest gardło 
moye (raucae factae sunt fauces meae, FI: 
onemale yczinili se S0 dzosla moia) Pul 68, 4.

Pomiłować 'użalić się, ulitować Się, mi ser er i ' : 
Zelatus est, pomyloval yest, dominus terram et 
pepercit populo suo (Joel 2, 18) XV p. post. 
R XXV 175.

Pominąć się 'dopominać się, domagać się, 
postulare, repetere : Nye pomynay szą ne re- 
petes (war. kal.: nye napomynay schią ne re- 
petas; qui aufert, quae tua sunt, ne repetas 
Luc 6, 30) MPKJ V 123.

Pominąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. pominie 
FI i Pul 56, 2, BZ  Judith 6, 3; ~  praet. 3. sg. m. 
pominął FI i Pul 89, 4; / . pominęła XV med. 
SKJ V 267; ~  pląperf. 3. sg. neutr. było po
minęło XV med. SKJ V 265; ~  condit. 3. sg. 
neutr. -by pominęło XV med. R XXV 154; 
~  part. praet. act. II  cf. Pominęły; ~  part.

praet. pass. g. pl. f. pominionych ca 1431 Msza 
XII s. 220.

Znaczenie: 'przeminąć, przestać istnieć,
abire, evanescere, desinere esse5: W czen zkrzidlu 
twoiu pwacz bodo, asze pominę (donec trans- 
eat) lichota FI 56, 2, sim. Pul; Bo tisocz lat 
przed oczima twogima iaco dzen wczorayszi, 
iensze pominol (quae praeteriit) FI 89, 4, sim. 
Pul; Szbawo (leg. zbawi) n[y]asz, proschimy, 
panye, ode wschech szloszczy przyeszlich albo 
*pom0nyonich (praeteritis, Msza I. VIII: prze- 
mynąlych, III. VI. VII: minolych), nyneszszich 
y potem bodoczich ca 1431 Msza XII s. 220; 
Ysby pomynąlo ut transeat XV med. R XXV 
154; Dum iam XIII dies a natiuitate fluxerant 
bilo pomynąlo XV med. SKJ V 265; Ista Stella 
desiit et conuersa est, pomynąlacz a obroczyla 
sze, in suam pristinam materiam, postquam 
istos reges ad Christum perduxerat ib. 267; 
Wszitek Israhel s tobo zagynyenym pomynye 
(disperiet) BZ  Judith 6, 3.

Pominęły 'miniony, przeszły, praeteritus’: De- 
cursam generacionem pomynąle pokolenye albo 
rodzay 1471 MPKJ V 117.

Pomiot 'rodzaj opłaty, podatku od towarów 
nakładanego na handlujących przez mincerza 
książęcego i przez niego pobieranego w pie
niądzach, tributum, ąuod a mercibus \endendis 
a monetario ducis pecunia exigebantuF: In 
renovatione vero monetae monetarius ibi ha- 
beat jus sal yendendi sicut in aliis locis, nullis 
opificibus res suas yendentibus dans pomot 
1208 Plaeus 37; Ut monetarius nulli pomot 
imponat, nil ibidem juris habeat, <nisi> in tribus 
foris immutacionem (pro in mutacione?) mo
netę, sal yendendi et nummos cambiendi XIII in. 
CodSil VII 1, 104.

Pomiotać 1. 'porzucić, relinąuere, de ser er e : 
Lyvdze, gym S0 prorokowały, bodo pomyotany 
(erunt proiecti) na drogach ierusalemskich od 
głodu BZ  Jer 14, 16.

2. 'poronić, abortum facere : Equa abhorruit 
kobila pomyothala uel porzuciła ca 1428 PF 
I 485; Scropha VII suellos mortue procreauit 
al. pomyothala 1431 StPPP VII 343; Jakom 
ja nye przysethl n[y]a gimenye Sigmontowo 
anym gemy pobył gwalthem szwyny proszath- 
nych, any pomothaly 1479 ZapWarsz nr 1496.

Pomiotło 'miotła na długim kiju, czy też sam 
kij służący do usuwania żaru i popiołu z pieca 
piekarskiego, scopae longo baculo instructae 
vel ipsum baculum furno a favilla et cinere pur- 
gando aptum: Pomyotlo ystorium 1437 Wisi 
nr 228 s. 89; Pomyothlo ca 1455 JA XIV 491.

Pomirzknąć cf. Pomierzchnąć
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370 POMKNĄĆ POMNIEJSZENIE

Pomknąć 'machnąć czymś, zamierzyć się 
czymś, \ibrare, torquere, rotare, aliąuem aliąua 
re petere : To vczinil za gego poczantkem, esz 
gy za wloschi rwał y pilatica nan pomknął 1419 
7TW YII nr 1185; Csom vczinil, tho za gego 
począnthkem, kedi na myą noszą pomknął 
1434 KsMaz III nr 328.

Pomlość 'przepaska ułożona w kształcie koła 
ze skrzyżowanymi łub w węzeł związanymi koń
cami (w opisie herbu), redimiculum in orbem 
circumactum, ultinus partibus decussatis vel modo 
astrictis, in insigni positum : De nostro clenodio 
et proclamacione Nalancz vlg. nuncupato, in 
quo deferimus erpicurium (yar. epicurium) dic
tum pomloscz 1425 StPPP VII 602.

Pomłócić 'wymlócić, frumentum exterere : Eze 
Bodzantha brog zita pana woyskego szilo moczo 
pomloczil 1402 JA VI 205; Quia przes za- 
powecz pomloczyl pszenycza w gumne 1427 
ZapWarsz nr 203; Yakom ya nye pomloczyla 
szytha, pszenycze, owssa 1468 ib. nr 1270; 
Yakom ya nye widana przesch oczcza... anin 
(pro anim) po szmyrczy occza y maczerze w dom 
gwalthem wyechala..., any szytha pomloczyla 
1469 ib. nr 1271; Jakom ya nye pomloczyl 
dwv brogv, yenego pszenycze a drugyego zytha 
1478 ib. nr 1207.

Pomnażać 'powtarzać, powiększać ilość, re- 
petere, numerum augere5: Condecet ore pias 
ingeminare, pomnazacz, preces XV p. pr. 
R XVI 338.

Pomnieć fo r m y : praes. ind. 1. sg. pomnię 
1399 Leksz II nr 1280; 2. sg. pomnisz FI i Pul 
8, 5, Rozm 494; 3. pl. pomnią FI i Pul 102, 18; 
~  imper. 2. sg. pomni FI i Puł 24, 8. 118, 49. 
131, 1, etc. etc.; 2. pl. pomnicie FI i Puł 104, 5, 
BZ  Ex 13, 3; ~  inf pomnieć ca 1420 R XXV 
229, BZ Jud 21, 11, 1471 MPKJ V 68; ~  f ut.
1. sg. m. pomnieć będę Puł 16, 11; 3. sg. m. 
pomnieć będzie FI 34, 32; 3. pl. m. pomnieć 
będą FI i Puł 44, 19; ~  praet. 1. sg. m. 
pomniał jeśm FI 142, 5, FI i Puł 118, 52, Puł 
16, 11; pomniałeśm Puł 142, 5; pomniałem 
M W  37a; 3. sg. m. pomniał jest FI 104, 8; 
pomniał FI i Puł 104, 41, Puł 104, 8; 3. pl. m. 
pomnieli Rozm 778; ~  condit. 2. sg. f .  -by 
pomniała BZ  Gen 20, 16; 3. sg. m. by pomniał 
FI 6, 5.

Znaczenia: 1. *pamiętać, zachowywać, mieć 
w pamięci, meminisse, memoria tenere, memorem 
e sse k o g o ś , czegoś: Bo ne iest we smerczi, 
iensze bi czebe pomnal (qui memor sit tui, 
Puł: wspomyenąl) FI 6, 5; Pomny słowa twego 
(memor esto verbi tui) slvdze twemv FI 118, 49, 
sim. Puł; Wspamyątay albo pomni (Msza I.

IV. V. VIII. IX. XII. XIII: pamyąthag), pane, 
sług, sluszebnicz tesz twych (memento, domine, 
famulorum famularumque tuarum, Msza II: 
pomny... slugy y sluszebnicz) 1424 Msza III 
s. 52, sim. VI; ~  kogoś, coś: Czso iest czlo- 
wek, isz gi pomnisz (quod memor es eius)? 
FI 8, 5, sim. Puł; Podług miloserdza twego 
pomny me ty (memento mei tu)! FI 24, 8, sim. 
Puł; Iozik moy pomnecz bodze (meditabitur, 
Pul: przemyslyacz będzye) prawdo twoio FI 34, 
32; Pomnecz bodo (memores erunt) ymo twoie 
FI 44, 19, sim. Puł; Pomnyo (memores sunt) 
kaznye yego kv czynyenyv gich FI 102, 18, sim. 
Puł; Pomnyal yest (memor fiut, Puł: pomnyal) 
na wyeki obrzod swoy FI 104, 8; Pomnyal (me
mor fuit) słowo swote swoye FI 104, 41, sim. 
Puł; Pomnal gesm (memor fui) sody twoge od 
weka FI 118, 52, sim. Puł; Pomnal gesm (memor 
fui, Puł: pomnyalesm) dny stare FI 142, 5; Day 
na smertney posczel<(i> pomnecz twogy<ę> 
mąką! ca 1420 R XXV 229; Ale to pomnyecz 
macye (observare debebitis) BZ  Jud 21, 11; 
Pomnyal yesm (memor fui, FI: pamoczen iesm 
bil) dzala boża, bo pomnyecz będę (memor 
ero, FI: pamoczen bodo) od poczontka dzywy 
twoye Puł 16, 11; Pomnycze dzywy yego (me- 
mentote mirabilium eius)! Puł 104, 5, sim. FI; 
Pomnyely tho albo pamyataly nyevyerny Zy- 
dovye barzo dobrze Rozm 778; ~  na kogoś, 
coś: Pomny, gospodne, na Dauida (memento, 
domine, David) FI 131, 1, sim. Puł; Recor- 
dare Abraham rospomyen są, pomny na Abra- 
ma (Ex 32, 13)! XV p. pr. SKJ I 307; Pomny- 
czye na ten to dzen (mementote diei huius)! 
BZ Ex 13, 3; Pomny na myo (memento mei), 
panye! BZ  Neh 6, 14; ~  z inf: Pomny swan- 
czicz nedzele! Dek V 1. 4. VII 2. 3; ~  ze zda
niem: Ne pomno, bich dal rok do Slupcza 1399 
Leksz II nr 1280; Pomny, yze nyewiasta wipo- 
dzyla Adama s raya Gloger; Kodikoly syo obro- 
czysz, abi pomnyala (memento), zesz w krzyw
dzę naleszona BZ  Gen 20, 16; Pomnys (,Skarga- 
Płoc w. 57: pamyathay), czosz *ne *kgrzce 
*slvbovela, gdis se dyabla *odrzekale! Skarga- 
Wroc w. 56; Anyelye, pomnysch-ly thy, kye- 
dysch my zvyastoval począczye mego szyna? 
Rozm 494.

2. *zapomnieć, oblmscP: Zakonu twego nye 
pomnyalem (legem tuam non sum oblitus Psal 
118, 109, FI i Puł: ne zapomnal gesm) M W  37a.

3. corruptum pro pomijać: Pomnyecz (war. 
lub.: pomnyącz) pretergredi (doctrina viri per 
patientiam noscitur et gloria eius est iniqua 
praetergredi Prov 19, 11) 1471 MPKJ V 68.

Pomniejszenie ' ujęcie komuś znaczenia, actus
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detrahendi auctoritatem*: Pomnyeissenye (war. 
lub.: ponisenye) minoracio (est propter gloriam 
minoratio et est, qui ab humilitate levabit caput 
Ecclus 20, 11) 1471 MPKJ V 81.

Pomniejszony 'skąpy, szczupły, mały, exiguus, 
p a h u s Pomnyeyson[y]e exigue 1447 R XXII 
40.

Pomniejszyć 1. ' uczynić coś mniej licznym, 
zmniejszyć, minuere': Nye pomnyeyszyocz (non 
minuetur) wam nyczs czegel po wszitky dny 
BZ Ex 5, 19.

2. w błędnym tłumaczeniu wieloznacznego com- 
minuere 'rozbić, zniszczyć i 'zmniejszyć : Zlame 
gospodzin cedri libanske i pomneyszi ge (com- 
minuet eas) iaco czelcza libanskego FI 28, 6, 
sim. Pul.

Pomnienie 'zapomnienie, oblmo : Pamoczy 
przes pomnena memoria sine obliuione ca 1450 
PF IV 577.

Pomnożenie 1. 'uczynienie liczniejszym, zwielo
krotnienie, actus adaugendi5: Raczyz my dacz, 
aby tho przysthąpowanye było my na odpyscze- 
nye... grzechom, a cznotham pomnozenye (om- 
niumąue yirtutum augmentatio) Naw 146; 
W pomnozenyw darów boszkych w czlowyecze 
mnożą szye theze wyątsze lydzby czlowyekowy 
z onych darów XV ex. R XXV 148; To ('kto’) 
leży v grzesche, daye pomnozenye grzechom 
Rozm 690.

2. 'wzrost, rozwój, incrementum : Takosch ten 
yyelyebny plod, nyzly szyą porodzyl, yvsch byl 
oblyany czyelestnym darem <i przez)> dvcha 
szyyąthego vzyal po[m]mnozenye (et per sanc- 
tum spiritum recepit incrementum) Rozm 10.

Pomnożyć fo rm y: imper. 2. sg. pomnoży 
1493 R XXV 234, Naw 121; pomnoż XV p. pr. 
MacDod 102, XV ex. Kalużn 290, Rozm 398; 
~  inf. pomnożyć Naw 142; ~  praet. 3. sg. 
neutr. pomnożyło XV p. post. R XXV 265; 
~  part. praet. pass. I. sg. f .  (na) pomnożonej 
Sul 48; ~  inf. pass. sg. m. pomnożon być BZ  I 
Par 22, 13.

Znaczenia: 1. 'powiększyć, spotęgować, adau- 
g e r e Zydowye... thylko na gysczynye a na 
lyphye, w przerzeczony czasz yvsz *pompno- 
szoney (de usura iam aucta infra praedictum 
tempus), mayą doszycz ymyecz Sul 48; Pom- 
<n>osz dobrym spravyedlyvoscz, a grzeschnym 
day łaszka szw[y]a! XV p. pr. MacDod 102; 
Prószymy czą..., pomnoszy dobre we spra- 
wyedlywosczy! 1493 R XXV 234, sim. Naw 121; 
Aby raczył... wyarą pomnozycz Naw 142; 
Etiam sepe comedebat (sc. Christus) cum ami- 
cis, ut eorum caritatem augeret pomnoszyl XV 
p. post. R XXV 179; Przesz ye zaslygą sba-

yyenye pomnożyło ib. 265; Pomnoz lazky spra- 
wyedlywym! XV ex. Kalużn 290, sim. Rozm 398.

2. 'wzbogacić kogoś, rozmnożyć czyjś mają
tek, aliąuem locupletiorem reddere : Tedi mo- 
szesz pomnoszon bicz (proficere poteris), gdisz 
zachowasz przikazanye BZ  I Par 22, 13.

Pomoc fo rm y: n. sg. pomoc FI i Pul 1, 11. 
48, 15, etc. eter, ~  g. sg. pomocy Gn 12a. 172a, 
FI i Pul 21, 20. 61, 7, etc. etc.; ~  d. sg. 
pomocy FI 37, 23, BZ Num 35, 6. 11, etc.; ~  ac. 
sg. pomoc Kśw ar 8, Gn 181 a, FI i Pul 19, 2, etc. 
etc.; ~  i. sg. pomocą Gn 180b. gl. 74b, 1411 
KsMaz I nr 1605, etc. etc.; ~  l. sg. (w) po
mocy FI i Pul 90, 1, BZ  Nah 3,9, M W  64b, etc.; 
~  n. pl. pomocy (1255) MMAe III 48, DILB II 
452. 479, XV p. post. R XXV 200; -  ac. pl. 
pomocy XV med. GIWroc 97v, E>łLB I 624; 
~  i. pl. pomocmi 1444 StPPP II nr 3208; po
mocami 1466 TymWol 49.

Znaczenia: 1. 'udzielanie komuś wsparcia 
(w pracy, wysiłku, potrzebach materialnych lub 
duchowych), wspomożenie, poratowanie, wspar
cie, ratunek, auxilium, adiumentum, subsidium : 
<Posłał> gim na pomoch angela suego suotego 
Kśw ar 8, sim. Gn 181 a; Tego my szamy *szobo 
dostathcicz ne moszemy, a tho ... pres pomocy 
panniy Marie Gn 12a, sim. ib. 172a; Allecz 
on s boszo pomoczo gestcy on sz nego (sc. go
rącego oleją) pres urasza visetl byl Gn 180 b, 
sim. Dział 3. 6, Rozm 625; Ipsa adiutorio, po
moczo, Christi illesa manens Gn gl. 74b, sim. 
1413—4 Msza I s. 263, sim. III. VI—VIII. XII; 
Prawa pomocz (adiutorium) moia od boga 
FI 1, 11, sim. Pul, sim. FI i Pul 83, 6. 120, 2; 
Posly tobe pomocz (auxilium) s swotego FI 19, 2, 
sim. Pul; Ale ti, gospodne, ne oddalay pomoczy 
(auxilium) twoiey ote mne! FI 21, 20, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 61, 7. 87, 4; Rozumey ku pomoczi 
(in adiutorium, Pul: na pomocz) moiey, go
spodne! FI 37, 23, sim. M W  la ; Gospodzin 
pomocz przines (opem ferat) iemu! FI 40, 3, 
sim. Pul; I panowacz bodo gym sprawni rano, 
a pomocz (auxilium) gich zwotszeie w pekle 
FI 48, 15, sim. Pul; Day nam pomocz (auxilium)! 
FI 59, 12, sim. Pul, sim. FI i Pul 107, 13; Bosze, 
na pomocz (in adiutorium) moio rozumey! 
FI 69, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul 34, 2. 70, 13; 
Vczinili se S0 na pomocz (in adiutorium) sinom 
Lot FI 82, 7, sim. Pul; Yensze przebiwa w po
moczy (in adiutorio) naywiszszego, w zaszczi- 
czenu boga neba przebodze FI 90, 1, sim. Pul; 
Gen vczynyl swecze welyke, slvncza (pro slvn- 
cze) w pomoczy (Pul: w pomocz) dno wy (in 
potestatem diei), *meszodzcz y gwyazdy na po
mocz noczy (in potestatem noctis) FI 135, 8—9,
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sim. Puł; Yaco moy chleboyeczcza s m0 po- 
mocz0 Micolayewa gayv ne pozekl syl0 1411 
KsMaz I nr 1605; Jaco ya ne gesdzil na xądza 
za p^ro^bosczem any gemu pomoczy daval 
1420 Czrs s. LXXXI; liii autem profecti pre- 
dicauerunt vbique domino cooperante, sz boszko 
pomoczo, et sermone confirmante seąuentibus 
signis (Marc 16, 20) ca 1420 R XXIV 86, sim. 
1437 Wisi nr 228 s. 86, ca 1450 P F IV 576, 1471 
MPKJ V 122; Yssz Pyotrasz Golsky Lang- 
nowa... w ląnczskem lessze nye przechowawal 
any gemv potrzebysz[y]n, any fordrunkow da
wał szwą radą any swą pomoczą 1428 Kościan 
nr 1342, sim. 1435 Pozn nr 1577; Pomocz 
suffragium 1437 Wisi nr 228 s. 89; Pozzeszcze 
domow..., by tesz do czirekwye yczekly, po
moczy (patrocinium)... otrzimacz nye mayą 
Sul 42; Thąsz tesz vyną kaszdy slachczicz... 
dayącz pomocz (auxilium, Dział 60: pomocz- 
nyk) kv szabyczy slachczicza... zaplaczicz ma 
Sul 69; Macz tego dzecyocya placzocy pozodala 
pomocy (ut sanaretur... postulabat) Błaż 320; 
Si operam, pomoczy, medicantis exspectas, op- 
portet, ut wlnus detegas XV med. GIWroc 54r; 
Terrena autem bona sunt accessoria *przycho- 
dzocze, na pomocz dany ib. 78v; Nam et hiis... 
optata presidia, pomoczy, <promitto> de celo 
ib. 97 v; Ad munimentum pomocz XV med. 
R XXV 157; Non sunt adminiculo, pomoczą, 
sed dispendio przecazą ib. ; Ale s tich myast... 
secz ('sześć5) bodze kv pobyeglich pomoci (in 
fugitivorum auxilia) oddzelono BZ  Num 35, 6, 
sim. ib. 35, 11. 13; Iozve... wzidzi<e> s star- 
szimi na czoło woysky a ogarnyon S00CZ po
moczo boyownikow (yallatus auxilio pugnato- 
rum) BZ  Jos 8, 10; Krolyow dwa a trsydzesszcy 
s nym, gysz gemu prziszly na pomocz (ad 
auxilium) BZ  III Reg 20, 16; Ten zabyl s po
moczą tylko tych Dział 30; Pomocz presidium 
(Jos 10, 4) 1471 MPKJ V 32; Obnixus pro- 
schąncz na pomocz ib. 34; Presidio na pomocz 
(praesidioąue ei fuit Abisai II Reg 21, 17) ib. 41; 
Pomocz curacio (II Par 36, 16) ib. 51; Podluk 
pomoczy secundum opitulacionem (III Esdr 8, 
30) ib. 54; Panye, ku pomoczi (ad adiutorium) 
my przystoy, bosze, na pomoczi (ad adiuvan- 
dum Psal 69, 2) moyey pospyesay se! M W  136a; 
Pars adversa per procuratorem... respondit: 
... utrum est modus respondere pro coadiu- 
vamine al. o pomocz, dum non deduxit ad prin- 
cipalem al. na yscza pro capite? 1498 PawPoj 
nr 80; Gospodnye, na pomocz (ad adiuvandum, 
FI: ku pomoszenu) my wesrzi! Puł 39, 18; Ten 
ps<alm) powyada, yze Xpus yest rychła po
mocz we wszelykyem smętku Puł 59 arg.; Na-
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kład kw pomoczy przyaczyelskyey (pro iuvando 
amicos) rozwmny gyest XV p. post. R  I 
s. XXXIX; Obliczne pomoczy angelorum pre
sidia XV p. post. R XXV 200; Vyrcza sza, 
yolam pomoczy SkargaPłoc w. 77, sim. Skarga- 
Wroc w. 60; Z pomoczą cum assidencia XV 
ex. R XXV 143; Pomocz subsidium ca 1500 
Erz 73; Vczyly ya..., by vbogym pomocz da- 
yala (ut... ostendat... pauperibus sublevatio- 
nem) Rozm 14; Iesus... począł prosto stacz 
a chodzycz... przeze wschey pomoczy ib. 98; 
Przystąpyl k nyemv centurio proschącz yego 
przez pomocz starszych Zydow (per interven- 
tum seniorum Iudaeorum), aby yzdrovyl syna 
yego ib. 286; ~  Przeto wy nye mozeczye
szwyathczycz thym gednym czlowyekem any 
s pomoczą tego przyszasznego pyssarzą to za- 
powyedanye s prawa OrtOssol 96, 2, sim. Ort- 
Mac 132; Yakom ya llistha nye zachował, 
ktori sluschil Boguslavovy..., anym go ssobye 
na pomocz choval 1464 SprTNW  VIII 2, 29; 
~  Jakom ya do paney... ne siała anym ślubo
wała Helscze dwe grziwne posagu na pomocz 
1419 TPaw VII nr 770, sim. 1420 Kościan 
nr 778; ~  O którą pomocz vogenną Bolesta 
na myą zalowal, o tom o wszyczko sz bracza 
ygednan 1434 ZapWarsz nr 624a, sim. ib.; 
~  (być) komuś pomoc, na pomoc(y), w po- 
moc(y) *pomagać, wspierać, auxilium ferre5: 
Przyacze czala,.. mye badz pomocz (prosit 
mihi, Msza III. XII: pomoczno)! 1456 Msza VI 
s. 264; Bodz my na pomoc (auxilio eris mihi)! 
BZ  I Par 19, 12; Wisszokosczi czczi wasszey 
żądam..., abisczie my bili na pomocz w kazdey 
potrzebie M W  48 a, sim. Naw 26; Panye boże 
wszechmogączy, raczy my bicz na pomoczy! 
M W  64b, sim. Naw 150, Rozm 81; Bog moy 
w pomocz (in adiutorium) nadzeie moiey FI 93, 
22, sim. Puł; Afrika a Lybyes biły S0 w twey 
pomoci (in auxilio tuo) BZ Nah 3, 9.

2. 'pożyczka zwrotna (w pieniądzach, inwen
tarzu, zbożu) udzielana przez pana kmieciowi na 
zagospodarowanie się, pecunia, pecus, frumentum 
a domino cmethoni rei familiaris constituendae 
causa commodata5: Na pomocz recepit... kme- 
tho bovem 1424 TymProc 261, sim. 1426 KsMaz 
II nr 2329, 1431 TymProc 261; Subiuvaminis 
vlg. o pomocz 1425 TymProc 252, sim. 1426 ib.; 
Jacom ya o tho krziwdo do Jana nye sched, 
eze mi pomoci nye dal w czas 1428 ZapWarsz 
nr 2814; Sex cassulas siliginis pomoczy 1429 
TymProc 265; Apud dominum Iohannem... 
mansum acceptavit et mediam sexagenam vlg. 
pomoczy ab eo recepit 1431 TymWol 32; Pau
lus... probavit scabinis contra Stanislaum...
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super iuvamen videlicet, quia sibi tenetur tres 
marcas vlg. pomoczy 1433 TymProc 253, sim. 
1425 ib. 257, 1458 ib.; Quid sibi reciperet 
pro subsidio al. na pomocz, illo perdat 1445 
AGZ XIV 184; Pluzycza in subsidium vlg. w po
mocz 1454 TymProc 263; Jakom ja od xancza 
Bolka nye *wschyvl dwvstv kop w pomocz 1459 
ZapWarsz nr 1117; lako ya... kmyeczy Waw- 
rzincza y Pawia s pomoczami, vrzandem y se 
wschystkyemy yzytky... nye trzymam silą 1466 
TymWol 49; In terra Lanciciensi et Gostinensi 
juvamen al. pomocz remanere in hereditate 
debet 1478 PawSejm nr 70.

3. *bliżej nieokreślony rodzaj powinności na 
rzecz pana, ciążący na chłopach, servitus quae- 
dam, qua rustici domino obligati er and : Uillas... 
et eos, qui in eisdem habitabunt..., ab omni 
liberamus exactione, prestacione, factione, la- 
bore uel seruitute, quas vlg—  volumus enar- 
rare:... thargoue, pomocy (1255) MMAe III 48; 
In ista divisione dictorum bonorum... quilibet 
ipsorum, si quid habet, ut haberet hoc totum, 
quodlibet ex ipsis habet recipere, yidelicet omnes 
suos labores et juvamina y pomoczi 1426 Kod- 
MazL 171; Cmethones... tenentur laborare 
unum diem in frumentis hyemalibus et alium 
in aestivalibus, qui vocatur powaba seu pomocz 
DłLB I 375, sim. ib. 329; Omnes dictae taber- 
nae inhabitatores faciunt auxilia al. pomoczy 
ib. 624; Tabernatores... exempti sunt... ab 
omni iuvamine et viis et subsidiis al. pomoczi 
DłLB II 452; Hortulani tenentur plebano subiu- 
yamina quatuor al. pomoczi ib. 479.

4. 'człowiek który pomaga, pomocnik, qui 
auxilium fert, adiutor'(?): Stanisław... swime 
('z swymi5) pomoczmi (pro pomoczniky ?) ne 
wsal... schindem *zamostrala 1444 StPPP II 
nr 3208.

Pomocen cf. Pomocny
Pomocne fo r m y : n. sg. pomocne (ca 1125) 

1275 KodTyn 1, 1268 ib. 47, 1281 PPom 286, 
etc.; ~  g. sg. pomocnego 1444 AGZ XI 241, 
1466 RTNŚL  III 338, DłLB I 626; -  ac. sg. 
pomocne 1423 AGZ XI 1, 1424 ib. 5, 1445 
AGZ XIV 179, etc.; ~  l. sg. (po) pomocnem 
1458 AGZ XII 437.

Znaczenia: 1. * bliżej nieokreślony rodzaj po
winności\ ciążący na chłopach, servitus ąuaedam, 
qua rustici domino obligati er ant': Quod Polo- 
nico morę *pomochne dicitur siue omnem cen- 
sum (ca 1125) 1275 KodTyn 1; Strozam cum 
*pomochne soluunt ib. 2; Cum toto pomocne, 
piscationibus et yenationibus 1268 ib. 47; Exci- 
pimus... homines in eadem hereditate residen- 
tes ab omni exactione,... a naraz, poduoroue,

pomozne 1281 PPom 286, sim. (1288) 1413 
Lites II 259; Item debent arare iugera al. iutra 
yemale et estivale arando seminare, congregare 
et conducere et pomoczne, prout alias consueye- 
runt 1430 DokMp II 133; Libertamus... a sta- 
tionibus et quibusvis exactionibus al. pomoczne 
et wogenne 1440 KodTyn 305; Georgius... sub
sidium al. pomoczne a laycis utriusque yille 
sue... recipere poterit (1437) 1444 DokMp II 
259; A yectura consulum in Ribnik ad dominum 
principem ex parte pomocznego 1466 RTNŚl III 
338; Promittentes... ab omnibus oneribus et 
presertim expedicionibus belli, adiuuamentis 
al. pomoczne, dacionibus... eliberare 1468 
StPPP II nr 3900, sim. 1470 ib. nr 4003; Item 
solum quatuor dies per unum integrum annum 
laborare tenentur (sc. cmethones) al. pomocz
nego, yidelicet duos arant et duos metunt 
DłLB I 626; Item osszyep non solvunt, sed po
moczne unum fertonem DłLB III 193; Item 
powabam duplicem pro vere et hyeme labo
rant, quam yocant pomoczne ib. 403; Rex no- 
bili Jacobo... domum in oppido Kanthy cum ... 
libertate ab omnibus censibus, excepta datia, 
quae vlg. pomoczne dicitur, donat 1489 Matr I 
nr 1972, sim. 1492 Matr II nr 43.

2. 'oplata na rzecz sądu, uiszczana przez stronę 
wygrywającą, pecunia, quae ab eo, qui causam 
obtinet, iudicio sohitur : Quidquid pro culpa 
harum... yillarum coloni iudicio nostro solvere 
debuerint, per medium diyidetur,... preter tre- 
centos et *pomozne, que solus percipiet episco- 
pus (1238—47) XIV KodMazK I nr 381; Do- 
minus Andreas... solvit domino judici et sub- 
judici, et notario summam pecunie ylg. po
mocne 1418 Czrs 196; Tempus iam serotinum 
erat, tunc dominus capitaneus posuit pomoczne 
1423 AGZ XI 1; Per hoc, quod ipse voluit 
lucrare, debet amittere et ego aquisivi causam, 
ecce meum pomoczne, quod non debito ter- 
mino comparuit contra me non citans 1424 
ib. 3; Iohannes et Petrus... posuerunt suum po
moczne in testimonium non comparacionis pre- 
dictorum kmetonum ib. 5; Desuper Climaschko 
posuit suum memoriale al. pomoczne ib. 9, sim. 
1441 AGZ XIV 29; Desuper posuit Bidlowsky 
testale al. pomoczne 1425 AGZ XI 18; Desuper 
posuit Fredricus pomoczn[y]e 1428 ib. 35, sim. 
1430 ib. 58, 1439 AGZ XII 73; Lucasch consul 
Crosnensis recessit a iure non posito neque so- 
luto pomocznego 1444 AGZ XI 241; Stani- 
slaus... unum nobilem eciam debet statuere in 
eadem causa de et super memoriali al. o po
moczne, quia receptum fuit 1445 AGZ XIV 179; 
Qui Iohannes dixit tamquam procurator post
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374 POMOCNE POMOCNIK

locacionem mitrę al. po pomocznem: Domina 
Heduigis non superdestinavit et vult lucrari, 
prout ius decreverit 1458 AGZ XII 437.

3. fpożyczka zwrotna udzielana przez pana 
kmieciowi na zagospodarowanie się, pecunia cme- 
thoni a domino commodata, qua sibi domum atque 
instrumenta necessaria pararet’: Summam pe- 
cunie vlg. pomocne ąuadraginta grossos 1418 
TymProc 256.

4. 'dowód usprawiedliwiający niestawienie się 
w sądzie, causa, qua aliąuis ad iudicium adesse 
prohibitus est' : Adveniens Hannus... astitit 
IHIor iudicia erga viceadvocatum de Pnichol- 
thy, tali tamen condicione, si idem viceadvo- 
catus non aportabit rem iuuaminis al. pomoczne 
1439 Przem I nr 2895; Ab hoc pro conyicto 
declaratus est, si non allegabit impedimentum 
alias si non portabit pomoczne 1448 Przem II 
nr 438.

Pomocnica ' ta która współdziała, pomaga, 
adiutrix : Iacom ya pomoczniczo ne bila, kedi 
Smislawa bita 1406 KsMaz 1 nr 760; ~  Owa 
przetho, pomoczniczo (advocata, SalveReg 1.3: 
rzecznicze, la . 5. 15: oradownicze, 2. 4. 10. 
13. 17: rzeczniczko, 2a: oradownyczko, 7. 9: 
orandownycza, 6. 11. 14. 16: rzecznycza) na- 
scha, ony thwoye miloscherdne oczy <k nam> 
obroczi! SaheReg 12; ~  Ipsa est... consola-
trix pauperum,... pya mater orphanorum, dul- 
cis advocata, rzeczna pomocznicza, pecatorum 
XV MPKJ II 324.

Pomocnik fo r m y : n. sg. pomocnik FI i Pul 
9, 9. 17, 2, etc. etc., 1407 KsMaz I nr 1055, 
ca 1418 JA XIV 512, etc.; ~  g. sg. po
mocnika FI i Pul 51, 6. 71, 12, BZ  Gen 2, 20; 
~  d. sg. pomocniku Pul 80, 1; pomocnikowi 
FI 80, 1; — ac. sg. pomocnika Rozm 174; ~  v. sg. 
pomocniku FI 18, 16, FI i Pul 58, 20; ~  i. sg. 
pomocnikiem 1404 HubeZb 118, 1405 KsMaz I 
nr 482, 1406 Pozn nr 604, etc. etc.; ~  /. sg. po
mocniku 1466 R XXII 19; ~  n. pl. pomocnicy 
Dział 30, 1493 ZapMaz 158; ~  g. pl. pomocni
ków 1423 Pyzdr nr 713, 1428 AKPr VIIIa 170, 
Rozm 793; ~  d. pl. pomocnikom BZ  I Par 
12, 18; ~  ac. pl. pomocniki BZ  Judith 3, 8, 
Rozm 104; ~  i. pl. pomocniki 1389 Pozn nr 53, 
1398 HubeZb 72, 1399 StPPP VIII nr 8235, 
1400 Kościan nr 166, 1401 ib. nr 116, etc. etc.

Z n a c ze n ie : fen  kto współdziała, wspiera, 
pomaga, adiutor, minister5: Jaco Szyman ne 
szabil [...] szwimi pomoczniky 1389 Pozn nr 53; 
Jaco mi ten *kmeth... *pomoczniken bil, isz 
szabit moy kmecz, hy łupu pomagał bracz 1397 
ib. nr 224; Piszczina zona odbiła Mikolayowi 
CZ0Z0 szil0 mocz0 swimi pomoczniki 1398

HubeZb 72, sim. 1400 Kościan nr 166, 1401 
ib. nr 116, 1416 ib. nr 570, 1432 Pozn nr 1382. 
1385. 1544; Jacosm przi tern byl, gdze Bogusz 
s pomoczniki... rani zadał Micolayoui 1399 
StPPP VIII nr 8235, sim. 1462 Czrs s. XLI; Bo 
zbawił *obogego od silnego y vbogego, iemusz 
ne bilo pomocznika (cui non erat adiutor) FI 
71, 12, sim. Pul; Iacom Maczeya ne szyndowal 
swym pomocznykem zadnem 1404 HubeZb 118; 
Yacom ya *Szbeycze siły ne vczinil, wiwodl 
sz thancza, any pomocznikem bil 1405 KsMaz I 
nr 482, sim. 1406 Pozn nr 604, 1427 Kościan 
nr 1311; Iaco Jan s pomocznikem zayol bydło 
Micolayowi szilo 1407 HubeZb 88; Anim mu 
łupu wszol, ani mu iego (pro moy) pomocznik 
po liczu dal 1407 KsMaz I nr 1055; Pomocz- 
<n)yk intercessor ca 1418 JA XIV 512; Yako 
czso mam rani, tho ye mam ot Iaroslawa y ot 
gyego pomocznikow 1423 Pyzdr nr 713, sim. ib., 
sim. 1428 AKPr VIIIa 170; Eze Pauel nye bil 
pomocznikem zabicz Cosceschini nyewasti 1426 
KsMaz II nr 2471, sim. 1427 ZapWarsz nr 220, 
etc.; A  Adamowy nye bilo naleszono pomocz- 
nyka (non inveniebatur adiutor) podobnego 
gemu BZ  Gen 2, 20; Pokoy tobye a pokoy 
pomocznykom (adiutoribus) twim BZ I Par 
12, 18; A ze wszelkich myast wezmye sobye 
pomocznyki (auxiliarios), mosze silne a wiborne 
ku boiv BZ Judith 3, 8; <G)dy trze... byliby 
pomowieny o maszoboystwo..., vstawiamy, aby 
gednemv dano winą..., ale drvdzy mogą bycz 
pomocznyczy (consortes, Sul 41: thowarzysze) 
zabycza glow Dział 30; Jako Marczyn..., Ja- 
kup..., Jan..., były pomocznyczy (war.: po- 
mocznyky) Stanyslawowy Konarskyemv ku za- 
byczyw... Dadzyboga 1493 ZapMaz 158; Jakom 
ya nye byl pomocznykyem synovy swemv... kv 
zabyczv Yana 1493 ZapWarsz nr 1754, sim. 
1498 PawPoj nr 80; Bąndz my pomocznikiem 
w moych *potrebach esto mihi socius in ne- 
gotio! XV ex. P i7 III 180; Tedy yąl ye oczyecz 
w przekovy a pomocznyky (complices) ych ka
zał mączycz Rozm 104; Takyey rzeczy przy- 
sluscha yyelye pomocznykov ib. 793; ~  I vczi- 
nil se iest gospodzin... pomocznik (adiutor) 
w przigodach FI 9, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 17, 2. 
26, 15, etc.; Gospodne, pomoczniku (adiutor) 
moy y zbawiczelu moy! FI 18, 16, sim. FI i Pul 
58, 20; Owa czlowek, iensze ne poloszil boga 
pomocznika (adiutorem) swego FI 51, 6, sim. 
Pul; Weselcze se bogu, pomocznicowi (adiutori, 
Pul: pomocznyku) naszemu! FI 80, 1; Nye gest 
gyny bog, iako bog prze sprąwyedliwego,... po
mocznik (auxiliator) twoy BZ Deut 33, 26, sim. 
ib. II Par 32, 8; Sub tam clementi patrono po-
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POMOCNIK POMOWA 375

mocznykw 1466 R XXII 19; Gospodzyn... po- 
mocznyk (protector, FI: odgymcza) zbawyenya 
pomazayncza swego yest Pul 27, 11, sim. ib. 
61 arg. 69 arg.; Przeczyw bogv nycz nye zgrze- 
scha, alye y (leg. ji 'go’) szobye bądą myecz 
pomocznyka (propitium et benignum eum habi- 
turum) Rozm 174. ~  Cf. Pomoc 2.

Pomocny fo r m y : n. sg. m. pomocen FI 88, 42; 
/  pomocna 1436 R XXIII 276; neutr. pomocno 
1424 Msza III s. 66, sim. XII, ca 1500 R XLVII 
372, Rozm 91; ^  g. sg. f .  pomocnej 1448 
Przem II nr 460; ~  ac. sg. f. pomocną 1424 
KsMaz II nr 762, 1440 Przem I nr 2915, 1448 
Przem II nr 450, etc.; ~  n. pl. m. pomocni BZ 
Neh 4, 22, XV p. post. Zab 539; /. pomocny 
BZ II Esdr 8, 19; pomocne 1456 ZabUPozn 
102; ~  g. pl. m. pomocnych 1424 KsMaz II 
nr 576; ~  ac. pl. m. pomocne ca 1437 SprTNW  
VIII 2, 41.

Z n a czen ia : 1. 'udzielający wsparcia, pomocy, 
współdziałający z kimś, qui adiuvat, adest, operam 
suam commodaP: Ne ies pomoczen bil iemu 
(non es auxiliatus ei, Pul: nye wspomoglesz 
yemu) v boyu FI 88, 42; Geden iako drugy 
s svimy panoszamy ostań poszrzod Ierusalem 
a bodzcye nam pomoczny (sint nobis vices) we 
dnye y w noci ku dzalu! BZ  Neh 4,22; My przy- 
szangamy... pomoczny bycz ku wszeliky spra- 
wedliwoszczy XV p. post. Zab 539.

2. 'pożyteczny, przydatny, utilis, commodus, 
qui usui esP: Przyyąncze czyala... pomoczno 
(prosit, Msza VI: pomocz) bąndz mye na zasczi- 
czene czyala y duschsze! 1424 Msza III s. 66, 
sim. XII; Gyne *reczi, ktorekoly bodo tobye 
pomoczni (ąuaecumąue tibi subvenerint) ku 
dzalu koscyola boga twego, dasz s krolyovi ko- 
mori BZ  II Esdr 8, 19; Invocacio sanctorum 
gest pomoczno ca 1500 R XLVII 372.

3. 'skuteczny, efficax, valens5: Cui (sc. ho- 
mini) tantum valet metallorum gemmarumąue 
validitas et subsidiaria, gl. auxiliaria pomoczna, 
medicinarum seruit potestas 1436 R XXIII 276; 
Lacrime enim lugentis ita sunt efficaces po- 
moczne 1456 ZabUPozn 102; Tego drzeua kvyat, 
raszdze (pro roszdze) było pomoczno przeczyw 
każde nyemoczy (facti sunt remedium cunctos 
ad dolores) Rozm 91.

4. kopa pomocna, pomocne pieniądze 
'zwrotna pożyczka udzielana przez pana kmie
ciowi na zagospodarowanie się, pecunia cme- 
thoni a domino commodata, qua sibi domum 
atque instrumenta necessaria parareP: Eze Iacub 
winowath Micolayovi poi koppy pomocznich 
penodzy 1424 KsMaz II nr 576; Ianusz... 
contra... Miczkova... pro fideiussoria et sibi

in duabus septimanis tenet solvere duas sexa- 
genas, unam surgibilem et aliam pomoczno ib. 
nr 762; O kthore pomoczne pyenądze... xądz 
Wlodzyslaw na Byemka... szalował, tich on od 
nyego nye wszal ca 1437 SprTNW  VIII 2, 41; 
Pro sexagena iuvaminis vlg. o koppa pomoczna 
1448 TymProc 255.

5. pomocna (rzecz) *dowód usprawiedliwiający 
niestawienie się w sądzie, causa, qua aliąuis ad 
iudicium adesse prohibitus esP: Uli autem non 
paruerunt termino prefixo, extunc idem Her- 
nold diudicatus erga ipsum liber, si non appor- 
tabit sibi rem al. pomoczna idem homo de 
Hrebky 1440 Przem I nr 2915; Ius absoluit eum 
ab instancia eiusdem Hal, si non allegabit im- 
pedimentum al. nye przinyesche pomocznei rze- 
czi 1448 Przem II nr 460; Nicolaus... com- 
paruit primum iudicium contra Hanus... pro eo, 
quia debuit allegare ipse Hannus... impedi- 
mentum legale al. pomoczna rzecz ib. nr 450; 
Ius decreuit rem adiutricem al. pomoczną 
rzecz, quam non portauit 1495 StPPP IX nr 
1161.

Pomodlić si ę fo r  my: praes. ind. 1. sg. pomodlę 
Rozm 591. 595; 3. sg. pomodli BZ Gen 24, 52; 
~  praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu 
rozkazującego: 1. sg. ać pomodlę BZ  Regi 15, 
25; ~  praet. 1. sg. m. pomodliłeśm BZ Gen 
24, 48.

Znaczenie: 'zwrócić się do boga z prośbą 
lub wyrazami czci, uwielbienia, deum precari vel 
laudare, orare, inrocare, adorare, deo supplicare : 
Padlesm y pomo<d>lylesm so (adoravi) bogu 
BZ Gen 24, 48; To gdisz sługa Abramów vczy- 
nyl..., poklokl y pomodly syo (adoravit) panu 
bogu ib. 24, 52; Gensze gdisz przyszokl, po- 
modl<i>w sze (adoravit) bogv Israel, a obroczyl 
sze w głowi loszyczka ib. 47, 31; Wrocz syo 
se mno, acz sy0 pomodly0 (ut adorem) bogu! 
BZ I Reg 15, 25; Yacz odeydą maluczko, po- 
modlyą szyą (orem Mat 26, 36) Rozm 591, sim. 
ib. 595.

Pomorańcza cf. Pomarańcza
Pomorzać ' wyniszczać przez post, ieiunio eon- 

ficere': Exterminant, id est extra terminos hu- 
mane condicionis abducunt, id est denotant et 
devenustant... yyszusaya, błądzą, pomorzayą 
(cum autem ieiunatis, nolite fieri sicut hypo- 
critae, tristes, exterminant enim facies suas Mat 
6, 16) MPKJ V 118.

Pomorzyć 'pozabijać, wyniszczyć, interficere5: 
Yam obrzymy pomorzyła De morte w. 232.

Pomowa fo rm y: n. sg. pomowa ca 1428 P F I 
485, Dział 31, XV p. post. PF V 30; — ac. sg. 
pomowę 1399 StPPP II nr 506, 1399 StPPP
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VIII nr 8622, 1400 StPPP II nr 653. 689, etc.; 
~  d. pl. pomowam Rozm 772; ~  ac. pl. po- 
mowy Rozm 790.

Z n a c ze n ia : 1. foskarżenie, skarga, accu- 
satio, insimulatio : Paulus... cum Michaele... 
habent terminum... o pornoW0 1400 TjPaw
IV nr 6525; Pomowa assercio ca 1428 
PF I 485; <G>dy syą komv smyercz przyda 
kromye przycziny..., tedy chczemy, aby o ta- 
kyego człowieka nygedna pomowa any szaloba 
(nulla ąuaestio, Sul 41: skarga) była Dział 31; 
Pomowa relacio XV p. post. PF V 30; Cristus 
sylno łączno szye mogl vymovycz vschytkym 
tym pomovam Rozm 772; Które żałoby al<bo> 
pornovy (quam accusationem Jo 18, 29) prze- 
czyv temv czlovyeku maczye? ib. 790.

2. *forma skargi słownej składanej w sądzie, 
accusatio ąuaedam in iudicio verbis facta : Ros- 
laus... contumax in termino concitato contra 
Gregorium... pro V marcis et pro dampno 
super pomowa 1399 StPPP II nr 506; Pelca de 
Czaple contumax in termino curie contra Wirz- 
choslaum... pro XXIII 1/2 marcis fideiussorie 
et pro dampno na pomowo 1399 StPPP VIII 
nr 8622; Jacussius... et Bartossius... ducentas 
marcas grossorum Pragensium... obliga<ve>- 
runt se soluturos sub dampni caucione super 
pomowa et sine juramento 1400 StPPP II nr 659, 
sim. ib. nr 653. 689, 1400 StPPP VIII nr 10694; 
Omne dampnum habendum inter Christianos 
et Iudeos super pomowa et absąue iuramento 
refundere habebit 1400 StPPP VIII nr 10499; 
~  prosta pomowa: Sin autem... prenotatas
V marcas non solverimus..., extunc... X mar
cas eiusdem monete... obligamur sine quovis 
iuramento super simplicem assercionem, id est 
na prosta pomowa 1417 MMAe XVI nr 85, 
1425 StPPP X nr 20; Item si non solveret pe- 
cuniam mutuatam..., tunc... est obligatus sol- 
vere mille marcas ad simplicem loquelam al. na 
prosztha pomowa 1446 AGZ XIII 206, sim. 
1447 ib. 224.

Pomożenie 1. ' udzielenie pomocy, wsparcie, 
auxiłium, adiumentum ałicui datum : Gospodne, 
ku pomoszenu (ad adiuvandum, Pul: na po
mocz) mne wesrzi! FI 39, 18; Ma (sc. stawiający 
świadki)... rąnkogemstvo o dosyczwczynyenye 
wstawycz zaclynaczowy, prosząncz gego, abi 
thake swyatki kv pomozenyw prawdze (ad sub- 
veniendum veritati)... rosgrzeszyl Sul 11; Cum 
promtitudine serviendi omnibus gotową wolą 
cu pomozenv wszythkym (Col 3, 12) XV med. 
SKJ I 62; Boże, na pomozenye moie pilnoscz 
miey (in adiutorium meum intende Psal 69, 2)! 
M W  10a; Day, byszmy then dzyen thobye

offyerowaly,... pomozenye w cznothach myely! 
M W  65b—66a. ,

2. pomożenie prawa eudzielenie pomocy w po
stępowaniu sądowym, auxilium alicui in causa in 
iudicio acta datum : Jako przi tern były, kedi 
Sandziuoy pusczil proszno Albertum et Vin- 
cencium s tego pomozena prawa o thego czlo- 
weka, czszo mu s nym prawa mely pomocz 
w Mancziczach 1416 Kościan nr 598; Ysze czso 
Parzisz y Micolay yczynily rok o pomoszene 
prawa kmothouiczu..., tegosz ya dopomogl 
1423 Pozn nr 1130.

Pomóc fo r m y : praes. ind. 3. sg. pomoże FI 
i Pul 36, 42. 45, 5, 1401 AKHIII 125, Sul 13, etc.;
1. pl. pomożemy Rozm 585; 3. pl. pomogą FI 
i Pul 118, 175, De morte w. 225. 302, etc.; 
~  praes. ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia 
trybu rozkazującego: 3. pl. niechaj pomogą Pul 
Deut 55; ~  imper. 2. sg. pomoży FI i Pul 69, 6.
108, 25. 118, 86. 117, XIV Zab 315, etc.y 
ca 1500 SprTNWY 10, Rozm 357; pomoż BZ 
Tob 6, 3; 3. sg. pomodzy 1399 Kościan nr 143; 
pomoży 1387 Pozn nr 20, 1390 ib. nr 85, 1391 
Kościan nr 1, etc. etc., 1499 ZapWarsz nr 
1831, XV p. post. Zab 539, Rozm 690; pomoż 
1390 Pozn nr 272, 1391 ib. nr 288.289, etc. etc.; 
~  inf. pomoc 1387 Pozn nr 11, 1398 HubeZb 72,
1398 Pozn nr 395, etc. etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
pomogłem BZ  Is 49, 8; -m pomogł 1420 Pozn 
nr 999; 2. sg. m. pomogł jeś Pul 85, 16; 3. sg. m. 
pomogł 1395 Kościan nr 20, 1397 Pozn nr 217,
1399 Kościan nr 135, etc.;f. jest pomogła 1404 
BiblWarsz 1860 III 85; pomogła XV p. post. 
RozmPam 476; neutr. pomogło BZ  II Par 28, 21, 
OrtMac 141, OrtOssol 103, 3, etc.; 3. pl. m. 
pomogli Rozm 43; / .  pomogły Rozm 788; 
~  condit. 1. sg. f. -bych pomogła 1435 Pozn 
nr 1449; 3. sg. m. -by pomogł 1398 Kościan 
nr 46, 1399 Pozn nr 416, FI i Pul 21, 11, etc.; 
f . -by pomogła 1430 Pozn nr 1347, OrtMac 118, 
Rozm 334; neutr. by pomogło 1456 ZabUPozn
109, Rozm 365; 2. pl. m. -byście pomogli BZ I 
Par 12, 17; 3. pl. m. -by pomogli Sul 39, Dział 
28; ~  condit. praet. 3. sg. m. -by był pomogł 
BZ Gen 31, 42; neutr. byłoby pomogło Rozm 
844; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. pomożono 
FI 27, 9, 1418 Pozn nr 963.

Znaczenia: 1. 'zrobić coś dla kogoś, dla 
ulżenia komuś, wesprzeć, auxiliari, adiumre, le- 
vare, adesse : absolute: Bo zamotek blyzu iest 
a ne iest, iensze bi pomogł (qui adiuvet) FI 21, 11, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 106, 12; Ach panicze 
Bernacze, wesrzi na me vbostwo a pomoszi! 
XIV ex. Zab 315; Mili gospodne, raczi pomocz! 
ca 1408 KatOssol nr 376; Podług th<w>ey
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swathey voley ypokoycz y pomocz... raczy! 
(coadunare digneris, Msza III: upomocz) 1456 
Msza VI s. 263, sim. XII; Nam parum pro- 
desset, bo mało by pomogło, habere vitam, si 
semper quis infirmaretur 1456 ZabUPozn 109; 
Pomogą opitulentur (Deut 32, 38) 1471 MPKJW 
31, sim. ib. 66; Nye pomogą nihil proficeret 
1476 AKLit III 108; Yen vzyva chlyeba mego 
nye przeto, by pomogl, alye by tayemnye zavo- 
dzyl, podnyeszye pyątą svoyą nad mye Rozm 
540; Movysch, yze mam mocz, a pomocz nye 
chczesch ib. 847; ~  komuś: Taco mi bog po- 
moszy, jaco Sczepan mai mi placzicz trzy grziwni 
y rok 1387 Pozn nr 20, sim. 1390 ib. nr 85, etc. 
etc., 1499 ZapWarsz nr 1831, XV p. post. Zab 
539, Rozm 690; Tako mi pomosz bog..., jako 
to swathczo 1390 Pozn nr 272, sim. 1391 ib. 
nr 288. 289, etc. etc.; Taco my pomodzy bog 
1399 Kościan nr 143; Wen pwalo iest sercze 
moie y pomoszono my (adiutus sum, Pul: wpo- 
mozon yesm) FI 27, 9; I pomosze (adiuvabit) 
gim gospodzin FI 36, 42, sim. Pul, sim. FI i Pul 
45, 5; la *zaprawdo potrzebyznny y ybogi iesm, 
bosze, pomoszi mne (adiuva me)! FI 69, 6, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 108, 25. 118, 86. 117, XIV 
Zab 315; I pomogl (adiuvit) yboghemy z nedo- 
statkow FI 106, 41, sim. Pul; Sodowy<e> twogy 
pomogo my (adiuvabunt me) FI 118, 175, sim. 
Pul; Tako gim pomoże bog, iako Mecz yest nasz 
brath 1401 AKH  III 125; Nye pomoże gemy 
thego obrzeczenye (obiectio non prodest), alye 
mvszy głową zaplaczycz Sul 13, sim. BZ  Lev 
7, 18; Abi bog Abramów a Ysaakow my bil 
nye pomogl (nisi... affuisset), znadz bi mye bil 
nago od szebye pusczyl BZ Gen 31, 42; Pokoy- 
nyely gydzecye ku mnye, abiscye pomogły mnye 
(ut auxiliemini mihi), syerce me sgedna syo 
s wamy BZ  I Par 12, 17; A gdisz pomogl (cum- 
que adiuvisset) bog koscyelnim slugam..., 
offyerowaly syedm bikow ib. 15, 26, sim. ib. II 
Par.26, 7; Przicyognol Syrus..., chczoc pomoc 
(ut auxilium praeberet) *Adadezerowy BZ  I Par 
18, 5; Achaz... dal dari kro<lo)>wy asyrske- 
mv, ale gemv nyczs nye pomogło (nihil ei 
profuit) BZ  II Par 28, 21; Pomoz my, pa- 
nye! BZ  Tob 6, 3; W dzen zb<awie)nya po
mogłem tobye (auxiliatus sum tui) BZ  Is 49, 8; 
Bo ty, boże, pomogl yes my (adiuyisti me, FI: 
podpomogl ies me) Pul 85, 16; Bo ręka moya 
pomoże yemu (auxiliabitur ei, FI: podpomosze 
gi) Pul 88, 21; Myloszerdze twe, boże, pomogło 
(adiuvabat, FI: podpomosz) mnye Pul 93, 18; 
Nyechay wstano a pomogo wam (opitulentur 
vobis Deut 32, 38) Pul Deut 55; Pomozy nam, 
szwyantha boża porodzyczyelko! Naw 33, sim.

ca 1500 SprTNW N  10, Rozm 357; Gdy po uschi 
do pyekla wpadł (sc. kostyra), nye pomogą mu 
y drygy<(e>- XV ex. MacDod 137; Rzeczy y (jej5), 
aby my pomogła (ut me adiuvet Luc 10, 40) 
Rozm 334; Czczyenye o tern, yako myły Iesus 
svyątemv Pyotroyy pomogl, yze nye vtonąl 
ib. 350; Czo by pomogło (quid enim prodest 
Mat 16, 26) czlovyekovy, by zyskał wschytek 
svyat, a duschy svoyey potąpyenye myal ? ib. 365; 
Nye pomogły yem żałoby ib. 788; ~  komuś
k czemuś: Yozephus, Philipus svoyem pysmem 
tesch my k temv dzyaly pomogły (ad hoc opus 
nobis affuerunt) Rozm 43; ~  komuś coś:
Czo nam pomogło odzenye albo obluthne gym- 
yenye? De morte w. 434; A uzrzawszy to Pylat, 
yzye ta mowa yemu nycz nye pomogła,... umy
wał szwe rącze przed ludem XV p. post. 
RozmPam 476; Czo bądzye podobno, tocz 
chczą pomocz Rozm 147; O schalyeny Zydovye, 
y czo vam pomoże tako yyelyka tluscza luda..., 
y czo vam pomogą vasche rozmayte rady? 
ib. 627; Yego odpoyyedzenye mało albo nycz 
byłoby yemv pomogło ib. 844; ~  komuś na
coś: Wyącz wsz<(y)>thczy prószyli boga za tho, 
aby gym bog pomokl na tho, by mv mogły 
lyst othyącz Aleksy w. 228; ~  komuś czymś:
Tern skvtkyem chcza wschemv svyatv pomocz 
Rozm 47; Pylat kyedy yslyschal, yze yemv 
tern nye mogl nycz pomocz, kazał y (leg. ji 
?go5) rozvyązacz ib. 775; ~  komuś z inf.: Iaco 
me Nicolaus sial do Michała, obeczugo gemv 
pomocz thich glow placzicz 1398 HubeZb 72; 
Yam mu go pomogl wsczągnącz 1420 Pozn 
nr 999; Proszil... sząszadow..., aby siadem 
thego tho szlodzeya... gonycz gemv pomogli 
(u t... adiuvarent) Sul 39, sim. Dział 28; Thy 
tho dzyeczy chczą, aby ta pany wszyszth<(k>ych 
długów polowyczą pomogła placzycz (Ort- 
Ossol 87, 3: placzyla) Ort Mac 118.

2. 'być skutecznym, efficacem esse5: Ten czlo- 
wyek wolał szye na prawo..., ysz szye chcze 
gemv (sc. panu) przed prawem sprawycz. To 
wszyczko mv nye pomogło OrtOssol 103, 3, 
sim. OrtMac 141; Myszstrzoszth[th]wacz nycz 
nye pomogv De morte w. 225; Otocz kaszdy 
lekarz fasczy, nye pomogv yego masczy ib. 
w. 302, sim. ib. w. 307; Nye pomosze kurzenye 
pyolyna, gdy przydze moya godzyna, nye po- 
mogu y szelvygye, wszythko szmyrcz przesz 
vugv (pro lugv) *sznye ib. w. 319. 321; Marya 
yala zakryvacz rabky, boyaczy szye, aby yego 
sloncze nye vrazylo, alye to nye pomogło Rozm 
87; Ach, me mylę dzyeczyą, stan szye podług 
voley tvoyey, kyedy nye może pomocz prozba 
matky tvey ib. 505.
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3. 'zapobiec, zaradzić, prohibere, occurrere : 
Vydzyczye, yzecz nycz nye mozem pomocz 
(nihil proficimus Jo 12, 19), ova vschytek lyvd 
za nym ydzye Rozm 448; Za nym wschytek 
svyat ydzye a my themv nycz nye pomożemy 
ib. 585.

4. pomoc prawa, ku prawu 'udzielić pomocy 
w postępowaniu sądowym, in causa in iudicio 
acta subvenire: Iaco Jura ne chczal pomocz 
Potrkowi s Paulem praua y zaprzal sszo go 
1387 Pozn nr 11, sim. 1398 ib. nr 395, 1402 
Kościan nr 192, etc.; Iszem *pzri tern bil, isz 
Staszeg ne pomogl prawa Januszewi o to 
*szrecz, iaco s nym vmowil 1395 Kościan nr 20, 
sim. 1397 Pozn nr 217, 1399 Kościan nr 135. 
136; Iszem *byul poszlem do Andrzea..., iszby 
pomogl swym scholtissem prawa..., y prawa 
mv ne pomogl 1398 Kościan nr 46; Iaco nas 
sial Bodzatha do łowczego, yszbi pomokl ta- 
kego prawa, iake <Cj>est na dzedzine 1399 Pozn 
nr 416; Yaco czszom geszdzil... do Chełma... 
o dwa policzky, tamo my ne pomoszono prawa 
1418 ib. nr 963, sim. ib.; Jacosmy zadali praua 
oth Yana... v paney Janusschewey..., aby 
praua pomogła s karczmarzem Pawiem, ana 
('a ona5) praua pomocz nye chczala 1430 ib. 
nr 1347; Jsze czlowek Maczey szagrodnik, ten 
o[cz] ktorysz mą byl Mirosław... [mą] poswal, 
abych mu praua s nym ne pomogła, v mpne 
w Raduyewe ne byl 1435 ib. nr 1449; ^  Ven- 
czesslaus... debet... inter ipsos edicere, ąualis 
sit poena dicta pocup o wstecz, iasz iest pomogła 
*Tomisslaowi 1404 BiblWarsz 1860 III 85.

Pomółwić cf. Pomówić
Pomówca foskarżyciel, accusatoF: Pylat 

rzeki... Cayphaschovy y ynem falschyvem po- 
movczam Rozm 806. ~  Cf. Pomówienie.

Pomówić, Pomółwić fo r m y : praet. 2. sg. m. 
jeś pomowił BZ Gen 31, 32; 3. sg. m. pomołwił 
1430 StPPP II nr 2308; pomowił 1391 TPaw 
IV nr 3990, 1440 AGZ XI 171, Dział 30, 1474 
Zab 540, Rozm 689; / . pomówiła XV p. post. 
R XXV 181; ~  condit. 2. pi. m. -byście pomówili 
Rozm 805; ~  part. praet. act. pomówiwszy 
BZ Tob 7, 9; ~  fut. pass. 3. sg. neutr. będzie 
pomowiono Rozm 726; ~  condit. pass. 3. sg. m. 
-by porno wioń Dział 30; 3. pi. m. byliby pomó
wieni Dział 30.

Z n a czen ia : 1. 'porozmawiać, cołloąui : A tu 
społu pomowywszi (postąuam autem locuti sunt) 
przikazal Raguel skopu zabycz BZ Tob 7, 9.

2. foskarżyć, accusare5: Sicut Dobeslaus prius 
non iudicauit Janussium, pomowił, in furticinio, 
sed ex alio... prescivi<(t> per octo dies 1391 
TPaw IV nr 3990; Pop... debet iurare... ad

instanciam Deschconis... pro eo, quia ipsum 
pomowił, quod sibi tezą percussit 1440 AGZ 
XI 171; Yze gesz myo zlodzeystwem pomowyl 
(quod autem furti me arguis), v kogokoly 
swe bogy naydzesz, bodze... zagubyon BZ Gen 
31, 32; <G>dy trze abo wiączey byliby pomo- 
wieny (si... accusentur, Sul 41: bilibi obwinyeny) 
o maszoboystwo, aczkoly podług starego prawa 
ten, czso kogo pomowyl w maszoboystwie, sam 
poprzysyągl, a tym y w vynye, y w głowie by
wały potąpyeny, przeto vstawiamy, aby ged- 
nemv dano winą abo pornowyon o głową (quod 
unus... de homicidio condemnetur et punia- 
tur) y poprzyssyąszon przez tego, kto nany 
mowy Dział 30; Jan... pomowił gy bycz slo- 
dzegya 1474 Zab 540; Filia cuiusdam diuitis 
ex fornicacione concepit et filium peperit, et 
quendam dyaconum diffamavit, pomovyla, quia 
eam yiolauerit et ex eo concepit XV p. post. 
R XXV 181; Sząlona rzecz vymovyacz, czo 
ssam bog pomovyl (sed stultum est excusare, 
quem dominus accusavit) Rozm 689; Acz (pro 
ach), czo ych vmrze nyevynna smyerczya, czo 
ych bądzye pomovyono nyevynnye! ib. 726; 
Bom gy (sc. Jesusa) przeto do Heroda posiał, 
abysczye vy za nym sly y pornovyly ib. 805.

3. *złożyć przed sądem skargę słowną, accusa- 
tionem in iudicio verbis facere’: Dominus Alber- 
tus allocutus est al. pomolwil dampnum tot 
percepisse racione non solucionis nouem mar- 
carum certi debiti in eadem littera contentarum 
1430 StPPP II nr 2308.

Pomówienie 'złożenie przed sądem skargi słow
nej, accusatio in iudicio verbis facta : Quidquid 
Johannes... et eius uxor legittima de dampno 
perceperit super simplicem eorum assercionem 
vlg. na pomowcze {pro pomowene) sine iura- 
mento, hoc totum dampnum in me... redun- 
dabit et transibit 1404 AKPr X 141; Quod- 
cunque dampnum Nicolaus Thur... exinde ha- 
buerit..., dampnum Nicolai Thur non erit 
sed Blasii... et super asercionem Nicolai Thur 
vlg. na pamonene {pro pomouene) eundem 
dampnum persolvat {sc. Blasius) 1407 ib. 213.

Pomroczyć się fo r m y : praet. 3. sg. neutr. 
pomroczyło jest MPKJRp V 39 v; 3. pł. m. 
pomroczyli są FI 73, 21; neutr. pomroczyły 
1471 MPKJ V 61; ~  praes. pass. 3. pł. m. 
pomroczeni są Pul 73, 21.

Z n a czen ie : 'pogrążyć się w ciemności, obscu- 
ran:  Wesrzi na obrzod twoy, bo napelnoni 
so, gisz pomroczili so se (repleti sunt, qui obscu- 
rati sunt, Puł: gysz pomroczeny S0), zeme 
domowich lichot FI 73, 21; ~  (o oczach,
dicitur de oculis) 'zaćmić się, cali gar e ': Pomro-
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czyly szą calligauerunt (war. lub. rp.: pomroczylo 
szą gest calligavit; caligavit ab indignatione 
oculus meus Job 17, 7) 1471 MPKJ V 61.

Pomrużyć się 'zmarszczyć się, frontem eon- 
trahere5: Ipse vero Stanislaus Świder, rugata 
facie al. pomruziwschy syą et oculis indig- 
natis intuens camerarios, dixit: Utinam talem 
justiciam habeatis soli in factis vestris, sicut 
eam decreuistis 1464 StPPP II nr 3742.

Pomrzeć eskończyć życie, mon : Jaco ty ko
byli, czso Micolayewi dzeczi żałowali o ne na 
Boguszka, ty bili cuponi za posspolite penaodze, 
yest gich czanscz pomarło za ych oczcza, po 
gich oczczu y nigedna ne ostała 1408 Pozn 
nr 660; Podzmy rychley, azabychmy s nym 
(sc. Jesusem) pomarły Rozm 696.

Pomsta fo r m y : n. sg. pomsta FI i Pul 78, 
11, Sul 45, BZ  Gen 4, 24, etc.; ~  g. sg. pomsty 
XV med. SK J I 70, BZ  Lev 19, 18, 1471 MPKJRp 
V 45v, etc.; ~  d. sg. pomście BZ Judith 6, 6, 
1466 R XXII 24, XV p. post. R XXV 181, 
Rozm 108; ~  ac. sg. pomstę FI i Pul 57, 10. 
139, 13, 1449 R XXV 165, Sul 87. 89, etc.; 
~  i. sg. pomstą XV med. R XXII 238, 1471 
M PKJY  116, Rozm 628, 629; ~  /. sg. (w) pom
ście Sul 18, Rozm A li; ~  g. pl. pomst FI i Pul 
93, 1; ^  ac. pl. pomsty Pul 17, 51; ~  /. pl. 
(na) pomstach XV med. R XXII 237.

Z n a czen ia : 1. 'odwet za krzywdę, kara, ultio, 
poena ab aliąuo repetita, \indictd : Weselicz se 
bodze prawi, gdi vsrzi pomsto (yindictam), 
rocze swogi vmyie we krwy grzesznego FI 57, 10, 
sim. Pul; Znano (pro znana) *bodze... pomsta 
(ultio) krwe sług twogich, iasz rozlita iest FI 
78, 11, sim. Pul, sim. XV p. post. RozmPam 
Al6, Rozm 463; Bog pomst gospodzin, bog 
pomst (deus ultionum dominus, deus ultio- 
num) FI 93, 1, sim. Pul; Poznał gesm, ysz yczyny 
gospodzyn sod nysczotnym a pomsto (yindic
tam) yboghym FI 139, 13, sim. Pul, sim. Rozm 
133. 798; Na pomsta zle czynączim, na chwała 
dobrich (subiecti... estote... propter deum, 
sive regi..., sive ducibus tamąuam ab eo missis 
ad yindictam malefactorum, laudem yero bo- 
norum I Pet 2, 14) 1449 R XXV 165; Gdysz 
w pomscze wyn (in poenis) rownoscz ymyana 
ma bicz Sul 18; Pomsta sząndowa (ultio iudi- 
oialis) podług gych dowynyenya przes naasz 
obykla na thake bicz podnyeszona Sul 45; 
Yako swyeczschczi, mayącz gymyenye, swą wolą 
na pomstach schkodnycow swich a nyeprzia- 
czol kładą XV med. R XXII 237; Czy, gisch 
luczkych (sc. złości) zaluyą, yczyescheni bądą... 
pomstą yawną ib. 238; Caritas... non irritatur, 
gl. i. e. non provocatur ad iram uel ad yindic

tam pro iniuria sibi facta nye żąda pomsty 
z gnyew (leg. gniewu, I Cor 13, 5) XV med. 
SKJ I 70, sim. BZ  Ley 19, 18, 1471 MPKJRp 
V 45 v, XV p. post. GIDom 46, XV p. post. 
PF I 203; W pomstą in retribucionem 1453 
R XXIII 298; Szedmkrocz bodze pomsta 
(ultio) dana Kaynowy BZ Gen 4, 24; Ale 
tedy gdisz nawyoczey pirzchliwoscz gego rozlege 
syo w pomsto (pro y pomsta, et zelus) przecziw 
czlowyeky temy BZ  Deut 29, 20; Ti podobney 
pomseye (simul ultioni) podlyoszesz BZ Judith 
6, 6; Namąue cor ad probra, kv pomscze, 
pronum 1466 R XXII 24; Crimine dormit ei, 
yicticat ira, gl. furor pomsta, dei ib. 25; Pomstą 
zelo (zelatus sum Ierusalem et Sion zelo magno 
Zach 1, 14) 1471 M P K JY  116; Wyna pomsty 
pena dampni 1475 R XXV 129; Boże, yenze 
my dayesz pomsty (yindictas, FI: iensze
m[n]sczisz me) Pul 17, 51; Ku yczynyenyu 
pomstę (ad faciendam yindictam, FI: ky yczy- 
nenv pomsczy, pro pomsty) w postaczy Pul 
149, 7; Oddam pomstę (ultionem Deut 32, 41) 
wrogom Pul Deut 60, sim. ib. 64, sim. Rozm 
637; Ecce ąuanta yindicta, pomsta, sanguinis 
innocentis! XV p.post. GIDom 75; Non memi- 
nit, nye pamyątha, ad yindictam kv pomscze 
XV p. post. R XXV 181; Nullum opus malum 
est impunitum przes pomsty ca 1500 Erz 73; 
To wschytko czyrpyal (sc. Herod), czo lyydzye 
myenyly ky pomsczye bozey (ad yindictam dei) 
Rozm 108; Thu szye poczyna o sądnym dnyv 
y o pomsczye mylego Iesucrista ib. A li; O tern, 
yze zly przed pomstą bożą padały vznak ib. 629, 
sim. ib. 628; ~  na, w kimś pomstę wziąć
'ukarać kogoś, poena aliąuem afficere5: Gdi 
xanząn nyekterego zlodzyeya... obyesycz ka- 
zalbi a na tern pomstąn (aliąuam yindictam) 
yesmą za gych grzech Sul 87; Tako yantego 
(sc. gwałtownika) ku wzyanczyu w nyem pom- 
stha (ad yindictam in eo sumendam) xanzą- 
czyu postawicz gy bandąn yinny Sul 89.

2. dubium 'zaplata, merces': legodlya, kyedy 
czynysch yamvzna, nye day przed sobą trą- 
bycz, yako czynyą lyczemyernyczy v syna
gogach a na ylyczach, aby ye lyydzye chvalyly. 
Zavyerne, yam poyyedam, wzyąlycz pomstą 
svoyą (receperunt mercedem suam Mat 6, 2) 
Rozm 272, sim. ib. 279; Który przymye pro
roka v ymye proroka, ten vezmye pomstą albo 
odpłata proroka (mercedem prophetae acci- 
piet Mat 10, 41) ib. 313. ~  Zapewne zniekształ
cenie wyrazu mzda.

Pomszczenie fo rm y: n. sg. pomszczenie Rozm 
463; ~  g. sg. pomszczenia XV p. pr. R XVI 
346; ~  d. sg. pomszczeniu 1448 R XXIV 351;
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~  l. sg. (o) pomszczeniu Sul 9, XV med. 
R XXIV 367.

Z n a c ze n ie : 'odwet za krzywdę, ukaranie, 
ultio, poena ab aliąuo repetita, yindictd: Kv 
pomssczenv ad puniendum 1448 7? XXIV 351; 
Ho nyestanyy kv praw (/eg. prawu) a gego 
pomsczenyy SW 9; Pomsczenya ylcione XV 
p. pr. R XVI 346; Quia ąuando Xpus yocauerat 
(sc. ad caenam), nominauerat se hominem, sed 
hic in ylcione ylg. w pomszczenyw yocayerat 
se patrem familias XV med. R XXIV 367; 
Aby na yasz... przyślą krev, czvsz pomsta krvye 
nyevynney y podobne pomsczenye dostoynych 
kryye, która yest przelana na zyemyą od Ablya 
pravdzyyego aze do Zachariascha kapłana 
Rozm 463.

Pomściciel *mściciel, ultoF: Swirzchowal ies 
chwało..., aby zkazil neprziiaczela y pomsci- 
czela (ultorem) FI 8, 3, sim. Pul

Pomścicielowy 'mający związek z mścicielem, 
qui ultoris est': A iestlibi kto s przipadv... 
nyeczso s tego ycinilby,... wiszwolon bodze 
nyeyinni z roky pomsciczelowich (de ultoris 
manu) BZ Num 35, 25.

Pomścić (się) fo rm y: a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 1. sg. pomszczę XV p. pr. PF 
V 29; 2. sg. pomścisz 1449 MMAe XIII nr 1771; 
~  inf. pomścić Dział 64; ~  praet. 1. sg. m. 
pomścił jeśm FI 117,11, FI i Pul 117,12, Pul 
117, 10;/. ja pomściła De mor te w. 237; 3. sg. m. 
pomścił Rozm 108; 3. pl. m. pomścili Tęcz 
w. 23.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. L sg. 
pomszczę Rozm 510; 2. sg. pomścisz BZ  II 
Par 6, 35; 3. sg. pomści BZ Judith 8, 20, 1471 
MPKJ V 56, Pul Deut 63; ~  imper. 2. sg. 
pomści BZ Num 31, 2. Judith 7, 20, Rozm 
798; ~  praet. 1. sg. m. pomściłem 1461—7 
Serm 444y; -(e)m pomścił Rozm 815. 836; 
3. sg. m. jest pomścił BZ Num 25, 13; pomścił 
Gn gl. 148 b, XV p. post. R XXV 266; ~  eon- 
dit. 1. sg. m. bych pomścił BZ Gen 9, 4; 
~  inf. pass. pl. m. być pomszczeni Sul 43; 
~  fut. pass. 3. sg. m. będzie pomszczon Sul 9; 
neutr. pomszczono będzie BZ Gen 4, 15. Lev 
24, 21. Num 35, 17. 18; będzie pomszczono 
De morte w. 342; ~  praet. pass. 3. sg. neutr. 
było pomszczono Rozm 318; ~  condit. pass.
3. sg. neutr. by pomszczono Tęcz w. 18.

Znaczenie: 'wziąć odwet, wywrzeć zemstę, 
Wymierzyć karę, ultio nem, poenam pet er e, ulcisci, 
\indicare': a. absolute i pass.: Et si istum ita 
grauiter puniuit pomścił Gn gl. 148 b ; Odbyia- 
yancz czanszą przerzeczoną wyną pyanczna- 
dzescza bandze pomsczon Sul 9; Abi thaczi

ysilnyczi dzewycz... prawem polskim/., po- 
yynny bili bycz othpowyedzecz y pomsczeny 
(teneantur... puniri) podlyg grzechy podobnosczy 
Sul 43; Pomsczo sze ylcisco XV p. pr. PF V 29; 
A iestli kamyenyem cissne y lvczi kogo, y od 
tego razy vmrze, takyesz pomsczono bodze 
(similiter punietur) BZ  Num 35, 17; Ti vslisz 
z nyeba modlytwo gich a proszbo a pomscysz 
(ulciscaris) BZ  II Par 6, 35; Ne pomsczilem ne 
ulciscerer 1461—7 Serm 444v; Tho wszythko 
bandze wszyauyono y czaszko pomsczono De 
morte w. 342; Pomszcyl punivit XV p. post. 
R  XXV 266; Grzech yego nye yesth zydovsky, 
czvsch <aby)> tą moczą pomsczon, ktorasz nam 
yesth pożyczona Rozm 774; ~  b. kogoś, cze
goś: Kromye tego abiszczye myosa ze krwyo 
nye gedli, bocz bich tego pewno pomszczyl 
BZ  Gen 9, 4; Owa dawam gemy slvb mirv 
mego..., bo iest pomścił boga swego (zelatus 
est pro deo suo) BZ  Num 25, 13; Pomści 
drzewey synów israelskich (ulciscere... filios 
Israel) nad Madyanskimi ib. 31, 2; On pomscy 
naszey krwye (exquiret sanguinem nostrum) 
w udroczenyy nyeprzyiacyol naszich BZ Judith 
8, 20, sim. 1471 MPKJ V 56; Mnymalyscze, 
chłopy, by thego nye pomsczono? Tęcz w. 18; 
Pan cracowsky... swogymy (leg. z swojimi) 
przyaczoly... sze thego pomsczyly ib. w. 23; 
Chwalcze, pogany, lyud yego, bo krwye sług 
swych pomszczi (sanguinem seryorum... ulcisce- 
tur Deut 32, 43) Pul Deut 63; Bo by ty czvda 
były yczynyony w Thyrzv albo v Szydonye..., 
drzeyyey nyzly ych grzecha było pomsczono, 
snadzby były czynyly pokytą Rozm 318; A tesz 
chczą vam przyszyącz, yzecz pomsczą yaschey 
krzyydy nad nym ib. 510; *Pokaznyczzyez yego 
(sc. Jesusa) tako, azczyby vasze kxyązątha yzrely, 
yzem dobrze pomsczyl ych krzyydy ib. 815; 
~  c. nad kimś, czymś: Ita dixi: acz szę nad 
nim nye pomszczisz, kyegdi nye bandzyesz 
u mnye 1449 MMAe XIII nr 1771; Ale wszelky 
kto zabige Kayma, szyedmkrocz nad nym pom
szczono bodze (septuplum punietur) BZ Gen 
4, 15, sim. ib. Lev 24, 21. Num 35, 18; Ale 
yzesz ti dobrotlywi, smyluy syo nad namy 
a w twem byczu pomscy nad naszimy grzechi 
(yindica iniąuitates nostras)! BZ Judith 7, 20; 
Yam obrzymy pomorzyła,... ia szya nath 
nyemy pomsczyla De morte w. 237; Wscha- 
kosch na prozbą lyydska yedno szye nad tymy 
pomsczyl, czo to yczynyly (in solos auctores 
ultus est) Rozm 108; Pomsczy nad thym złym 
czlovyekyem! ib. 798; Vydzczye tego, który 
yam zal yczynyl, dobrzelym nad nym pomsczyl 
ib. 836; ~  d, naprzeciwko komuś: A zwykło
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tesz wyele lyvdzy w gnyew sya zaszegacz, 
a chczacz syą pomsczycz naprzeczywo onym, 
czso zyskvyą (malentes ulcisci contra vincentes), 
gygraya nad gymyenye Dział 64; ~  e. w kimś: 
Ogarnayocz ogarnaly so mne a w ymo gospod- 
nowo, bo pomsczyl gesm se w nych (ultus sum 
in eos) FI 117, 11, sim. FI \ Pul 117, 12; Wszysczy 
pogany obeszły mye so a w gymyę boże, bo 
pomszczyl yesm szye w nych (ultus sum in eos, 
FI: pomscyl se w nych) Ful 117, 10.

Pomuskać ' lekko, delikatnie dotykać, głaskać, 
leviter tangere, mulcere : Inprouidus ille reli- 
giosus inclinavit se ad eam (sc. mulierem) car- 
nali amore, permisit mulieri, id est dyabolo, 
tangere manus suas pomvskayvcz mv brody 
ca 1500 JA X  383.

Pomyje ' brudna woda po myciu naczyń ku
chennych i stołowych, aqua sordida, qua vasa 
coquinaria abluta sunt': Thv pod wszchodem 
leszal (sc. Aleksy), kaszdi nany pomygye, szlą 
wodą lal Aleksy w. 182; Aąuam immundam 
vlg. pomyge 1456 R  XXXIII 182, sim. XV 
ex. Zab 537; Quomodo ipse (sc. Nicolaus) 
ministrum eclesie..., postąuam eundem cita- 
verat, coegit eum laniando processum citacionis, 
mandavit ipsum devorare et pomygye bibere 
super eandem citacionem 1496 AcLeop II 
nr 1544.

Pomyk bot. 'sasanka łąkowa, Pulsatilla pra- 
tensis M ili.': Pomyk pulsatilla ca 1465 Rost 
nr 4534.

Pomykać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pomykam 
ca 1455 JA XIV 492; 3. sg. pomyka 1447 AGZ 
XIII 247; ~  praet. 3. sg. m. pomykał 1471 
AGZ XV 126; 3. pl. m. pomykali ca 1500 
R XLVII 374.

Znaczenia: 1. 'poruszać, przesuwać, movere': 
Cio porvzam, pomykam ca 1455 JA XIV 492; 
~  'wymachiwać (nożem), agitare (cultrumf: 
Et cultrum super me ministerialem movebat 
al. pomykał 1471 AGZ XV 126. ^  pomykać 
się 'posuwać się, moveri': Judeis, qui ipsi loca 
superiora soli sibi eligebant, id est pomykały 
sa, dixit ca 1500 R XLVII 374.

2. 'przekładać na późniejszy termin, odkładać, 
differre, procrastinare': Marcissius... prolongat 
al. pomyka terminum ad festum sancti Iohannis 
1447 AGZ XIII 247.

(Pomyśleć) Pomyślić fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
pomyślę ca 1500 JA X 384; 3. sg. pomyśli 
1471 MPKJ V 59; — inf. pomyślić Naw 108; 
~  praet. 1. sg. m. pomyśliłem MPKJ V 48; 
3. sg. m. pomyślił XV in. R XXIV 74, MPKJRp 
V 39 r; ~  part. praet. pass. n. sg. m. pomyślony 
XV p. pr. R XVI 350; ~  fut. pass. 3. pl. neutr.

pomyślona będą FI 89, 10; pomyślony będą 
Pul 89, 10.

Znaczenia: 1. 'rozważyć, głęboko się nad 
czymś zastanowić, pomyśleć, examinare, dęli- 
berare, considerare, cogitare : Lyata nasza iaco 
paiok pomyślona bodo (meditabuntur, Pul: 
pomyszlyony będo) FI 89, 10; Ait autem yillicus 
intra se a pomislil sam w *sobo (Luc 16, 3) 
XV in. R XXIV 74; Benedixerit nyeczo slego 
pomysły (war. lub. rp.: nyeczo slego pomyslyl; 
ne forte peccayerint filii mei et benedixerint 
deo in cordibus suis Job 1, 5) 1471 MPKJ V 59; 
Day my twa myloscz thako, aby moya duscha 
mogła myszlycz, rozumyecz y pomyslycz o they 
wyelyebney szwyathosczy Naw 108; Neąue de- 
lector comedere, nec bibere any tesz nye po
myślą na yedzą ca 1500 JA X 384; ~  pomyślony 
dom 'plan, wzór domu powstały w umyśle, 
descriptio domus animo concepta : Architipica 
pomyślony dom XV p. pr. R XVI 350.

2. corruptum: Humiliaui pomyslylem aut 
*vnyerzylem (war. kal.: ponyzilem, yschmyrzi- 
lem; humiliavi universos inimicos tuos I Par
17, 10) MPKJ V 48.

Pomyślenie fo rm y: n. sg. pomyślenie XV 
med. ZabUPozn 127; ~  ac. sg. pomyślenie 
Naw 97; ^  i. sg. pomyślenim Spow 2, BZ Deut
18, 21, Rozm 410. 411; ~  /. sg. (w) pomyśle
niu Sul 54.

Znaczenia: 1. 'myśl, myślenie, cogitatum, 
cogitatio : Kaio se... mich wsech grzechów, 
czom se gich dopusczil... wezrzenym, slisse- 
nym, ykussenym, pomislenym, przemowenym 
Spow 2; Hec est... virga, in qua nec nodus 
originalis, nec cortex venialis, pomislienie, pec- 
cati fuit XV med. ZabUPozn 127; A iestlibi 
ty *milcz0nim pomislenim (tacita cogitatione) 
odpowyedzal,... to to znamyo bodzesz myecz 
BZ  Deut 18, 21; Ognyem twego ducha szwyan- 
tego zazzy, boże, szercze moye y me wschytko 
pomyszlyenye Naw 97; A Zydovye rzekły nye 
slovem, alye pomyslyenym (sed in conscientia) 
Rozm 410, sim. ib. 411.

2. 'rozważenie jakiejś sprawy, deliberatio ali- 
cuius rei': Sprawyedlywye skazanye kasdemy 
mayą (sc. sędzię) yczynycz, by[a] w pomy- 
slenyy y w w<y>rzeknyenyv skazany a (in con- 
cipiendis et ferendis sententiis) samego boga 
mayącz przet oczyma, by nye... przeczywko 
gych sampnyenyv... przes laską... czso czy- 
nyli stronye drvgey na ycząszenye Sul 54.

Pomyślić cf. Pomyśleć
Ponapełnić 'zadośćuczynić, satisfacere': Pre- 

dam reddetis, scelerata facta luetis, gl. persol- 
uetis ponapelnicze 1466 R XXII 26. ~  Po
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czątkowe po jakby przekreślone, może więc 
należy czytać napełnić.

Ponarzać 'wkładać do wody, zanurzać, aąua 
mergere5: Et statim mittens (sc. canis) carnes 
de ore, mox in aqua os deprimit, ponarza, 
cupiens capere umbram XV p. post. GIDom 50.

Ponawiać 'przywracać do stanu pierwotnego, 
odnawiać, restituere, renovare': Que signa ibi
dem signata et posita... consules... singulis 
annis renovare al. ponawacz potentes erunt 
1429 AGZ V 60; Yako Pauel... nye yszypal 
kopcza narosznego nowego na blocze, nysly 
then ponawyani, kthori szthara (leg. z stara) 
dawna byl yszypan 1434 Pyzdr nr 1084.

Ponęcać *ponaglać, impellere, incitare’:
Y zmouil sin bozi sloua uelmy znamenita, 
gimis casdo duso zbosno pobuda, ponocha 
y pouaba..., <ponę)-cha ręko ta: Pospey so! 
Kśw br 5.

Ponękać fo rm y: praes. ind. 3. sg. ponęka 
1471 MPKJ V 67; 3. p i  ponękają Pul 147 
arg.; ~  part. praes. act. adv. ponękając BZ 
Jos 8, 16, 1471 MPKJ V 31; adi. ponękając 
BZ  I Par 12, 36; ~  praet. 3. sg. m. ponękał 
1471 MPKJ V 16. 40; — condit. 3. pl. m. -by 
ponękali 1471 MPKJ V 52.

Znaczenie: 'ponaglać, zachęcać, impellere, 
incitare, hortarf: Tedy oni wszistczi za gedno 
krzikno a syebye ponokayocz (se mutuo co- 
hortantes) wzrvszili syo na nye BZ  Jos 8, 16, 
sini. 1471 MPKJ V 31; Ponąkal suggesserat 
(ąuibus auditis, Moyses fecit omnia, quae ille 
suggesserat Ex 18, 24) 1471 MPKJ V 16; Po- 
nąkayącz prouocans (sicut aquila provocans 
ad yolandum pullos suos Deut 32, 11) ib. 31; 
Aby ponąkaly vt yrgerent (constituerunt levi- 
tas'..., ut urgerent opus domini I Esdr 3, 8) 
ib. 52; Apostoli czerkew ponokayo ku chwalye 
za oddanye yey *myloszcz bożo Pul 147 arg.; 
~  'wyzywać do walki, ad pugnam pro\ocare : 
Z Assera wichadzai0ce ku boiv ffy  w czele 
pon0kai0cz (in acie provocantes) czterdzescy 
tysy0czow BZ  I Par 12, 36; ~  'podburzać,
concitare, inflammare, sollicitare : Ponąkal sol- 
licitabat (faciebatque, sc. Absalom, hoc omni 
Israel yenienti ad iudicium... et sollicitabat 
corda yirorum Israel II Reg 15, 6) 1471 MPKJ
V 40; ~  'zachęcać znakami, signis hortari:
Ponąka annuit (homo apostata, vir inutilis 
graditur ore perverso, annuit oculis, terit pede, 
digito loquitur Prov 6, 13) 1471 MPKJ V 
67.

Ponękanie 'podnieta, bodziec, concitamentum, 
stimulus’: Naturalis instinctus ylg. wnotrzne 
ponokane vel poruszene XV in. R XXIV 52,

sim. XV p. pr. R XXII 344; Inspiratio omnipo- 
tentis ponokane XV p. pr. R XXII 333.

Ponęknąć 'dać znak, skinąć, annuere, signum 
darć: Ponąknąly są innuebant (innuebant autem 
patri eius, quem vellet vocari eum Luc 1, 62) 
ca 1400 PF IV 752.

Ponęta 'łowienie ptaków, aucupium : Johan
nes... et Stano... obligauerunt se... satisfacere 
domino <capitaneo)> Cracouiensi racione poną- 
tharum perdicum 1424 StPPP II nr 2003, 
sim. ib.

Poniechać 'przestać coś robić, odczekać 
chwilkę, ałiąuid desinere, aliąuantum temporis 
cunctan: Sustine hoc modicum ponyechay, 
potrway (sustine me paululum et indicabo tibi 
Job 36, 2) XV p. pr. Zab 519.

Poniechawać 'odczekiwać, nie robić czegoś od 
razu, cunctari, cessare : Quo, gl. ictu, feriat 
(sc. miles), yigilat (sc. agricola) et cessans, gl. 
non percuciens ponyechavayącz, cogitat ictus 
1466 R XXII 17; Ponyechavacz dissimulo 
XV p. post. PF V 10.

Ponieczcić, Poniećcić 'zbezcześcić, sprofano
wać, polluere, \iolare : Bosze, prziszli so pogany 
w dzedzistwo twoie, poneczczyly so (polluerunt, 
Pul: pokalyaly) kosczol swoti twoy FI 78, 1.

Poniećcić cf. Ponieczcić
Poniedziałek 'dzień tygodnia pierwszy po nie

dzieli, dies Lunae, hebdomadis dies secunda : 
Iacom Potrą spowadal w ponedzalek 1404 
Piek VI 231, sim. Sul 85, Ort Mac 142, M W  47 a; 
Braczia y syostry nye mayą myąssa gyesczi 
w ponyedzyalek, ve syrodą y w pyąthek (se
cunda, quarta et sexta feria) 1484 Reg 710; 
Iesliby kthori thowarzis swyączil ponyedzialek 
sswą volyą 1491 RKJŁ VII 58; W ponyedzalek 
nyeszpor Pul 114 arg., sim. ib. 115 arg. Is arg.; 
O tern, yako myły Iesus v ponyedzyalek po 
kyyathney nyedzyely yroczyl szye do Ierusalem 
Rozm 451; ~  dobry poniedziałek 'poniedzia
łek traktowany zwyczajowo przez czeladź ce
chową jako dzień wolny od pracy, dies Lunae, 
quo epifices cuiusdam societatis negotiis vacare 
consueverunP: Precipimus, ut bona secunda 
feria al. dobry *ponedialek cassetur et de- 
struetur sociis currificum, simul et rotificum 
propter eorum enormes excessus 1499 AcPosn 
II 384; ~  przewodni poniedziałek 'poniedzia
łek po tzw. niedzieli przewodniej czyli białej, 
drugi poniedziałek po Wielkanocy, dies Lunae 
post dominicam in albis, ąuae dicitur : Dominus 
Przedbor... obligavit se dissipare... granicias 
super Quathonewo ad feriam secundam na 
przewodny ponedzalek wlgariter 1425 KsMaz 
II nr 1013.
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Poniedziałkow(y) 'odbywający się w ponie
działek, na poniedziałek przeznaczony, qui die 
Lunae a g i tu r Ponyedzyalkowe psalmy thy szą 
Puł 26 arg.; Nyespor ponyedzyalkowy Puł 
114 arg.; Na ponyedzyalków nyespor Puł 
119 arg.

Ponieść fo r m y : praes. ind. 2. sg. poniesiesz 
BZ Jer 14, 17; 3. sg. poniesie Sul 69, BZ Lev 
5, 1. 19, 8. 24, 15; 3. du. poniesieta BZ Lev 
20, 17. 19. 20; 3. pl. poniosą BZ  Num 1,50, 
Ort Mac 80, OrtOssoł 62, 1; ^  praet. 3. sg. m. 
poniosł 1402 KsZPozn nr 1028, Rozm 124; 
/. poniosła Rozm 20.

Z n a czen ia : 1. *pójść niosąc coś, portare5: 
Ony sami ponyoso (portabunt) stan swyadzecz- 
stwa y wszitky potrzeby iego BZ  Num 1, 50; 
Gydącze gymyenye swe czlowyek może dobrze 
dacz na szwey szmyertelney posczeley tako, 
ysz on od szyebye da y od nyego ponyoszą 
OrtOssoł 62, 1, sim. Ort Mac 80; Yako smyotla 
(sc. Maryja) proch v gromada... y pobrała 
przed szyą w szvknyą, y ponyoszla Rozm 20; 
On (sc. Jesus) vz[v]yawschy vegla v łono svey 
suknye ponyosl ib. 124; ~  Ponyesyesz k nym 
słowo to (dices ad eos verbum istud) BZ Jer 
14, 17.

2. ponieść grzech, złość 'zostać ukaranym za 
grzech, zło, peccati poenam ferre : Syn nye 
ponyesze slosczy oczczowey (non portabit ini- 
ąuitatem patris, Dział 59: nye ma czyrpyecz 
za oczcza) Sul 69; A ktoś po dwv dnyv iadlbi 
yo (sc. obiatę), yiopczowan bodze... y ponyesze 
(portabitąue) grzech swoy BZ  Lev 19, 8, sim. 
ib. 5, 1. 24, 15; Zabita bodzeta oba widzenyy 
(leg. w widzeniu) łyda swego, przeto zesta 
swo skaradoscz sobye wzyavila y ponyeszeta 
(portabunt) grzech swoy ib. 20, 17, sim. ib. 
20, 19. 20.

3. ponieść prawem *przedstawić dowód zgodny 
z prawem, afferre argumentum, quod iure postu- 
la b a tu r Periuravit idem Laurencius ylg. po
nosi prawem super easdem octuaginta marcas 
1402 KsZPozn nr 1028.

Poniewalać *przymuszać, cogere’ : Benivole 
mansi apud Stiborium, nunąuam me illiberavit 
vlg. niddi mą ne ponewalal, abich w nego bil 
1424 TymWol 48; Redigit obracza, ponyevala, 
wodzy M W  gl. 65.

Poniewolić 'przymusić, cogere’: Cjkogo (pro 
nikogo) nye maya przyczysznacz albo ponyewo- 
lycz (Ort Mac 101: przy nye wolycz) szwyat- 
czycz to, czo nye chcze po d[r]obrey woley 
szwyathczycz OrtOssoł 75, 2; Od przyssyąg... 
wszythczy sye mayą vyarovaczi y wystrzegaczi, 
nyzlyby kogo yawna przyczyna przypądzyla

y ponyevolyla (nisi necessitate cogente) k themy 
1484 Reg 717.

Poniewolne *rodzaj daniny albo powinności 
kmiecej, genus vectigałis vel servitutis, qua cme- 
thones obłigati eranf: Liberantes et absolyen- 
tes incolas in predictis yillis sedentes ab omnibus 
solucionibus Polonicalibus, que nostro dominio 
dinoscuntur pertinere, yidelicet a naraz, a po- 
voz,.,. a poradlne, a poneyolne, ab opole 
1296 KodWP II 119.

Ponik ?podziemne koryto rzeki, subterraneus 
aheus fluminis’: Item est piscina optima... cuius 
meatum subterraneum al. ponyk idem Johan
nes Dlugosch magno sumptu et labore clausit 
DILB I 418.

Poniklec bot. * miłek wiosenny, Adonis verna- 
lis L3: Ponyklecz elleborum nigrum 1472 Rost 
nr 295. Bohemizm.

Poniknąć eosłabnąć, ustać, zginąć, deficere, 
desinere, perire’ : Ya prószył za czye, aby 
v tvych pokuschach nye ponykla yyara tyoya 
(ut non deficiat fides tua Luc 22, 32) Rozm 560; 
Yako ya modlyacz szye czyebye zasczyczyl, 
by nye ponykl, takyesch thy modlyacz szye 
braczyą przykładem tvey pokuthy poczyyrdzy 
ib.; Kyedy yyara syyątego Pyotra przez troye 
zaprzenye tey noczy była ponykla ib.

Poniskanie cf. Powyskanie
Poniż 'niżej w stosunku do czegoś, dalej niż 

coś, infra aliąuid5: Item incipiendo pony sza 
(pro ponysze?) yille Wissloczek ille omnes 
wyrchowyny debent proyenire super danyną 
regalem 1447 AGZ XI 313; Kmethones... in- 
ferius al. ponysz pastewnyka penes antiąuum 
fluvium... hec prata sua frui debent in perpe- 
tuum 1479 AGZ XIX 37.

Poniżać fo r m y : praes. ind. 2. sg. poniżasz 
BZ  Judith 6, 15; 3. sg. poniża FI i Puł 74, 7, 1471 
MPKJ V 76; ^  part. praes. act. adi. g. pl. m. 
poniżających FI 88, 41; ~  praet. 3. sg. f . poni
żała Gn gl. 161 b.

Z n a czen ie : fupokarzać, zmuszać do pokory, 
animos alicuius comprimere, frangere5: Quia se 
in tantum humiliauit poniżała szo Gn gl. 161 b; 
Bog S0dz0 iest, tego ponysza (hunc humiliat), 
a onego powisza FI 74, 7, sim. Puł; Powiszil ies 
prawiczo poniszaioczich gi (deprimentium eum, 
Puł: sczyskayoczych) FI 88, 41; Panye boże..., 
vkasz, yze ti nye opusczasz w cy0 yfaiocich, 
a tyste (leg. ty iste), gisz w syo yfaio a w swey 
syle syo chelpyo, ponyzasz (humilias) BZ  Ju
dith 6, 15; ^  *przygniatać, obciążać, compri
m e r e Ponyza .deprimit (terrena inhabitatio 
deprimit sensum multa cogitantem Sap 9, 15) 
1471 MPKJ V 76.
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Poniżę cf. Poniż
Poniżenie 1. 'upokorzenie, wzgardzenie, despi- 

cientia, contemptw : Ponisenye (war. kal.\ po- 
mnyeissenye) minoracio (est propter gloriam mi- 
noratio et est qui ab humilitate levabit caput 
Ecclus 20, 11) MPKJRp Y49v; Tedi snaadz zgy- 
n0lbich bil w ponizenyu moiem (in humilitate 
mea Psal 118, 92) M W  35a; Abiectio, id est 
recessio oddalenye vel ponyzenye ca 1500 Er z 
73; ~  Poczi<na)> v poniszenv concipit co-
rupta 1461—7 Serm 442v.

2. 'poskromienie, domitus5: Jeiunium est arx 
dei,... repressio, ponizenye, peccati, ereccio 
mentis XV p. post. GIDom 49.

3. 'zepchnięcie w dół, pogorszenie stanu, 
actus aliąuid deiciendi, in peiorem statum mu- 
tandi5: Prze nyewdzącznoscz przes dzeczy oczczv 
vczynyoną a prze ponyzenye stadia (propter 
depressionem status sui)... myedzy oboyą stroną 
*myrzączką a gnyew pochodzy Sul 75.

Poniżyć, Poniżyć się fo rm y: praes. ind. 2. sg. 
poniżysz BZ  Deut 28, 43; 3. sg. poniży BZ 
Judith 8, 20; ~  imper. 2. sg. poniży 1471 MPKJ
V 78; 7. pl. poniżmy BZ Judith 8, 16; ^  inf. 
poniżyć ca 1500 Erz 73; ~  praet. 1. sg. m. 
poniżyłem BZ  I Par 17, 10, 1471 MPKJ V 48; 
2. sg. m. poniżyłeś M W  28b. 29a; jeś poniżył 
BZ  Deut 21, 14; 3. sg. m. poniżył 1471 MPKJ
V 131; 3. pl. m. poniżyli BZ  Judith 4, 8; 
~  pląperf. 3. sg. m. poniżył był BZ  II Par 28, 
19; ~  condit. 3. sg. f . poniżyłaby XV ex. Gl- 
Kórn II 209; -by poniżyła Sul 61; ~  part. praet. 
pass. I. sg. m. (w) poniżonem BZ  Judith 8, 
16; n. pl. m. poniżeni MPKJ V 115; ~  praes. 
pass. 1. sg. m. poniżon-em M W  37a; 3. sg. m. 
bywa poniżon Rozm 381; 3. pl. m. poniżoni 
są BZ  Jud 11, 33; ~  fut. pass. 2. sg. m. poniżon 
będziesz 1471 MPKJ V 92; 3. sg. m. będzie 
poniżon Rozm 418; ~  praet. pass. 1. sg. m. 
poniżon-em był M W  28a.

Znaczenia'. 1. * upokorzyć, pognębić, animum 
alicuius comprimere, frangere, aliąuem vexare, 
affligere \ Poniszeni humiliantur 1434 PF Y  32; 
Nos putauimus eum leprosum et percussum 
a deo et humiliatum poniszon[y]ego (Is 53, 4) 
XV p. pr. SKJ I 307; Nunąuam virgo super 
omnes choros fuisses exaltata, id est sublimita, 
nisi te infra omnes homines humiliasses po
ny schila XV med. SKJ V 272; Ani gey (sc. 
żony) mocz bodzesz przedacz za pyenyodze, 
ani snodzicz mocz, genze ges yo ponizil (quia 
humiliasti eam) BZ  Deut 21, 14; Y ponyszony 
S0 (humiliatique sunt) sinowye Amonowy BZ 
Jud 11, 33; Ponyszilem (humiliavi) wszitki 
nyeprzyiacyele twe BZ  I Par 17, 10, sim. 1471

MPKJ V 48; Pcnyzil bil (humiliaverat) zaiste 
pan Iud0 BZ  II Par 28, 19; Wzwolal wszitek 
lyvd ku panu... a ponyzily (humiliaverunt) 
swich dusz w poscye BZ  Judith 4, 8; Ponyszmi 
(humiliemus) przed nym nasze dusze a w duchu 
skruszonem a ponyszonem (humiliato) sluszocz 
gemu a placzocz powyemi panu, abi... vczinyl 
swe mylosyerdze ib. 8, 16; On... ponyszi (hu- 
miliabit) wszech narodow, ktorzikoly powstano 
przecyw nam ib. 8, 20; Ponyzi deprime (sta 
in iustitia et timore..., deprime cor tuum 
Ecclus 2, 2) 1471 MPKJ V 78; Ponyzon ban- 
dziesch humiliaberis (Is 29, 4) ib. 92; Ponyzil 
humiliavit (Phil 2,8) ib. 131; Piruey nizli 
ponyzonem bil (priusquam humiliarer Psal 118, 
67), ia zgrzeszilem M W  28a; Dobrze mnie, 
ize poniziles mie (quia humiliasti me Psal 118, 
71) M W  28b, sim. ib. 29a; Poniżonem barzo 
(humiliatus sum usquequaque Psal 118, 107) 
M W  37a; Abijcere ponyzycz vel odalycz 
ca 1500 Erz 73; Wschelky, który szye povysscha, 
byva ponyzon (humiliabitur Luc 14, 11) Rozm 
381; Kto szye bądzye povyschacz, ten bądzye 
ponyzon (humiliabitur Mat 23, 12) ib. 418; 
~  poniżony *pokorny, supplex : Supplices po- 
nizeny aut nabosny (supplices mei, filii disper- 
sorum meorum, deferent munus mihi Soph 3, 10) 
MPKJ V 115; ~  ~  <Ut> desinat in piscem
ponyszylaby szya (humano capiti cervicem pic- 
tor equinam iungere si velit et varias inducere 
plumas... ut turpiter atrum desinat in piscem 
mulier formosa superne) XV ex. GIKórn II 
209.

2. 'odebrać znaczenie, vi atque auctoritate pri- 
v a r e Zydowskey sloszcy w them szą... vmysl 
obartha, aby chrzesczyany... w bogaczsthwye 
zawszdy ponyzyla a szkazyla (u t... in divitiarum 
depressione semper deprimat et evellat, Dział 65: 
aby... znysczyl a skazy 1) Sul 61; ~  poniżyć
się estracić znaczenie, vim atque auctoritatem per- 
dere\ Przichodzen... zwyssi syo nad czo..., 
a ty syo ponizisz (tu autem descendes) y bo- 
dzesz nyssy BZ  Deut 28, 43.

Ponocki pl. tantum *posługa kmieca polega
jąca na pełnieniu straży w nocy, vigiliae noctur- 
nae, quae cmethonibus agendae er ant': Casimi- 
rus IV rex aream cum domo... in civitate 
Brzestensi nobilis Mathiae... ab omnibus exac- 
tionibus civilibus, necnon podwodis et excubiis 
al. ponoczki... liberat (1457) XVIp. pr. Matr IV 
3 nr 910.

Ponocować fo rm y: praes. ind. 3. pl. pono- 
cują 1471 MPKJ V 106; ~  imper. 3. pl. pono- 
cujcie BZ  IV Reg 11, 6. 7; ~  fut. 2. pl. m. bę
dziecie ponocować BZ  IV Reg 11, 6; ^  praet.
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3. sg. m. ponocował 1471 M PK JY  44; 3. pl. m. 
ponocowali BZ  III Reg 14, 27.

Z n a czen ie : *pełnić straż w nocy, czuwając 
strzec kogoś, czegoś, noctu \igilias agere, \igi- 
lando aliąuid custodire, sery ar e : Roboam na- 
czinyl sczitow myedzanich y dal ge... tim, gisz 
ponoczowaly (excubabant, 1471 MPKJ V 44: 
ponoczowal excubabat) przede dzwyrzmy domv 
krolyowa BZ  III Reg 14, 27; Trzecya cz0scz 
s was wnydzi w sobot0, ponoczvycyesz (obser- 
vet excubias) w domv krolyowye, a trzecya 
cz0scz b0dz w bronye Seyr... y b0dzecye po- 
noczowacz (custodietis excubias) w domv Messa, 
ale dwye cz0scy z was... ponoczyycyesz (custo- 
diant excubias) w domv boszem przi krolyv! 
BZ IV Reg 11, 6—7; Ponoczuyą excubant (hoc 
est gazophylacium,... sacerdotum erit, qui ex- 
cubant in custodiis templi Ezech 40, 45) 1471 
M PKJY  106. ~  Bohemizm.

Ponowić fo r m y : inf. ponowić 1413 KsMaz I 
nr 2021, 1474 AGZ XVIII 78; -  praet. 2. sg. m. 
ponowiłeś 1481 AGZ XVIII 216; 3. sg. m. po
nowił 1420 Kościan nr 764. 765; 3. pl. m. po
nowili 1481 AGZ XVIII 215. 217, 1483 ib. 254; 
~  condit. 3. pl. m. -by ponowili BZ  II Par 34, 10.

Znaczenie: 'przywrócić do stanu pierwot
nego, odnowić, restituere, renoyare*: Ego volo 
ipsas (sc. metas antiąuas) renovare vlg. po- 
nouicz 1413 KsMaz I nr 2021; Jako medzy 
Woyaczewem a Runowem biły stare copcze 
a thy Micolay... ponowił 1420 Kościan nr 765, 
sim. ib. nr 764; Dały {sc. pieniądze) w roce 
tym, gisz wladnoly dzelnyki domv bożego, abi 
oprauily koscyol bozi a wszitko zwyotszale po- 
nowyly (ut... sarcirent) BZ II Par 34, 10; Non 
vis... granicies renovare et scopulos al. kop- 
czow consipare al. ponovicz y possypacz 1474 
AGZ XVIII 78; Iwan et... Petrus renovaverunt 
al. ponovyly aggerem 1481 ib. 215, sim. ib. 217, 
1483 ib. 254; Tu renovasti al. ponowilesz groblą 
1481 ib. 216.

Ponowienie 'naprawa, odnowienie, ulepszenie, 
actus reficiendi, renomndi, meliorem reddendi 
Iwan e t... Petrus renovaverunt al. ponovyly 
aggerem al. groblą... et eadem renovacione 
al. a thym ponowyenym dicti aggeris et suble- 
yatione aque post scopulos et granicies... bona 
ipsius Nicolai... subdiluviaverunt 1481 AGZ 
XVIII 215, sim. ib. 216. 217, 1483 ib. 254; Pro 
renovacione al. o ponowyenie... granicierum 
antiquarum 1485 AGZ VII 156.

Poorać fo rm y: inf. poorać 1424 ZapWarsz 
nr 99, 1444 AGZ XIV 134, 1487 ZapWarsz 
nr 1613; ~  praet. 1. sg. m. -m poorał 1468 
ZapWarsz nr 1315, 1469 ib. nr 1304, 1493 ib.

nr 1747; / .  ja poorała 1489 ZapWarsz nr 1641; 
2. sg. m. poorałeś 1483 AGZ XV 523; 3. sg. m. 
poorał 1398 HubeZb 73, 1398 StPPP VIII 
nr 7610, 1400 SKJ III 190, 1401 Pozn nr 503, 
etc: etc.; 3. pl. m. poorali 1421 ArchCastrCrac I 
464, 1467 AGZ XVI 47; ~  part. praet. pass.
ac.p l.f. poorane Sul 61.

Znaczenie: 'zaorać, orząc uprawić rolę, 
arare, arando agrum colere': lako Janusz t0 
czoscz, cso poorał, dzirszi woczey dwudzestu 
lath w pokoyu 1398 HubeZb 73; Ezh Petir... 
poorał swe, iaco na gego listach stoy 1398 
StPPP VIII nr 7610, sim. 1400 SKJ III 190, 
1401 Pozn nr 503, 1415 Pyzdr nr 411. 430, 1416 
ib. nr 451; Yako prawye Yan poorał Dobkowa 
rolo 1417 AKPr VIIIa 142, sim. 1417 Pyzdr 
nr 502. 503. 511, 1419 ib. nr 611; Yako czso 
Mycolay poorał seszcz brosd, tho iest rosoral 
granyczo prawo 1417 Pyzdr nr 495; Arraverunt 
al. poorali 1421 ArchCastrCrac I 464; Jakom 
ya o tho krziwdo wstał, esze mo rolą dal po- 
oracz Maczey 1424 ZapWarsz nr 99, sim. 1487 
ib. nr 1613; Quod terram eiusdem Mythko 
coluit al. poorał 1435 AGZ XII 5; Supereaui- 
tayerunt yiolenter... super hereditatem Vod- 
niki, fecerunt sibi agrum exarare al. pooracz 
1444 AGZ XIV 134; Role swoge... poorane 
(agris suis... excultis), wykopane y poszane... 
ostawy Sul 61; Yakom ya nye poorał Kathe- 
rzenyney roley gwalthem 1468 ZapWarsz 
nr 1315, sim. 1469 ib. nr 1304, 1493 ib. nr 1747; 
Tu sibi disarasti al. pooralesz terram 1483 
AGZ XV 523; Jako ya przes Dzyrska... nye 
poorała... czasczy... dzeczy Stanyslawowych 
1489 ZapWarsz nr 1641; Nicolaus... yeniens 
yiolenter arream ipsius agricolavit al. poorał 
1497 AGZ XV 336; ~  'przeorać zasiewy,
sementes arare5: Perarauit al. poor[z]al 1421 
ArchCastrCrac I 1520; Tuo mandato homines 
tui avenam Stanislai seminatam in agris ipsius 
yiolenter perarayerunt al. poorały 1467 AGZ 
XVI 47.

Pooranie 'zaoranie, aratm : Jakom ja s(a>mo- 
wthor gwalthem *ney yycopal dambrowy Jada- 
movy na Misczinie anim jeyh proszem poszyal, 
kthorim pooranim odeszły mv yzythky 1474 
ZapWarsz nr 1382, sim. ib. nr 1379.

Poostać 'opuścić coś, porzucić, aliąuid re- 
linąuere, deser er e : Me sercze za wżdy smątno 
a moya duscha poostąla mye Rozm 527.

Pop fo rm y: n. sg. pop FI i Pul 109, 5, 1405 
Przem I nr 108, 1411 ib. nr 361, etc. etc.; ~  g. sg. 
popa 1418 Przem I nr 1028; popu Rozm 669; 
~  d. sg. popu Park 403, ca 1500 R XLVII 370; 
popowi 1442 AGZ XIV 56; ~  ac. sg. popa
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OrtOssol 22, 4. 104, 4. 105, 1; popu 1437 Kod- 
Pol III 412; ~  v. sg. popie 1440 MMAe XVI 
nr 377, 1463 ib. nr 1928, 1466 MMAe XVIII 
nr 71, etc.\ ~  i. sg. popem 1497 AcLeop II 
nr 1650; ~  /. sg. (o) popie Rozm 630; ~  n. pl. 
popowie FI i Pul 77, 70. 131, 9, 1443 AGZ XIV 
77. 79, etc. etc.; popi 1414 JA XIV 499, Gałka 
w. 63; '—' g. pl. popow (1407) 1549 AGZ VII 51, 
Galka w. 24, Rozm 666. 761; ~  d. pl. popom 
1443 AGZ XIV 79, Aleksy w. 98; — ac. pl. 
popy FI i Pul 131, 17, Rozm 184; ~  i. pl. popy 
1500 AGZ XV 399.

Z n a c ze n ie : fkapłan, sacerdos5: a. obrządku 
prawosławnego (na Rusi): Item Anthonius... 
astitit iudicio... contra pop al. presbiterum 
Ruthenorum ita,... quod sepedictus Anton 
a predicto pop al. presbiterum iure evasit pro 
predicta ludula et argento 1405 Przem I nr 108, 
sim. 1411 ib. nr 361. 540; Spiritualium negotia 
superius dieto wladicae et iudicia spiritualia,... 
i kvny s popow et iudicia spiritualia damus... 
iudicare (1407) 1549 AGZ VII 51; Item Desch 
pop resignavit domum cum ortu, qui iacet retro 
domum Pechno Borkowicz, Rino pop 1415 
Przem I nr 716, sim. 1416 ib. nr 855, 1421 
ib. nr 1307, 1423 ib. nr 1506, 1428 ib. nr 2009; 
Pasco, Korinthenskego popa zin, paruit IHI-uor 
iudicia contra Iankonem 1418 ib. nr 1028; Item 
Rin pop liberavit ortum suum 1435 ib. nr 2523, 
sim. 1436 ib. nr 2605. 2612; Pełka eidem fratri 
suo *Zlbank dedit suum sacerdotem Rutheni- 
cum al. popu et cum ecclesia 1437 KodPol III 
412; Croppka, popp rusky, resignavit ortum... 
Symoni clerico 1440 Przem I nr 2918; Suspen- 
dimus primum terminum per duas ebdomadas 
Syemyonowy, popowy de Laschky 1442 AGZ 
XIV 56, sim. ib.; Oszyey et Syemion popowye 
astiterunt terminum concitacionis 1443 ib. 77, 
sim. ib. 79; Nos autem iudex ipsis popom et 
dyakowy sentenciavimus habere pro lucro tali- 
ter ib. 79; Senko, baythko seu pop de Rado- 
choncze 1466 AGZ XIII 535; Grzegorz zalowal 
na ruszkyego popą {OrtMac 143: baythka) Ort
Ossol 104, 4, sim. ib. 22, 4; Tego *koynya za- 
luyą yako trzydzesczy grzywyen na popa (Ort- 
Mac 143: na baythka). Na tho odpowyedzal 
pop (OrtMac 143: baythko) ib. 105, 1, sim. 
ib. 105, 2; Cum kmethonibus et pop ac sinagoga 
Ruthenicali 1483 AGZ XIX 359; Iacobo cessit 
{sc. Johannes) baythko seu pop cum boznycza 
et duodecim cmethones 1489 ib. 78; Cum tuo 
presbitero al. s popem 1497 AcLeop II nr 1650; 
Inter popi de Stradecz... Lis inter presbiteros 
Rutenicos al. popi orta fuit 1500 AGZ XV 399; 
Controversia... inter dyak morantem circa pop
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Rvtenum... et Iudeum ib. 403, sim. ib.; Ideo 
si vis, quod te non vincat in tuis tentacionibus, 
confitere humiliter non popv ruszkemv ca 1500 
R XLVII 370; ~  b. obrządku łacińskiego:
Wancz s nich (sc. kapłanów) clamayo chlogi 
{pro chłopi) a rzekocz: Saleny so popy 1414 
JA XIV 499; O ... nynieyszhich popow zloszczi 
popissal {sc. Wiklef) s pelnoszczi Gałka w. 24; 
Cessarsszczi popowie so anticristowie ib. w. 31; 
Prawdą popi taio, yzze szą gey ląkaio ib. w. 63; 
Roszdal szwe rucho szebrakom, szrzebro, szlo- 
tho popom, szakom Aleksy w. 98; Clericus 
caplan uel pop OrtCel 2, sim. OrtLel 233, Ort- 
Zab 527; Potr povec popu Park 403; Villa 
archidiaconatus Zawichostensis,... quae quon- 
dam erat proprietas et fundus dictae ecclesiae 
in Swyeczechow in sortem presbyteri, id est 
pop,... collata DłLB I 193; ~  Pirzwy pop
Lassota wzzol mocz od chobota Constantina 
smoka Gałka w. 36; ~  ~  użyte w zwrotach
obraźliwych: Bernardus dixit ad predictum ele
mentem occisum hec verba: Inhoneste sacerdos 
vlg. *nyeczsivy popye! 1440 MMAe XVI nr 377; 
Predictus minister ad ecclesiam venisset, cum 
baculo irruit in prefatum Iohannem vicarium,... 
verbis turpibus ipsum dehonestando dicens: 
Wygrzebany popye, traham te de ecclesia! 1463 
ib. nr 1928; Tu dignus es occisione, opuchły, 
opyly popye! 1466 MMAe XVIII nr 71; Men- 
tiris, pessime popye, falsarie, qui false iudicas! 
1472 MMAe XVI nr 636; Nicolaus... dixit ho- 
norabili Daczbogio... Popye! Qui Daczbogius 
per corulum se recepit et super ipsum Nicolaum 
pro huiusmodi verbo turpi, quod non servit per
sonę eius, quia est plebanus 1486 ZapWarsz 
nr 1611; Pessime et non bonę presbiter al. popye! 
1494 MMAe XVIII nr 167, sim. 1498 StPPP VII 
550. 552; ~  c. niechrześcijański: Popowe (sacer- 
dotes) gich w meczu spadli S0 FI 77, 70, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 131, 9; Yes pop (sacerdos) 
na weky FI 109, 5, sim. Pul; Popy (sacerdotes) 
gego obleko zbawenym FI 131, 17, sim. Pul; 
Syodmego dnya popowye (sacerdotes) weszmo 
sedm troob BZ  Jos 6, 4; Dicentes popowye hoc 
adiuverunt XV p. post. Zab 522; Yako po- 
povye y byskvpovye (sacerdotes) veschly v radą, 
czo by myely vczynycz Rozm 27, sim. ib., sim. 
ib. 32. 33. 39; Gdysz krzczyl svyąthy Yan, po
siały k nyemv od Ierosolymytan zakowstwo 
y popy (sacerdotes et levitas Jo 1, 19) ib. 184; 
Nye posvyączy myasto czlovyeka, alye czlo- 
vyek myasto, a tez nye wschelky pop yest 
svyąthy (non omnis sacerdos sanctus) ib. 417; 
Zly padayą vznak, yako szye czczye v krolew- 
skych kxyągach o onym popye..., yze spadł
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stolcza (leg. z stolca) vznak..., zlomyl glovą 
y zdechł ib. 630; Kroi Davyd chczyącz rozmno- 
zycz służbą bożą y vstavyl cztyrzy a dwanasczye 
popow ib. 666, sim. ib. 761; Svyąty Marek movy, 
yze przyvyedzyon (sc. Chrystus) do navyschego 
popu (ad summum sacerdotem Marc 14, 53) 
ib. 669.

(Popadia) Popadyja 'żona popa (kapłana 
prawosławnego), uxor sacerdotis pop d ic tf: Po
padia et filius suus 1437 AGZ XII 14; Popadia 
mit ir tochter Hanka 1446 Czół IV 242; Bicz- 
kowa, popadia antiąua 1448 Przem II nr 480, 
sim. 1449 AGZ XIII 282, 1496 AGZ XVIII 378, 
1500 AGZ XV 399. -  Cf. Popodia.

Popadyja cf. Popadia
Popadynia 'żona popa (kapłana prawosław

nego), uxor sacerdotis pop dictf : Dimitr contra 
popadyną 1444 A G ZX IV 133; Popadynya contra 
Dimitr. Datur terminus 3a die post ingressum 
domini palatini Leopolim Vasy popadini actrici 
ib. 135; Dimitr contra popadynya ib., sim. ib.; 
Dimitr contra popadynya. Dimitr solvat popadini 
septem truncos frumenti ib. ~  Cf. Popodynia.

Popasienie 'wypasienie, spasienie, depastw : 
O skodzye *papaszyenya Sul 13; Tho... gest vsta- 
wy<o)no w capytule... o popaszenyy Sul 68.

Popaszela cf. Popażela
Popaśca 'ten kto wypasa, spasa cudzą wła

sność, qui ałienos agros de pas c i f : Cyrzpyąnczy 
skodą oth popaszce zytha (a depastore frumen- 
torum)... skoth zayąthi przes nocz chowawszi 
do... obori kastellanskey... dopąndzycz mayą 
Sul 13.

1. Popaść fo rm y: praes. ind. 3. sg. popadnie 
BZ Num 35, 19; 3. pł. popadną BZ Deut 22, 18; 
~  part. praes. act. adv. popadnę BZ Deut 22, 28; 
popadnąc BZ  Judith 6, 7; ~  praet. 1. sg. m. 
-m popadł 1396 Pozn nr 315; 3. sg. m. popadł 
1394 TPaw IV nr 207, 1399 Kościan nr 118, 
BZ Tob 8, 3; neutr. popadło FI i Pul 47, 5; 
3. pł. m. popadli 1397 Leksz II nr 1065; ~  part. 
praet. act. popadw BZ  Deut 22, 25; popadwszy 
BZ Deut 21, 19; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie 
popadnion BZ Deut 24, 7.

Znaczenia: 1. 'schwytać, złapać, ująć,pojmać, 
capere, comprehendere5: Hanc autem cum appre- 
hendissemus, popadły, interrogauimus, ąuisnam 
esset adolescens (Dan 13, 40) XV p. pr. SKJ I 
307; Bliszny zabitego wrogv iakosz popadnye 
(ut apprehenderit eum), zabye natichmyast gy 
BZ  Num 35, 19; Popatwszi (apprehendent) gy, 
prziwyodo przed starsze tego myasta BZ  Deut 
21, 19; Popadno (apprehendent) starsi myasta 
tego moza y byczyyo gy ib. 22, 18; Gdysz na 
polv naydze mosz dzewko... a *popodw (ap-

prehendens) yo lezal s nyo, on sam ymrze 
ib. 22, 25; Iestly mosz naydze dzewko pann0 ... 
a popadno (apprehendens) yo spal s nyo ib. 
22, 28; Bodzeli popadnyon (si deprehensus 
fuerit) czlowyek nokayo jbrata swego..., taki 
zabit bodze ib. 24, 7; Angyol popadł (apprehen- 
dit) dyabla y prziwyozal gy na pusczi BZ Tob 
8, 3; Przikazal Olofernes slugam swim, abi po- 
padnocz (ut comprehenderent) Achiora y wye- 
dly gy do Bethulyey BZ Judith 6, 7; ~  Drszene 
popadło ie (tremor apprehendit eos) FI Al, 5, 
sim. Pul.

2. popaść szkodę 'ponieść szkodę, damnum 
accipere*: Przebrał mediam marcam et propter 
dampnum popatl 1394 TPaw IV nr 207; Niszły mi 
Dobeslaf zapłacił 10 1/2 grziwen, o tom popadł 
dwadzescze grziwen scodi 1396 Pozn nr 315; 
Yacosmi posli bili ote dw Woyczechu do Prze- 
sprawa y do gego bradze (leg. bracie), ysbi- 
chomu (leg. iżbychom mu) wsdali dzedzino, 
o yes ony popadli scodo 1397 Leksz II nr 1065; 
Ysz Micolay ne popadł scody f tich trich le- 
czech 1399 Kościan nr 118.

2. Popaść fo rm y: part. praes. act. adi. po- 
pasąc Sul 68; n. pl. m. popasący Sul 13; ~  inf. 
popaść 1424 KsMaz II nr 781, Sul 60; ~  praet.
1. sg. m. -(e)m popasł 1405 KsMaz I nr 616, 
1423 ZapWarsz nr 81, 1428 ib. nr 301, etc.; ja 
popasł 1455 ZapWarsz nr 985; / . -m popasła 
1405 KsMaz I nr 614, 1410 Czrs 33, 1422 
AKPr VIIIa 45, etc.; 2. sg. m. popasłeś 1425 
ZapWarsz nr 136; -ś popasł 1493 ZapWarsz 
nr 1741; 3. sg. m. popasł jest FI i Pul 79, 14; 
popasł 1396 Kościan nr 89, 1413 Pozn nr 893, 
1419 AKPr VIIIa 44, etc.; 2. pl. m. popaśliście 
1474 AGZ XVIII 83; 3. pl. m. popaśli 1394 
TPaw IV nr 5069, 1412 KsMaz I nr 1878, 1424 
ArchTerCrac CXCV 240, 9, 1426 ib. VIII 155, 
35; ~  condit. 3. sg. m. -by popasł Sul 39, 
Dział 32; ~  part. praet. act. popasszy 1432 
TymProc 139; ~  part. praet. pass. g. pł. popa
sionych 1441 StPPP II nr 2899.

Znaczenia: 1. 'pozwolić bydłu, owcom itp. 
czymś się nakarmić, pascere': Fecerunt michi 
suis peccoribus dampni unam marcam, popaśli 
mi in mea hereditate 1394 TPaw IV nr 5069; 
Mihi tu ne popasł mi loki swim bidlem 1395 
ib. nr 280; Czo mi Thoma popasł zitho, to 
stało za szecz grziwen 1396 Kościan nr 89; Ya- 
com ya ne popasła Luthkowi lanky 1405 KsMaz I 
nr 614, sim. 1439 ZapWarsz nr 886. 887; Yacom 
ya Craykowi offsa ne popasł 1405 KsMaz I 
nr 616; Jacom ya ne popasła Adamowy pod 
pasturzem prosa 1410 Czrs 33, sim. 1422 AKPr 
VIIIa 45; Yaco[m] moy posłowe ne popaśli

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

49*



388 POPAŚĆ POPEŁNIĆ

moy0 kasn0 Recziborowi sethmi cop owsa 1412 
KsMaz I nr 1878; Poząl mu y pobrał gego zito, 
a czego ne pobrał, to popasł y podeptał 1413 
Pozn nr 893; O kthore lanki na mj Jacusz ża
łował, tichem mu ne popasł 1423 ZapWarsz 
nr 81, sim. 1428 ib. nr 301. 2864. 2909, 1429 
ib. nr 305, etc.; Depawerunt al. popaszli 1424 
ArchTerCrac CXCV 240, 9; Eze Przedbor ne 
kaszal s[y]wim bidlem Boguslawow<a> szytha 
sylo popascz 1424 KsMaz II nr 781; Esze po
pasiesz mi zitho 1425 ZapWarsz nr 136; De- 

# paverunt al. popaśli 1426 ArchTerCrac VIII 
155, 35; Jaco moy sin... nye popasł Viszcowa 
ofsa samowtor siło 1427 ZapWarsz nr 2759, 
sim. 1428 ib. nr 2864, 1433 ib. nr 419; Quia 
mihi frumenta mea consumpsisti vlg. popaszszy 
1432 TymProc 139; Pro XX casulis thatarce per 
ipsum depascatis al. popassonich 1441 StPPP II 
nr 2899; Popaszanczy (depascentes) zytho czyge 
oth kaszdego... skocząncza yaną czfyrcz pye- 
nądzy zaplaczicz powynny banczcze Sul 13; 
Gdiby ktho nasyenya... bidlem wyelkym popasł 
(si... depascat), abi za każde klvszą alybo skoczą 
ąuartą pyenądzi... zaplaczicz myal Sul 39, sim. 
Dział 32; Then, przes czyge gymyenye szwynye 
pana they tho dąbrowy... poganyany... bądą, 
sz oboygey strony drogy... zolącz swoy pyrzwey 
ma pobracz alybo popascz (depascat) Sul 60; 
Popaszącz (depascentes) alybo szirzpem po- 
sznącz thrawą, w syrzpye abo w plasczy mayą 
bycz począdzany Sul 68; Yaco ya nye *popals 
zytha xazego 1455 ZapWarsz nr 985; Quia vos 
ipsis depavistis al. popaslyscze ąuinąuaginta 
capecias al. kop siliginis et avene 1474 AGZ 
XVIII 83; Jakosz thy mnye popasł syano w brogv 
w ogrodzenyy gwalthem sthadem swoyem 1493 
ZapWarsz nr 1741; ~  Iaco Pabyan popasł
man sam y pot *pastusrzem swim bidlem 1419 
AKPr VIII a 44.

2. * zjeść, pożreć, comedere, depascere : Zwerz 
popasł iest io {sc. winnicę, ferus depastus 
est eam) FI 79, 14, sim. Pul.

Popatrzyć *patrząc wyszukać, speculando, in- 
ąuirendo deprehendere': Przetoz iysz yiszedw, 
popatrzi (inąuire libi) nyektorego mosza wyer- 
nego BZ  Tob 5, 4.

Popażela czy też Popaszela 'nałożnica, con- 
cubina: Sz popasszelamy cum concubinis 1448 
R XXIV 353.

Popchnąć *potrącić, impellere, offendere : 
Czsom yczinil Grzegorzevi, tho za gego po- 
czanthkyem, kyedi mego szurza popchnanl 
i yderzil 1436 KsMaz III nr 1865; Popchnyon 
(impulsus, FI: pochynon) wezwroczon yesm 
Pul 117, 13.

Popełniać fo rm y: praes. ind. 2. sg. popeł
niasz Rozm 619; 3. sg. popełnia XV p. post. 
GIDom 87; 3. pl. popełniają Sul 23; ~  part. 
praes. act. adv. popełniając Rozm 229; adi. po
pełniając ca 1428 P F I 494, Rozm 642; n. sg. m. 
popełniający Sul 69; ~  praet. 1. sg. m. -(e)śm 
popełniał Spow 2; /. -m popełniała Naw 171; 
~  part. praet. pass. I. pl. f . (o) popełnianych 
1436 R XXIII 277.

Znaczenia: 1. 'czynić, wykonywać, facere, 
conficere’: Kaio sse teze, izesm ne popelnal 
(Spow 3: ysszem nye popelnyl, 1: yszeszmi ne 
pełnili, 4: *ychem... nye pelnyla) sesczora 
miloszerdza twórcza mego Spow 2; Popelnya- 
yocz exequentes ca 1428 PF I 494; Ut pluri- 
mum rectum per alienum docet consilium de 
agendis o rzeczach popelnanich 1436 R XXIII 
277; Tho ystawyenye... prze naszych rzandzecz 
drapyeszstwo..., gesz czansto popelnyayą (com- 
mittunt), do nych... rosczągami Sul 23; Gysz- 
czecz popelnyayaczy (committens) grzech po
dług wyelgosczy gego tylko ma bycz skaran 
Sul 69; Proscha..., yzbych w them mogła prze- 
wyczyazycz wschyczky zloszczy moye, kthorem 
popelnyala od mogych młodych lath Naw 171; 
Iesus popelnyayacz (adimplevit) obyetnycza, 
która byl obyeczal k ro lo v y .y z e  po mem ystą- 
pyenyy poslye tobye yednego zvolyenyka..., 
y posiał y {leg. ji 'go5) Rozm 229; Iudaschu,... 
przez czaloyanye popelnyasch mązoboystwo 
(Luc 22, 48) ib. 619; ~  popełniać się 'spełniać 
się, ziszczać się, fieri, effici, evenire’: Tho, yez 
yydzyczye popelnyayącz szye ve mnye, sącz 
przepovyedzyane przez proroky, yze tako ma 
bycz Rozm 642.

2. 'przewyższać, superare’ (?): Corona notat 
perseveranciam, que preficit, popelnya albo 
przevyssa, alias yirtutes XV p. post. GIDom 87.

Popełnianie 'czynienie, wykonywanie, actus 
faciendi, exsequendi aliąuid5: Popelna<n)ym 
implecione XV p. post. JA XII 144.

Popełniciel 'sprawca, actoF: Grzechi w swo- 
gych popelnyczyeloch a skythnyokow {pro 
skvtnykoch) thylko myesczce sobye ziskyyą 
(poena in suos actores tantummodo yendicat 
sibi locum) Sul 28.

Popełnić, Popielnic fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
popełnię Rozm 229; 2. sg. popełnisz Rozm 38; 
3. sg. popełni Dek I 2. III 17. 24, XV p. post. 
JA XII 143, Rozm 231, etc.; 3. pl. popełnią 
XV p. pr. R XLVII 357, EwZam 289, Rozm 
403; ~  imper. 3. sg. popełni Rozm 597; ~  part. 
praes. act. adi. n. pl. m. popielniący XV p. post. 
GIDom 55; ~  inf. popełnić XV med. GIWroc 
79r, OrtMac 143, Rozm 19, etc.; popielnic
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1447—62 Zab 545; ~  praet. 7. sg. m. -(e)śm 
popełnił Spow 2; -(e)m popełnił Spow 3; ja po
pełnił Rozm 648; 3. sg. m. jest popełnił 1399 
HubeZb 97, 1400 ib. 109; popełnił 1392 HubeZb 
66, 1400 ib. 97, 1405 ib. 105, etc. etc.; f .  popeł
niła Rozm 15. 507; neutr. popełniło M W  60b, 
Rozm 97. 240; 3. du. neutr. popełnile BZ  II 
Par 21, 19; 3. pl. m. popełniły są EwZam 293; 
popełnili 1396 PKKr I 244, EwZam 295; popeł
niły XV med. SKJ I 88, Rozm 143; ~  pląperf.
2. sg. m. byłeś popełnił 1466 R XXII 19; 3. sg. m. 
był popełnił 1398 StPPP VIII nr 6902; /. była 
popełniła Rozm 13; 3. pl. m. są były popełniły 
Gn 176a; ~  condit. 2. sg. m. -byś popełnił 
Rozm 127; by popełnił Rozm 135; 3. sg. m. po
pełniłby Sul 88; -by popełnił 1407 HubeZb 89, 
BZ Lev 8, 34, Rozm 122. 186. 534. 800; neutr. 
(-)by popełniło Rozm 3. 328. 336, etc.; 3. pl. m. 
-by popełnili XV ex. PamLit XXVIII 307; 
/. by popełniły Rozm 481; neutr. -by popełniły 
Rozm 624; ~  part. praet. pass. g. sg. f .  popeł
nione XV med. PF IV 760; ~  praes. pass.
3. sg. m. jest popełnion Rozm 431; neutr. jest 
popełniono 1400 SKJ III 188; 3. pl. bywają 
popełniony XV p. post. R XXV 180; ~  fut. 
pass. 3. sg. neutr. będzie popełniono ca 1420 
R XXIV 83; ~  praet. pass. 3. sg. m. był po
pełnion XV med. SKJ V 266; ~  condit. pass.
3. sg. neutr. -by popełniono było ca 1500 JA IV 
92; -by było popełniono Rozm 568.

Z n a czen ia : 1. 'zrobić, wykonać, uczynić, 
facere, exsequi, committere’: Czo ranczil Msczu- 
gius... p ro ... Potrassio et Johanne..., tego ne 
popełnili, iaco gednacze wyednali 1396 PKKr I 
244; Gdi bil tego nye popełnił..., tedi sya pod
dał pod druge trzy grziwni 1398 StPPP VIII 
nr 6902; Cso Wachota roczil za Paszka..., 
togo yest on ne popełnił 1399 HubeZb 97, sim. 
1400 ib. 109; Czso yest... Mleczko ranczil za 
dzewka Philippowi..., to rakoyemstwo yest po- 
pelnono 1400 SKJ III 188; Kthory czlowyek 
tho popelny, zywoth yyeczny gyest odzyerzy 
Dek I 2. III 17. 24; Te<że> yesm nigdi ne po
pełnił ya, co mi moy tforzecz kazał Spow 2; 
Ysszem nye popelnyl (Spow 2: izesm ne po- 
pelnal, 1: yszeszmi ne pełnili, 4: *ychem... nye 
pelnyla) szyedmy vczynkow mylosyernych Spow 
3; Czso szo gednacze szkaszali, tego Przecz- 
slaw ne *popelniv 1401 HubeZb 48; Eze Maczec 
popełnił swey sestrze..., czso yey moz yyged- 
nal 1405 ib. 118; Upominał (sc. Jaszka), abi to 
popełnił, czso gednacze ygednali 1407 ib. 89; 
Consumabuntur omnia, bandzesz popelnono 
wszythko, que scripta sunt per prophetas de 
filio hominis (Luc 18, 31) ca 1420 R XXIV 83;

W czemkoly bych thwą mysi wyedzala, wszye[...] 
<p>opyelnycz mylye chczyala 1447—62 Zab 545; 
Przyszyangl pan y słowo szwe popelnyl M W  
88a; Carissimi, estote factores, popyelnyaczy, 
verbi dei et non auditores tantum (Jac 1, 22) 
XV p. post. GIDom 55; A gdy popelnyly (ut 
perfecerunt Luc 2, 39) yszysthko podlvg za
konu boszego, yroczyly szyą są EwZam 295; 
Aby popełniły przykazanye XV ex. PamLit 
XXVIII 307; Mens concordare debet cum yoce, 
ut impleatur iłlud apostoli: Psallavi spiritu, 
psallavi et mente, aby popelny ono było ono [...] 
suatego Pawła: Spyewam duchem, spyewam 
y syerczem ca 1500 JA IV 92; Ch[y]czącz ona 
zawzdy popelnycz ylozenye albo obyczay svego 
svyatha, aby nygdy *proznya nye była Rozm 19; 
Czystą panną na vyeky ostanyesch, yschakosch 
zakon popelnysch (legem adimpłebis) ib. 38; 
Myły Iesus... schedl sam na polye, aby yyer- 
nye popelnyl (peregit) przykazanye matky svey 
ib. 122, sim. ib. 186; Podobno yest yam {pro 
nam) popelnycz (implere Mat 3, 15) wschytką 
spravyedlyvoscz zakona ib. 188, sim. ib. 189; 
A yako to popelnye (cum hoc implevero), tako 
szye chcze yroczycz k temv, który mye posiał 
ib. 229; O przykladzye dw (leg. dwu) synv, 
yako yeden popelnyl volą *oyczovo a drugy 
nycz ib. 454; Stvorzyczyel... tego nye chczyal 
opvsczycz, aby ssam nye popelnyl, czosch ym 
byl przykazał ib. 534; Tom yam przeto movyl, 
aby veselye moye v vass było popelnyono (ut 
gaudium meum in vobis sit et gaudium vestrum 
impleatur Jo 15, 11) ib. 568; Ya vam y kxyazą- 
tom yschytkym, y panom starschym popelnyl, 
czom slubyl ib. 648; ~  Gdi... czlowyek zlodzyey- 
stwo... popelnylbi (si... perpetraret)..., tegdi 
w yego cząnscz dzyedzini pan xąnząn wwyąn- 
zacz <się> ma Sul 88; A superveniente iniąui- 
tate s popelnyone slosczy XV med. PF IV 760; 
Quod ylterius noluit memorari culpam ibi com- 
missam wspomynacz na grzech, ysz tham byl 
popelnyon XV med. S K JY  266; Barzo syo roz- 
gnyewaly, przeto ze... popelnyl (perpetrasset) 
skutek zapowyedni BZ  Gen 34, 7; Quorum 
stulticiam comiscans, bylesz popelnyl, nimiam 
1466 R XXII 19; Per iram sapientia perditur 
et sepe homicidia perpetrantur byvayą popel- 
nyony XV p. post. R XXV 180; Dokonał (sc. 
Judasz) svey sgloby y popelnyl grzech, yze myą 
przedal... kv vmączenyv Rozm 594; ~  po
pełnić się 'dokonać Się, urzeczywistnić się, ziścić 
się, fieri, effici, evenire': Vczynyono gest, abi 
rzood szwy0ty sy0 popelnyl (u t... compleretur) 
BZ  Lev 8, 34; Alye w thobye wszythko sye po- 
pelnylo M W  60b; Popełni szą wszistko con-
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sumantur omnia XV p. post. JA XII 143; Po- 
pelnyą szyą thy (perficientur ea Luc 1, 45, 
R XLVII 357: *popelnyo sze wsitky rszeczi), 
chthore powyadany są tobye od boga EwZam 
289; Dzyevyczą zawzdy ostanye, aby szye po- 
pelnylo pysmo starych oyczow Rozm 3; Popel- 
nylo szye (impleta foret) prorocztvo v tem dzye- 
czyatky a v Maryey, matce yego ib. 97; Bocz 
szye ma ve mnye wschytko popelnycz (implebi- 
tur), wschytko prorocztwo ib. 166, sim. ib. 79. 
228; Badzyeszly ven yyerzycz, popelny szye 
tyoya wschytka volya (cuncta complebuntur 
tua desideria) ib. 231, sim. ib. 251; Tegodla to 
yeselye moye yvz szye popelnylo (impletum est 
Jo 3, 29) ib. 240; Nye przemynye nyebo y zye- 
mya..., alyesz szye to wschytko popelny (donec 
omnia fiant Mat 5, 18) ib. 266, sim. ib. 484; By 
szye popelnylo (adimpletur Mat 13, 14) pysmo 
albo prorocztwo Izay{a)>scha proroka ib. 336, 
sim. ib. 328; Popelnyą szye wschytky pyssma 
(consummabuntur omnia Luc 18, 31) ib. 403; 
By szye popelnyly (ut impleantur Luc 21, 22) 
yschythky rzeczy, które ssą pyssany ib. 481; 
Thva stan szye volya, czysch nye czlovyeczą 
szye popelny vola, alye szye stan podług bożego 
yylozenya ib. 597; To yyczyazstvo, ktorez yczy- 
nyl myły Iesus, nye za dar szye stało, alye aby 
szye popelnyly pysma proroczkye ib. 624; Nyye- 
den nye zgynąl sz nych, yedno szyn stracze- 
nya..., aby szye pysmo popelnylo (ut Scriptura 
impleatur Jo 17, 12) ib. 634, sim. ib. .819. 825.

2. 'doprowadzić do końca, skończyć, ad finem 
perducere : Myły Iesus yako popelnyl sloya (cum 
consummasset... yerba Mat 7, 28), yschytky 
tluscze zydowskye dzyyovaly szye yego navcze 
Rozm 285, sim. ib. 314. 344; ~  Kyedysz <(się> 
ta my<Cło)-sczyya gadka popelnyla myedzy bo- 
gyem <a>- myedzy myła yego matką Rozm 
507; ~  Kyedysch... Marya yvsch była ostayyona 
y trzy lata yvsch była popelnyla (complesset) 
Rozm 13; Kyedy yvss... Marya syey mlodos- 
czy czass myala a yvsch syodmą lato popelnyla 
(cum... impleyisset) ib. 15; Kyedy Iesus popel
nyl (implesset) rok od svego yrodzenya a yeden 
myąszyadz, począł prosto stacz ib. 98, sim. 
ib. 99; Kaza tobye, abysz smarthyychvstal y byl 
zyy a popelnyl dny svoye ve zdrovy (quod... 
yitae tuae tempora sanus cojnpleturus) ib. 127; 
Kaza tobye..., by wstał z marthyych, a by ozyl, 
a zdrów popelnyl dny twego svyata (pro szy- 
vota, u t... compleas vitae tuae cursum) ib. 135; 
~  popełnić się (o czasie, dicitur de tempore) 
'skończyć się, upłynąć, praeterire, transire : 
Yszecz szo iusz thy tho dny sz0 ony były popeł
niły, yszecz... Maria gest ona svego szinka...

porodzycz bila mała Gn 176a; In diebus illis, 
dum complerentur dies Pentecostes w ony dny, 
gdy sze popelnyly pyęczdzessząth dny od Wyel- 
kyeynoczy (Act 2, 1) XV med. SKJ I 88; Dwye 
lecye sy0 popelnyle (duorum annorum expletus 
est) swim byegem BZ  II Par 21, 19; Popelnyly 
szya są dny oszm (consummati sunt dies octo 
Luc 2, 21) EwZam 293; Yako szye popelnyly 
dny svyate (consummatisąue diebus Luc 2, 43) 
podług obyczaya, vroczyl<i> szye do domv 
Rozm 143; ~  czas się popełnił 'nadszedł 
czas, tempus insta f: Impletum est, popelnyl 
czy sze, tempus pariendi *poroczena (Luc 
1, 57) ca 1450 PF IV 579; Kyedy szye czasch 
popelnyl vodzenyv dzyevycze Marye (tempus 
cum purgationis yirginis impłetur) Rozm 78; 
Moy czass nye yest yescze popelnyon (meum 
tempus nondum impletum est Jo 7, 8) ib. 431; 
Iesus nye odpovyedzyal ny slova chczyącz, aby 
szye tym rychley czasz prorokovanya popelnyl 
ib. 800.

3. 'utrwalić, zapisać, conscribere*: Svyąty Lu- 
casch popelnyl to slovo, które myły Kristus 
rzeki kv tlusczam Rozm 650.

4. 'dopłacić, zapłacić, uiścić, solvere : Czso 
Marczin poddał se Miczkowi o dwenacze 
grziwne, tego mv ne popełnił sedmi grziwen 
1392 HubeZb 66; Eze Jan zaplaczil my mey 
zoni posagu szedm grziwen, yescze my poczy 
ne popełnił 1400 ib. 97; Gdi Climonth ranczil 
Symunowi sescz grziwen... a ne popełnił mu 
1405 ib. 105, sim. 1405 SKJ III 195; Gesthlyby 
kto byl szlugą czyyego..., thedy on, który go 
byl, ma popelnycz on nyedostatek, yako myal 
szluzaczy Ort Mac 143.

5. 'zapłodnić, impłere, gravidam facere : Tu 
scis, quod yirgo est Christo consecrata et quo- 
modo tu sponsam potencioris te poteris inplere 
popelnicz XV med. GIWroc 79r.

6. corruptum pro poplenić 'zniszczyć, \astare : 
Popełnił (mamotrekt kapitulny: popleni) yasta- 
bat (simplicitas iustorum diriget eos et sup- 
plantatio peryersorum yastabit illos Prov 11, 3) 
1471 MPKJ V 68. — Bohemizm.

Cf. Pełnić 3.
Popełnienie, Popielnienie fo rm y: n. sg. po

pełnienie 1444 R XXIII 304, XV med. SKJ I 55, 
1461—7 Serm 248 r, ca 1500 JA X 384; popiel
nienie XV in. Wisł nr 1302; ~  d. sg. popeł
nieniu 1434 PF V 32, XV med. SKJ I 101; 
~  ac. sg. popełnienie XV med. SKJ I 102; 
~  i. sg. popełnienim 1466 R X X II12, Rozm 188.

Znaczenia: 1. 'wykonanie, spełnienie, reali
zacja,, actus faciendi, exsequendi aliąuid': Po- 
pyelnyene execucio XV in. Wisł nr 1302; Ky
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popelnenv ad perfeccionem 1434 PF V 32; Po- 
pelny<e>ne kaszny execucio iusticie XV p. pr. 
R XLVII 357; Ita nunc exhibete membra vestra 
seruire iusticie in sanctificacionem, gl. id est ad 
boni operis consumacionem na *oszwyęczenyę, 
na szkonanye a dobrych vczynkow popelnyenye 
(Rom 6, 19) XV med. SKJ I 102; Dum per 
ipsius momentaneam penam peccati plaga dilui- 
tur, gl. id est deletur popelnyenym roschodzy 
szyą, que aliter penam perpetuam mactaret 1466 
R XXII 12; Tesz przyschedl kv Krystvszovy 
evanyelya navczacz yako ze wschem popelnye
nym zakona (ąuasi cumulum cunctis observa- 
tionibus legis imponens) Rozm 188; ~  Ad mali 
consumacionem kv popelnyenyy szkonanemv 
szlosczy (Rom 6, 19) XV med. SKJ I 101; Po
pelnyenye vini 1461—7 Serm 248 r; Hec con- 
sumacio, popelnyenye, pecati, supra quam deus 
vltra non patitur hominem in hoc mundo ca 1500 
JA X  384.

2. edoprowadzenie do pełności, pełnia, pleni- 
tudo : Czasu swantey lasky popełnienie sacri 
plenitudo temporis 1444 R XXIII 304; Vbi 
venit plenitudo, popelnyenye, temporis, misit 
deus filium suum (Gal 4, 4) XV med. SKJ I 55.

Popełznąć się *pośliznąć się, per lubrica lab i9 : 
Nye b0dzesz vinyen, gdisz sy0 kto popelznye 
(labente alio), nagle padnye BZ  Deut 22, 8.

Popędzać 'gonić, przeganiać, agere, propel- 
lere9: A bądą wasz gonicz albo popądzacz, czu 
grozamy albo vczinky wasz nądzącz a wiganya- 
yącz ss myasta do myasta (persequemini de 
civitate in civitatem Mat 23, 34) XV med. 
R XXII 246.

Popędzanie *podniecanie, pobudzanie do czegoś 
a. wzburzenie, gniew, actus excitandi, impellendi 
ad aliąuid vel commotio, ira : Popądzana emu- 
laciones opera carnis, quae sunt fornicatio, 
immunditia,... contentiones, aemulationes, irae 
Gal 5, 20) 1434 P F \  31. ^  Cf. Popuzenie.

Popędziciel ' woźnica, agitator, auriga : A po- 
p0dzicyele[m] (1471 MPKJ V 114: przipądza- 
yąnczy) gego <uś)pyeny S0 (agitatores consopiti 
sunt) BZ  Nah 2, 3.

Popędzić fo rm y: praes. ind. 3. sg. popędzi 
BZ Lev 26, 8. Jos 23, 10, 1471 MPKJ V 89; 
~  praet. 3. sg. m. popędził BZ  I Par 21, 1; 
~  pląperf 3. sg. m. był popędził BZ IV Reg 
23, 26; ~  condit. 3. pl. m. -by popędzili BZ  II 
Par 34, 25; ~  part. praet. pass. n. sg. m. po
pędzony 1466 R XXII 16; neutr. popędzono 
BZ  Neh 4, 6.

Znaczenia: 1. *pognać przed sobą, pogonić, 
agere, propellere*: Pyoocz waszich ginich sto 
popodzi (persequentur) BZ Lev 26, 8; Geden

z wasz popodzi (persequetur) nyeprziiaczelskich 
mozow tisyoocz BZ  Jos 23, 10.

2. *pobudzić, popchnąć do czegoś, ad aliąuid 
incitare, impellere9: Nye przestał pan od gnyewu 
roznyewanya swego..., gesz syo roznyewalo 
gnyewanye gego przecyw ludowy, prze rozdrasz- 
nyenye, gym gy bil popodzil (provocaverat) 
Manases BZ IV Reg 23, 26; Sathan... popodzil 
(concitavit) Dauida, abi zlyczil israhelski lyvd 
BZ  I Par 21, 1; Offyerowaly bogom czudzim, 
abi myo ku gnyewu popodzily (ut me ad ira- 
cundiam provocarent) BZ II Par 34, 25; Po- 
podzono (provocatum est) syerce lyvczske ku 
dzalanyv BZ Neh 4, 6; Motus, gl. agitatus popą- 
dzony, voce canum cerws fugit 1466 R XXII 16.

3. 'potrząsnąć, poruszyć, movere, agitare9: 
Agitabit popandzy, *kquapi (adhuc dies est, 
ut in Nobe stetur, agitabit manum suam super 
montem filiae Sion, collem Ierusalem Is 10, 32) 
1471 MPKJ V 89.

Popi 'pochodzący od popa, qui sacerdotis 
pop dicti est': Eodem iudicio adveniens coram 
nobis advocato et iuratis in bannito iudicio 
filius popi de Bolestraschycze emit domum apud 
Culescho... Insuper idem filius popi... posuit 
solidum 1439 Przem I nr 2859, sim. ib.

Popiastować 'przez jakiś czas piastować, niań- 
czyć, aliąuantum temporis habere, ges tarę in 
manibus, in sinu tenere9: Popyastowacz baiu- 
lare 1448 R XXIV 351.

Popielasty (o maści końskiej, dicitur de eąuo)
'siwy o odcieniu popielatym, colore albo ad 
cinereum accedente': Quintus equs popyelasty 
hastarius bonus 1499 AKH  VIII 312.

Popielec 'w liturgii katolickiej dzień, w któ
rym kapłan posypuje popiołem głowy wiernych, 
pierwszy dzień wielkiego postu, feria ąuarta 
Cinerum : Po Popelczv srzoda pyrwa XV 
p. pr. JA XIV 506, sim. XV med. Zab 518, 1451 
Wisi nr 1928.

Popielica 1. zool. 'jakieś zwierzątko futerkowe, 
prawdopodobnie popielica, Glis glis, może też 
wiewiórka, Sciurus mlgaris L.9: Popyelycza cis- 
mus XV p. post. PF V 9; Popyelyczą cisinus 
ca 1500 Erz 73; ~  'futerko z tego zwierzątka, 
pellis eiusdem animalis9: Pro subdiiccione tunice 
regis grisee breuis de ventribus, dictis popelicze 
1394 MMAe XV 181, sim. ib. 182. 212, 1416 
StPPP II nr 1466; Petrus Chelmsky... obligauit 
se... Adasche relicte Kaczkowa... nigrum pal- 
lium subductum popyeliczami 1419 ZiemsKrak 
I 57, sim. 1429 ArchTerCrac IX 54, 14. 68, 14. 
77, 18, 1434 Pozn nr 1429, 1495 AGZ XVI 
259, 1496 ib. 265; Pelles de popellicze 1422 
ArchCastrCrac I 86; Pro tunica flauea vlg.
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modra subducta popelliczami..., item pro 
duabus subducturis de popellicze vlg. blany 
1422 StPPP II nr 1861; Tu veniens violenter in 
patrimonium... Margarethe recepisti thezau- 
rum in auro... et aliis rebus videlicet... sub
ducturis sobolinis, mardurinis popyelicze, gro- 
nostagye 1436 AGZ XIII 13; Canonici... almu- 
ciati almuciis de cismis al. popyelicze 1490 
KodUniw III 147.

2. (o koniu, dicitur de equo) 'siwy o odcieniu 
popielatym, colore albo ad cinereum accedente" : 
Equs popyelycza bonus 1499 AKH  VIII 312; 
Kon szywy, popyelycza 1499 GórsJazRp 275, 
sim. ib. 277.

Popieliczasty (o maści końskiej, dicitur de 
equo) 'siwy o odcieniu popielatym, colore albo 
ad cinereum accedente’: Drvgy (sc. koń)... 
popyelyczasthy, strzyelczy 1495 GórsJazRp 278, 
sim. 1499 ib. 276.

Popieliczny fz popielicą związany, ad anima
łem, quod popielica vocabatur, pertinens : Pro III 
subducturis pelliceis.. , ąuorum due erant de 
ventre popeliczne et tercia de solis huiusmodi 
pellibus popelicze 1394 MMAe XV 212.

Popieliczy *popielicy przynależny, z futra po
pielicy zrobiony, animalis, quod popielica voca
li atur, e pelle confectus5: Hoc paterne vult (sc. 
Nicolaus) ascribi caritati, in primis ąuatuor 
plumaticas..., palium brunaticum, subductum 
vario al. popyeliczy 1435 AcPoSn I 11; Palium 
harassovi nyewyeszczi... et pileum popyelycza 
1461 ZapWarsz nr 1100; Prout te idem Stan- 
czel... pro pellicea leporia et subductura scisi- 
norum al. za futro popyelycze super pileum 
condempnavit 1465 AGZ XV 438; Item... su- 
bam czamlati nigri cum marduribus... cum 
mitra popyelicza 1472 RachKról 63, sim. 1486 
AcLeop I nr 1572, 1500 AGZ XV 403; Aliud 
marsczenyecz de pellibus variorum al. popye
liczy 1472 RachKról 100, sim. ib.; Popelicze 
varius 1472 Rost nr 1497; Quatuor mitras 
popyelycze 1475 StPPP II nr 4135; Recepisti... 
tunicam flaucam florensis panni eciam pelliceam 
vlg. popeliczy 1491 AGZ XIX 386.

Popielnic cf. Popełnić
Popielnienie cf. Popełnienie
Popielnik ' trudniący się wyrabianiem popiołu, 

ąui cinerem conficiP: Jaco to swatczo, czso 
Dzerszek popelniki v lesze połapał, to ye poła
pał na swem pravem 1406 Kościan nr 308.

Popielny *popiołowy, będący popiołem, e ci- 
nere factus5: Zaly bodo mocz dzalacz (sc. Żydzi) 
kamyenye z gromad popyelnich (de acervis 
pulveris)? BZ Neh 4, 2.

Popiersiny pl. tantum 'rzemień uprzęży opasu

392 POPIELICA

jący pierś konia, lorum pectus equi cingens": 
Popersini antela ca 1420 WokTryd nr 169; 
Corrigium, quod pendet equo in pectore po- 
pyersini 1437 Wisi nr 228 s. 90.

Popierśnik ‘rzemień uprzęży opasujący pierś 
konia, lorum pectus equi cingens : Recepit
pochwi et popersznik 1390 TPaw IV nr 3581.

Popiniec bot. \Physalis Alkekengi L . ' : Popi- 
necz alkekengi 1472 Rost nr 696. ~  Cf. Po-
poniec.

Popiół fo rm y: n. sg. popioł 1453 R XLVII 
350, BZ Gen 18, 27. Deut 28, 24, 1472 Rost 
nr 1501, ca 1500 Erz 73; ~  g. sg. popioła BZ 
Ex 9, 8. 10; popiołu 1428 ZapWarsz nr 2875, 
BZ Judith 9, 1; ~  ac. sg. popioł FI i Pul 101,
10. 147, 5, BZ Num 19, 9. 10, M W  133b, Rozm 
628; ~  i. sg. popiołem Rozm 736; ~  /. sg. 
(w) popiele XV med. Zab 517, Rozm 318.

Znaczenie: 'szary proszek będący pozosta
łością po spaleniu substancji pochodzenia orga
nicznego, cinis": Bo popyol (cinerem) iaco chleb 
iadl iesm FI 101, 10, sim. Pul; Gensze dagę 
snegh yako wellno, mgło yako popyol (cinerem) 
rosypa FI 147, 5, sim. Pul, M W  133 b ; Jacom 
ya nye pobrał Janowa popyolv siło 1428 Zap
Warsz nr 2875, sim. ib.; Y rzecze pan ku Moy- 
szeszowy a ku Aaronowy a rzkocz: Weszmy- 
czye pełni rocze popyola (cineris) s komyna 
BZ  Ex 9, 8, sim. ib. 9, 10; Spadnye na czo s nyeba 
popyol (cinis) BZ Deut 28, 24; Popyol cinis 
1472 Rost nr 1501, sim. ca 1500 Erz 73; Cri- 
stus... by vass mogl v popyol przemyenycz 
Rozm 628; ~  w żartobliwym przekładzie: Pec- 
ceavi in populo, comedi celum ypeklem w po- 
pyele czelą XV med. Zab 517; ~  w kulcie reli
gijnym jako symbol pokuty, żałoby: Cinis yi- 
tule aspersus inquinatos sanctificat, pokala- 
n[y]e oczysczyal byl popol, ad emundacionem 
carnis (Hebr 9, 13) 1453 R XLVII 350; Sbyerze 
mosz cisty popyol (cineres) kroyi,... bo za 
grzech krowa zeszona gest BZ Num 19, 9, 
sim. ib. 19, 10; Oblekszi syo (sc. Judyt) w cyly- 
cyum, nasuwszi popyolu (posuit cinerem) na 
swo głowo... wzwola ku panu bogu rzekocz 
BZ  Judith 9, 1; Górze tobye..., bo by ty czyda 
były yczynyony w Thyrzv albo y Szydonye..., 
snadz by były czynyly pokvtą szyedzącz v po- 
pyelye a w czylyczyym (in cilicio et cinere 
Mat 11, 21) Rozm 318; Dzyeyko luda mego, 
opaschy szye ye yloszyenycza..., przytrzaszny 
szye p[y]opyolem (conspergere cinere Jer 6, 26)! 
ib. 736; ~  jako symbol znikomości, marności:
Bodo mowycz ku bogu memu, acz gesm pyerszcz 
a popyol (pulvis et cinis) BZ Gen 18, 27.

Popirzenie cf. Popuzenie
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Popis 1. 'akt, dokument, documenturn : Ale 
ysze sz popysow dzey przyrzeczonych (ex actis 
praedictis) y sze ksząk nyekthorzy lystow... 
wyczągnącz... ządayą, thegodla *obyszszrzano 
ma bycz, aby sządza myal... kazacz volacz, 
ysze... kszągy abo popyszy (liber sive acta) 
kv wydawanyy listów... bądą wyłożony Sul 78.

2. 'opis, spis, descriptio, expositio, index>: 
Popysz (pro popysy?,) descriptiones XV p. pr. 
Zab 519.

Popisać fo r m y : praes. ind. 3. sg. popisze 
BZ Deut 17, 18; 1. pl. popiszemy 1406 MMAe 
II 28; 3. pl. popiszą Sul 63, MPKJ V 128; 
~  imper. 2. sg. popisz BZ Ex 34, 27; 2. pl. 
popiszcie BZ  Deut 31, 19; ~  inf. popisać 
Gn 176a, Sul 86, XV med. SKJ V 253, etc.; 
~  praet. 3. sg. m. popisał jest BZ  Deut 31, 9; 
popisał Gałka w. 25, BZ  Ex 34, 28, OrtMac 
133, etc.; 3. pl. m. popisali XV ex. PF V 103, 
Rozm 42. 172; ~  part. praet. act. popisawszy 
Aleksy w. 190; ~  part. praet. pass. n. sg. f .  
popisana BZ  I Esdr 8, 34, 1471 MPKJ V 128; 
neutr. popisano Sul 64. 65. 69. 70, XV med. 
SKJ V 253, etc.; popisane Dek II 4; g. sg. m. 
popisanego Sul 25; neutr. popisanego BZ  IV 
Reg 22, 8; d. sg. neutr. popisanemu Sul 71;
ac. sg. m. popisany OrtMac 68, OrtOssol 54, 3; 
/ . popisaną 1426 Msza IV s. 314; n. pl. neutr. 
popisana Sul 62; popisany Rozm 81; g. pl. 
neutr. popisanych Sul 62; ac. pl. neutr. popisana 
Sul 6; i. pl. f .  popisanymi Sul 48; /. pl. m. 
(o) popisanych Sul 3; ~  inf. pass. sg. m. być 
popisany Sul 25; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. 
popisano jest XV med. SKJ I 50; 3. pl. m. po
pisani są BZ Num 26, 63; są popisany Rozm 
42; / .  są popisany 1428 Pozn nr 1289, Rozm 
173; neutr. są popisana Sul 5. 74, BZ  II Par 
34, 24; popisany są Sul 62; są popisany Rozm 
42. 162; ~  fut. pass. 3.pl. neutr. będą popisany 
Rozm 69; ~  praet. pass. 3. sg. m. był popisan 
BZ II Par 34, 14; /. była popisana OrtMac 65; 
neutr. jest było popisano Rozm 174; było popi
sano OrtOssol 53, 2, Rozm 226; 3. pl. neutr. 
były popisany Rozm 162; ~  condit. pass. 
3. sg. m. -by był popisan XV med. SKJ V 253; 
/ .  byłaby popisana Rozm 584.

Z n a czen ia : 1. 'napisać, zapisać, spisać, ser i- 
bere, conscribere, a n n o ta r e Tocz yest boże 
przykazanye na Szyna<j> górze palczem bożym 
popyszane Dek II 4; Yako prawe thy... rze
czy... nye s[y]ą vyny asz do thich[i] nasch 
(pro czasch), asch tho wdzwyrdzymy y popy- 
szemy 1406 MMAe II 28; Jszem byl nyemo- 
czen... tedy, kedym mai rok... o ty rzeczy, 
ktor[z]es sza na wirzchu popyschani 1428 Pozn

nr 1289; Nyekthore w[y]ąnthpyenye o dzeszan- 
czynach i o gynsych czlonkoch nyszey popy- 
szanych (super... aliis articulis inferius conten- 
tis) bilo szą... porvszylo Sul 3; Prawa... szą 
popyszana Sul 5, sim. ib. 74; Abi poddani 
naschi... czestnye żyli,... prawaszmi vczynili... 
nyzey popyssana (infrascripta) Sul 6; Chczeemi, 
aby... wszistczy prawvyączi szą... podług 
vrząndv nyszey popyszaneego (secundum ordi- 
nem infrascriptum) odprawyeny biły Sul 25; 
Wrzand... zwanya... wstawyami bicz popissani 
(ordinem... duximus describendum) ib.; Gdyby 
vrazyl... otheymacza zytha..., zaplaczy reny 
vrazonemv... s wynamy przepisanymy, to gest 
przoth popysanymy (cum poenis praenotatis) 
Sul 48; Thy take vstawyenya... thesz thv... 
popyszani szą Sul 62; Sbythna capytula alybo 
ystawyenya praw króla Kazymyroyich... *Pol- 
sczanon oszobnye w polskey zemy popysza- 
nych mymo tha, czso yvsz s pirzwymy szlą- 
czona a popysana moczno dzyrzecz stoyą, 
thv... yako przerzeczono gest, polski popy
sana ib.; Ivsz popysano stoy tho capytulum 
pyrwey, poth rvbriką o yynye szethmynadzescza 
Sul 64, sim. ib. 65. 69. 70; Tho capitulum prze- 
czywne gest onemy... w thych wthorych kszą- 
gach popysanemv Sul 71; Fratres! Quecumque 
scripta sunt, gl. sc. in diuinis scripturis, czokoly 
w szwętem pyszmye popyszano yest, ad nostram 
doctrinam scripta sunt (Rom 15, 4) XV med. 
SKJ I 50; Dum aliąuis rex nasceretur..., descri- 
bebatur, popysano, tempus, dies, ordo et loeus 
natiuitatis ipsius XV med. SKJ V 253; Szam 
szobye lysth napyszal... popyszawszy szwogye 
wsz<y)>thky mąky Aleksy w. 190; Y rzeki pan 
kv Moyszeszowy: Popysz sobye (scribe tibi) 
słowa ta! BZ  Ex 34, 27; Popysal (sc. Mojżesz, 
scripsit) na czkach słowa szlyubu przykazanya 
ib. 34, 28; A gdisz iysz syodze na stolczy kro- 
lewstwa swego, popysze sobye (describet sibi) 
*deytronomivm BZ  Deut 17, 18; A tak popisał 
gest (scripsit) Moyzesz zakon ten to ib. 31, 9; 
A tak yvsz popiscze sobye (scribite vobis) 
spyewanya ta to ib. 31, 19; Ksyogy prawa po- 
pysanego nalyazlem (librum legis repperi) 
w domv boszem BZ IV Reg 22, 8; Tedi Elchias 
kapłan nalyazl ksyogy zakona bożego, gen bil 
popysan roko Moysesowo BZ  II Par 34, 14; 
Owa ia prziwyodo... wszitka przeklyocya, która 
S0 popysana (quae scripta sunt) w tich ksyogach 
ib. 34, 24; Ya tho dayą w vaszą przyszyągą, 
czoszczye szlyszely, abysczye tho thak popy- 
szacz {OrtOssol 53, 2: pyssacz) dały OrtMac 65; 
Yako żałoba y odpowyedcz obvdw {leg. obu- 
dwu) było popyssano {OrtMac 65: była po-
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pyszana), tedy dały tho przysszasznyczy czyscz 
przeth nym OrtOssol 53, 2; Woyth s wy<e)dze- 
nym y sz wysznanym przyszasznykow mą ortel 
popyszany do wyszego prawa poszlacz ib. 54, 3, 
sim. OrtMac 68; Popyschana (war. lub.: po- 
pyszą) deformata (quod si ministratio mortis, 
litteris deformata in lapidibus, fuit in gloria 
II Cor 3, 7) 1471 MPKJ V 128; A przetoz nad 
tho wszythko, czokoly yuz popyssano, povye- 
dano y tez v they regule vstavyono 1484 Reg 
723; Dawid... oblicza bożego ządal, jako 
w szoltharzu popyszal ca 1500 SprTNW  V 17; 
Myły Yesus vczynyl vyelye czvd, ktoresz nye 
sza popysany (quae non scribantur) v potyyr- 
dzonych kxyągach Rozm 42, sim. ib. 162; 
Tesch szą rozmaite skvtky, yyelykye dzyvy, 
ktoresz nye scha popysany (quae nusquam sunt 
redacta) v kxyągach cztyrz evangelyst ib. 42; 
Tesz czy, którzysch popysaly kxyągy o yego 
narodzenyy (nativitatem eius describentes) ib.; 
Pysmo dostoynye popysano prze yyerzenye 
yyernych ib. 43, sim. ib. 162; Rozmayta czyda 
y znamyona szą po wschemv svyathv yydzya- 
ny..., któreś tv bądą popysany (hic quae 
describuntur) ib. 69; Nyektory czyda popysany 
(quaedam hic miracula posita scribuntur), które 
szye na tey drodze dzyaly ib. 81; Jako czuda 
yyeczschą czynyl (sc. Jesus) v svey mlodosczy, 
ktoresz były potayemnye, bo były nye popysany 
(quia non ab aliquo sunt scriptis commendata) 
ib. 162; Byl (sc. Jesus) yescze svoych zwolye- 
nykow albo apostolow sobye nye yybral, 
abyszmy (pro abyszo ony) yego czuda popysaly 
(qui yirtutes ipsius scriptis commendarent) ib.; 
Chtyrze (leg. cztyrze) popysaly (scribentes) 
skutky Iesucristuszoye ib. 172; Vyelye ynych 
rzeczy tern podobnych, ktoresch szą popysany 
od svyątego Yana (quae scripta sunt commissa 
a Iohanne), a od ynych evanyelyst [popyszany] 
opusczany ib. 173; Yakosch yest było przed 
thym ynnym doctorom przez myą zyavyono 
y popyszano v kxyagach potyyrdzonych (libris 
in autenticis scripto commendata) ib. 174; 
Od slova do sloya było tako popysano ib. 226; 
Nye yyem, przecz by prayda yzyteczna była, 
gdyby naslyadnykoy ny myala, byłaby popy- 
ssana pyrye ib. 584; ~  o czymś, o kimś: O ... 
nynieyszhich popow zloszczi popissal (sc. 
Wiklef) s pelnoszczi Gałka w. 25; Dawno 
o nyey powyadaly y proroczy popysaly XV ex. 
PF V 103.

2. 'zarejestrować, wciągnąć do spisu, zapisać 
kogoś, conscribere aliąuem, in album referre : 
Vslo sgest prykaszane było od tego tho cze- 
zyarza... tegodla, isbicz ten thosyyczek ('wszy-

ciekJ) svath popyszacz bilo mano (Luc 2, 1) 
Gn 176a, sim. De nativ w. 3; Vstawyamy, aby 
pyszarze sządowy oth tego, yen wyedze 
swyathky, gesz popyszą (quos scribent, Dział 
47: które badą pysacz), szesczą groszmy... 
były nadany Sul 63; Xąnząntha... wschithky 
swe zloczincze... mayąn popissacz (conscri
bere) Sul 86; Exiit edictum a cesare Augusto, 
ut describeretur, aby byl popyssan, vniuersus 
orbis (Luc 2, 1) XV med. SKJ V 253; Quia 
ille apparebat in carne, qui electos suos ascriberet 
in eternitate popyssacz myal w radoszczy wyecz- 
ney ib.; Tocz iest liczba synów israelskich, 
ktorzisz popisani so (qui descripti sunt) od 
Moyzesza BZ  Num 26, 63; Y popysana wszelka 
waga (descriptumque est omne pondus) w tern 
czasye BZ  I Esdr 8, 34; Pan *chethman dal po- 
pysshacz swe konye 1495 GórsJaz 277; Roth- 
mystrz pyeschych popyschal szye 1497 Górs- 
Piech 205.

3. 'zapisać komuś, przeznaczyć zapisem, ali- 
quid alicui ex testamento relinąuere5: Gdysz ten 
czlowyek zostawyl szobye myecz panszthwo 
szwego gymyenyą, gdy gye popyszal (OrtOssol 
97, 2: zapyssal) y dal wszego polowyczą szwey 
zenye OrtMac 133.

4. 'zatwierdzić, uznać, ratificare* (?): Yosch 
obyath<0>, thy boże, we wschythkych, pró
szymy, szwyanczono, blogoslawyono, popy
szano (adscriptam, Msza I. VIII: przypysaną, 
III: obyatowane... przipisane, V: obyatha... 
napyszaną, V I: *obyathowanyą... przepysan[y]e, 
VII: yez... pyssane), thwardo, roszumno, 
przyemno y thesch yczinycz raczy 1426 Msza 
IV s. 314.

Popisanie popisanie długów 'spis długów, 
skrypt dłużny, tabulae aeris alieni : Accipe cav- 
cionem, popiszane długów, tuam et sede cito, 
et scribe (Luc 16, 6)! XV in. R XXIV 74.

Popisować 'zapisywać, opisywać, conscribere, 
describere \ Ysze ryczerze... personą naszą 
snamyonvyą,... szkazanya... przes nye osą
dzone ... w osobnych kszągach popyszyyą (con- 
scribuntur) Sul 78; Popysuge XV p. post. JA 
XII 144; Chtyrze (leg. cztyrze) popysaly skutky 
Iesucristuszoye a tesch popyszyyącz nyektorą 
czvda y dzyvy opusczyly Rozm 172.

Popiśnik 'ten co opisuje coś, pisarz, qui descri- 
bit, scriptoF: Tesz my posyyaczaya ynschy 
popysnyczy dzyvow (historiographi), yako Afri- 
canus, Orosius Rozm 43.

Poplenić cf. Popełnić 6.
Popłata 'zapłata, pecunia soluta : Popłata 

(war. kal.: yyplata) precium (homo, qui votum 
fecerit et spoponderit deo animam suam, sub
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aestimatione dabit pretium Lev 27, 2) MPKJ 
V 24.

Popłatek fo r m y : n. sg. popłatek ca 1455 
JA XIV 495; — w. pł. popłatki (ca 1360) 1554 
KodWP III 89, 1425 BiblWarsz 1857 II 800, 
XV p. pr. Zab 519, etc.; ~  g. pl. popłatkow 
1420 Kościan nr 816, BZ  II Esdr 8, 25, 1462 
R XXV 269, etc.; ~  ac. pl. popłatki 1427 
Pozn nr 1272, 1438 AGZ XII 49, BZ II Par 
8, 8 .

Z n a czen ie : 'podatek, opłata, vectigal, tri- 
butum: Nullus palatinus aut capitaneus de- 
bent aliąuos proventus al. poplathky et con- 
tribuciones, dany, apud Iudeos excipere (ca 1360) 
1554 KodWP III 89, sim. XV c*. AKPr V 102; 
Jaco pani Zophca... any schoszowala, any 
sadnich popłatkow mesczskych dayala 1420 
Kościan nr 816, sim. 1462 R XXV 269; Noluisti 
laborare... nec ipsius soluciones, poplathky, 
solvere 1425 BiblWarsz 1857 II 800; Yszem 
byl w poszelstwe oth Przecha do scholtyszewey, 
aby sza obraczyla na prawo, aby tyesth (pro 
tesch) gyemu szaplaczyla poplatky 1427 Pozn 
nr 1272; Decimam et alios census al. popla
thky 1438 AGZ XII 49; Acciones poplatky, 
wyny XV p. pr. Zab 519; Publica vectigalia 
poplatky, dany, szoschy XV med. R XXIV 
363; Popłatek contribucio ca 1455 JA XIV 
495; Fecimus... concordiam... pro proventi- 
bus al. poplathky 1469 AGZ XII 328; Pothlug 
they zaszthavy nye ma (sc. Piotr) dacz pye- 
nyadzy szadnych poplathkow 1478 RKJŁ VII 
59; ~  Poddał ge Salomon w popłatki (subiu- 
gavit Salomon in tributarios) asz do dzisyego 
dnya BZ  II Par 8, 8; A wam przikazuio, abi 
ode wszech kapłanów... nyszadney byernye 
any ktorich popłatkow (nullum tributum neąue 
ulla alia indictio) od nych pozodaly BZ  II Esdr 
8, 25; Poplathky indiciones (II Esdr 8, 25) 1471 
MPKJ V 54.

Popłoch 'zamieszanie, niebezpieczeństwo, per- 
turbatio, periculum5: Et si pro primo vel in 
brevi intervallo propter hos terrores al. popło
chów aut imminenciam belli nec non essenciam 
subiudicis vel iudicis terrestrium de hoc libro 
in librum terrestrem capitalem... non induceret 
hanc inscripcionem 1478 AGZ XIX 293.

Popłoszyć *przestraszyć, przerazić, terrorem 
inicere5: Poploszon agitatus ca 1428 PF I 485.

Popłynąć fo r m y : praes. ind. 3. sg. popłynie 
BZ Deut 32, 2; 3. pl. popłyną FI i Pul 147, 7; 
~  praet. 3. sg. f .  popłynęła ca 1420 R XXV 
229; 3. pl. f .  popłynęły FI i Pul 104, 40.

Znaczenie: 'zacząć płynąć, pociec, fluere : 
Rozdarł (sc. gospodzin) opoko y poplinoli wody

(fluxerunt aąuae) FI 104, 40, sim. Pul; Poplyno 
wody (fluent aąuae) FI 147, 7, sim. Pul; Włócz
n i ą )  ślepy wlodika bok otworzył gego, krew 
s wodą poplynąla sbawena nassego ca 1420 
R XXV 229; ~  przenośnie: Poplinye iako
roszą (fluat ut ros) przemowyenye me BZ 
Deut 32, 2.

Popływać eobfitować w coś, aliąua re abun- 
dare5: Item Maria dicitur, quia Stella maris, 
quia vita ista superfluit popliva, aby sza rodzyly 
nasze wczy<(n)ky kv sbawyenyw XV med. 
PamLit XXVIII 308.

(Popodia) Popodyja 'żona popa (kapłana pra
wosławnego), uxor sacerdotisf pop diet i9: Post 
reclinacionem Vasy popodyey 1444 AGZ XIV 
133; Mikytha Dublansky... super popodyam... 
astitit terminum 1451 ib. 327. ~  Cf. Popadia.

Popodyja cf. Popodia
Popodyni cf. Popodynia
Popodynia, Popodyni 'żona popa (kapłana 

prawosławnego), uxor sacerdotis pop dicti : Da
tur terminus... Dimitr Czastinsky <et) Vasy 
popodyni actori super eorumlitis controversiam 
1444 AGZ XIV 133; Datur terminus... Vasy 
popodyni actrici et Dimitr ib. 135, sim. ib.; 
Dimitr contra popodinya. Vasya popod<y)nya 
proposuit super Dimitr reum ib.; Dimitr... de- 
dit bovem Vasy popodyni ib.; Dimitr contra 
popodynya... Decem sexagenas solvat (sc. Di
mitr) aput acta popodinye ib. 139; Dimitr 
contra popodynya. Dimitr... solvat Vasy po- 
podini ad treś septimanas ąuatuordecim trun- 
cos frumenti mundi ib. 157; ~  Popodyni
contrą Dimitr. Dimitr restituat bovem valoris 
sexagene Vasy popodini..., quem bovem simi- 
liter sibi popodini dabit sub pena trium marca- 
rum 1444 AGZ XIV 135. — Cf. Popadynia.

Popona 'zasłona, przykrycie, narzuta, vc- 
lum, aulaeum, lodix : Tunc pagani arripien- 
tes velum, przes popono, quod erat supra 
sepulerum beate Agathe, contra ignem sta- 
tuerunt Gn gl. 71 b; Zaclica... Johannem... 
pro colepca cum duabus tecturis, popony dic- 
tis,... dimisit 1416 StPPP II nr 1485; Cum 
appendiis vlg. popony 1419 AKH  XI 412; 
Cv they to gyerdze... slvszayą... podusky, 
popony, przykryczyą lawna OrtOssol 55, 2; 
Quia tu recepisti post olim... Ieronimum... 
tecturam nigram al. poponą 1500 AGZ XVIII 
416; In zopka parva... ibi non fuerunt lodices, 
non popony ca 1500 R XLVII 369; Tedy ony 
tamo bądacz tkały... popony (vela), plascze 
oltarzne y ynne okraszy kosczyelną (leg. ko
ścielne) Rozm 16.

Poponiec bot. \Physalis Alkekengi L ) : Po-
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ponecz alkekengi 1472 Rost nr 697; Poponyecz 
1475 ib. nr 2931. ~  C f Popiniec.

Popostrzeć cf. Rozpostrzeć
Popowa 1. 'kapłanka, sacerdos (fem.)9: Po

powa flamita 1437 Wisi nr 228 s. 86; Popowa 
focaria ib. s. 87.

2. bot. 'mniszek pospolity, Taraxacum of- 
ficinale Wigg.9: Popowa caput monachi 1460 
Rost nr 3426.

Popowic 1. 'syn popa (kapłana prawosław
nego), filius sacerdotis pop diet i9: Tymofi obli- 
gavit domum pro sex centum grossis et censum 
solvere debeat super festum Martini sacerdoti, 
dieto poppowicz 1412 Przem I nr 374; Tymofey 
paruit ąuatuor iudicia contra popowicz, filium 
batkonis 1418 ib. nr 1052; Franczko resigna- 
vit Paulo popowicz agrum in Peculice 1420 ib. 
nr 1200; Mikythe... distulit primum terminum 
contra dyak popowycz 1442 AGZ XIV 50, 
sim. 1445 ib. 159.

2. fkapłan, sacerdos9 (?): Popowycz flamus 
1437 Wisi nr 228 s. 86.

(Popowiecki) Popowiecski 'pochodzący od 
popa, qui sacerdotis pop diet i est9: Dem Rewschy 
son pfaffen popoweczskemw 1432 Przem I 
nr 2347.

Popowiecski cf. Popowiecki
Popowski fo r m y : n. sg. f .  popowska 1485 

AcLeop I nr 1057; neutr. popowskie 1400 
StPPP VIII nr 10685; g. Sg. m. popowskiego 
(1419) 1504 DokMp I 427; neutr. popowskiego 
Rozm 669; ~  ac. sg. neutr. popowskie (1465) 
1467 AGZ XV 447; ~  /. sg. f. (na) popowskiej 
1400 StPPP VIII nr 10685; — n. pi. neutr. 
popowska Rozm 458; ~  ac. pi. f . popowskie 
1417 Pozn nr 922.

Z n a c ze n ie : 'związany z popem, należący
do popa, ad sacerdotem pop dictum pertinens9: 
Poto, poky było widzenye, poty yest na dzedzi- 
nye popowskey w Zarabyy, potymyasti yest 
popowske 1400 StPPP VIII nr 10685; Yaco 
pan Dabrogost... wiek [tonę] na yeszerze po
powske tonę moczą a gwałtem 1417 Pozn nr 922; 
Per viam... recte ad foveam al. do popowskyego 
dołu, que vocatur Rvszosze (1419) 1504 DokMp 
I 427; Vos recepistis ei aliam aream al. dwo- 
rzyscze popowskye (1465) 1467 AGZ XV 447; 
~  Felix verbis yituperosis... dehonestavit... di- 
cendo: Expedita tibi mater al. wyebanacz macz 
popowska 1485 AcLeop I nr 1057; ~  Vsly-
schayschy lycemyernyczy a kxyązata popoyska 
schepty myedzy zastąpy o nyem y posiały sye 
slugy (audierunt pharisaei... et miserunt princi- 
pes et pharisaei ministros Jo 7, 32), aby y {leg. 
ji 'go’) yąly Rozm 458; Syyaty Llucasz pysche,

yze przyyyedzyon (sc. Jesus) v dom kxyazą- 
czya popoyskyego (principis sacerdotum Luc 
22, 54), o czvsz do byskupa do Annasza
ib. 669.

Popow(y) fo rm y: n. sg. m. popow 1430 
AGZ XI 61; popowy (1412) 1795 KodWP V 
203; /. popowa (1355) KodWP III 42, (1412) 
1795 KodWP V 203; — ac. sg. m. popow 1400 
StPPP VIII nr 10213; ~  n. pl. neutr. popowy 
1440 MMAe XVI nr 375.

Znaczenie: 'pochodzący od popa, do popa 
należący, qui sacerdotis pop dicti est, ad sacer
dotem pop dictum pertinens9: Usąue ad Stra- 
doma extra popow dwór 1400 StPPP VIII 
nr 10213; Oleschco, popow syn 1430 AGZ 
XI 61; ~  może już nomen proprium: Reser-
yantes pro nobis et nostris successoribus pra- 
tum, quod Kelnek nuncupatur, vlg. popowa 
lanka (1355) KodWP III 42; Limitacio incipit 
a decursu aque ylg. Bystrzec... ysque ad pratum 
dictum popowa lanka, quod pratum iacet in 
hereditate domini abbatis... et a popowa lanka 
ysque ad insulam Zbożne,... ysque ad matricem 
fluuii aque ylg. do samice prope molendinum 
dictum popowy młyn (1412) 1795 KodWP 
V 203; Plebanus... reconveniendo... militem 
proposuit contra ipsum, quod ipse quasdam 
terras, yocatas ylg. popowi blotha, ad eccle- 
siam... pertinentes sibi occupayit 1440 MMAe 
XVI nr 375.

Poprawiać fo rm y: praes. ind. 3. pl. popra
wiają BZ  IV Reg 22, 6; ~  imper. 2. sg. popra
wiaj OrtMac 145; ~  inf. poprawiać Ort Mac 145, 
XV ex. MacDod 139; ~  condit. 3. pl. m. -by po
prawiali BZ  IV Reg 12, 14.

Znaczenia: 1. *prostować, usuwać błędy, 
zmieniać na lepsze, corrigere, emendare9: Thy, 
który czczysz,... poprąwyay, yestly ymyesz... 
Telko thym, którzy lepyey ymyeya, dawam 
y porączam szye poprawyacz. Corrige lector, 
ybi errauit scriptor OrtMac 145.

2. 'odnawiać, przywracać do dawnego stanu, 
reficere, restituere, renomre9: Tym... dawały 
{sc. pieniądze), abi poprawyaly koseyola (ut 
instauraretur templum) boszego BZ  IV Reg 
12, 14; Dadzo ge {sc. pieniądze)... tim, gisz 
skaszonich rzeczi poprawyaio (interrupta com- 
ponunt) ib. 22, 6 ; Yal papyezą zandacz, by mu 
odpusthy raczył dacz, zkazonych ko<ś>czyo- 
low poprawacz XV ex. MacDod 139.

Poprawić fo rm y: praes. ind. 3. sg. poprawi 
XV ex. SlArch I pril. 20, Rozm 8; ~  inf. po
prawić 1398 StPPP VIII nr 6902, 1448 Tym- 
Sąd 62, XV PF III 180, ca 1500 JA IV 95; 
~  praet. J. sg. m. -em poprawił Rozm 837;
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3. sg. f. poprawiła jest FI 17, 39; poprawiła 
Pul 17, 39; ~  condit. 3. pl. m. -by poprawili 
Rozm 174; ~  inf. pass. sg. neutr. być popra
wiono Rozm 35.

Z n a czen ia : 1. 'usunąć błędy, sprostować, 
corrigere, emendare5: Quod delinąuit, studet 
emendare, popravycz ca 1500 JA IV 95; Pro- 
scha mązow yczonych, naydąly to to ysto były 
(pro bycz) przeczy w drodze prawd [z]y, aby 
popravyly (ut... repererint) Rozm 174; ~  po
prawić granice 'wytyczyć nowe linie graniczne 
na mocy wyroku sądu ziemskiego lub książęcego, 
ex senten tia iudici novos fines ducere : Debent 
reformare al. poprawicz granicies inter ipsorum 
bona 1448 TymSąd 62.

2. 'zmienić na lepsze, meliorem reddere, cor
rigere : Kazn twoia poprawiła iest (correxit, 
Pul: poprawyla) me do concza FI 17, 39; Est, 
quo efficias masz czim thego poprawicz? XV 
ex. PF III 180; A wszakoz Byenya them sobye 
nycz nye popravy, czo pyrvey myąl dzyelacz 
XV ex. SlArch I pril. 20.

3. 'odnowić, doprowadzić do pierwotnego stanu, 
renovare, restituere, reficere : Jacuss ranczil za 
Stasschca, esz myal thyss (pro chyss) poprauicz 
1398 StPPP VIII nr 6902; Rodzay czloyyeczego 
ypadnyenya popravy (sc. Maria, reparabit) a ... 
pocznye plod yyelyebny Rozm 8; Przesz tą dzye- 
yycza królestwo zydowskye ma bycz poprąvyono 
(reparabitur regnum Hebraeorum) ib. 35.

4. poprawić nad kimś 'ukarać kogoś, ali- 
quem punire : Rzeki Pylath: O Zydovye, obe- 
zrzyczye, yakoczyem nad nym (sc. Jesusem) po- 
pravyl Rozm 837.

Poprawienie 1. eulepszenie, udoskonalenie, cor- 
rectio, emendatw : Poprayyenye emendacionis 
XV cx. GIKórn II 212.

2. enaprawa, odnowienie, odbudowa, refectio, 
renovatw : Ku poprawyenyy (ad instaurandum) 
koscyola boszego i?Z IV Reg 22, 6; Ti pye- 
nyodze, gesz bili... sebrani ku poprawyenyy 
(instauratio) domv bożego, popysany so... 
w ksiogach krolyowich BZ  II Par 24, 27.

Poprawkowanie 'sądzenie, wydawanie orze
czeń sądowych, /wrw dictio : Iurisditio, id est 
iuris potestas super aliąuem iudicandi orthel, 
poprawkovąnye, prąvo ca 1500 Erz 73.

Poprąg cf. Popręg
(Popręg) Poprąg fo rm y: n. sg. poprąg 1437 

Wisi nr 228 s. 85, XV p. pr. R XVI 341, XV 
p. post. PF V 11, ca 1500 Erz 73; ~  ac. sg. 
poprąg 1478 PłocEpRp 13, 188, 1494 AGZ 
XVIII 357; -  n. pl. popręgi 1393 MMAe 
XV 158. 159, 1425 StPPP II nr 2036; — ac. pl. 
popręgi 1471 RachKról 75, 1478 SkarbMaz nr 86.

156, 1500 ZsigBud 61; ~  i. pl. popręgi 1477 
AGZ XVII 445, 1477 AGZ XIX 532.

Znaczenie: 'część uprzęży końskiej, pas, 
rzemień do przypinania siodła, cingulum sellae 
eąuestris': Due cingułe al. poprangy 1425 StPPP 
II nr 2036; Poprąg cingula 1437 Wisi nr 228 
s. 85, sim. XV p. pr. R XVI 341, ca 1500 Erz 
73; Pro... duo popr[y]angy pro illis aurigis 
in campum cum pixidibus euntibus 1471 Rach
Król 75; Pro cingulo al. poprak 1478 PłocEpRp 
13, 188; Hannus ligatori... dedi 1 florenum 
pro popragy in Warschouia 1478 SkarbMaz 
nr 86; Recognoscunt prefato patruo suo duos 
florenos Ungaricales... et cingulum al. poprąg 
ąuolibet anno solvere 1494 AGZ XVIII 357; 
Poprąg antela XV p. post. PF VI I ;  Pro eadem 
expeditione ad sellas domini principis omnes 
pro popragi... dedi 1 1/2 florenos 1500 ZsigBud 
61; Subligale podyyaząnye konyeve vel poprąg, 
cingula idem ca 1500 Erz 73; ^  Pro cingulis
eąuorum dictis poprangy ad Uganda tentoria 
domini regis 1393 MMAe XV 158; Pro cingulis 
al. poprangy ad predicta tentoria magna ib. 
159; In Ploczko emi... cingulas al. popragi 
ad tentorium 1478 SkarbMaz nr 156; ~  Pyo- 
trowski aut sua posteritas bona Pluchow cum 
omni iure Valachico, dominio et proprietate, 
decimis porcorum, agnorum precinctorum al. 
s popraghi, caseorum 1477 AGZ XVII 445, 
sim. 1477 AGZ XIX 532.

Poprężnik (?) 'człowiek należący do bliżej 
nieznanej grupy książęcej ludności służebnej, 
homo servitute ąuadam duci obligatus': Homi- 
nes ylg. appellati smardones, lazaky, strozones, 
popraznici, aratores 1227 UrkWroc 3.

Poprosić fo rm y: praes. ind. 3. sg. poprosi 
BZ IV Reg 20, 11. Tob 5, 10; -  imper. 1. pl. 
poprosimy 1423 Zab 209; poprośmy Gn 184 b, 
Bogur C, XV p. post. GIDom 65, XV p. post. 
R XIII s. XXIV; 2. pl. poproście BZ Ex 9, 28; 
~  inf. poprosić 1450 MacDod 120; ~  condit. 
2. sg. m. -by poprosił BZ Tob 12, 4; ~  part. 
praet. act. poprosiw Błaż 320.

Znaczenie: 'słowami kogoś pozyskać, coś 
uzyskać, wyjednać, aliąuem verbis conciliare, 
aliąuid impetrare, obtinere5: Poprószmy dzasza 
(pro dzysza) syotego Gana naszim serczem 
nabosn<y>m, abicz on sza namy... Xpa prosyl 
Gn 184b, sim. Bogur C; Na *<pami>anthko 
sw<ięt>a bożego pop<r>ossimi Mariey, mathki 
yego, asz nam ghot<o>wa v ssina swego ypros- 
sicz daru ducha swenthego 1423 Zab 209; Ale 
chczemyly dostaczycz thego, mamy poprosycz 
mathky yego rzekącz: Posdrowona badz, panno 
Marią! 1450 MacDod 120; Swyoty Blaszey po-
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prosyw (oravit) boga roko swo dzecyocy na 
głowo wlozyl Błaż 320; Poproszczye (orate) 
pana, abi przestały gromowye boszy a grado- 
wye BZ  Ex 9, 28; Poprosy (invocavit) Ysayas 
pana BZ  IV Reg 20, 11; Ocyecz... poprosy 
(rogavit), abi ten mlodzenyecz k nyemu wszedł 
BZ  Tob 5, 10; Proszo cyebye, oczcze moy, abi 
go poprosyl (ut roges eum), zalybi raczil wzocz 
z tego wszego polouiczo ib. 12, 4; Ideo nunc 
rogando cantamus: Poprossmy swąthego ducha 
XV p. post. GIDom 65, sim. XV p. post. R XIII 
s. XXIV.

Poprzeczny 'przecinający się z podstawowym 
kierunkiem, transversus5: Penes quam viam 
a parte dextra sipavimus scopulos usque ad 
viam cruciferam al. poprzeczna 1486 AGZ XIX 
555; Pars vero (sc. crucis) transversalis, po
przeczne, ad quam manus Cristi erant affixe, 
erat de palma XV p. post. R XXV 178.

1. Poprzeć 'zwyciężyć w sporze sądowym, 
aliąuem in iudicio yincere, causam obtinere : Et 
si ipso Vyszak peraget vlg. poprzi, fratres ipso- 
rum et soror debent perpetuo silere 1403 KsZ- 
Pozn nr 1120; Jaco Barthoszewi dzeczi prawo 
czirzpali a kto go poprzal w czem, to gich 
opecadlnik placzil 1416 Kościan nr 587.

2. Poprzeć, Poprzeć się 1. *zaprzeczyć, od
mówić komuś, negare, denegare alicui : Poprze 
czebye (negabunt te) nyeprziyaczel twoy a ti 
gego gardło potloczysz BZ  Deut 33, 29.

2. poprzeć się 'wdać się w spór sądowy, litem 
intendere a l i c u i Et ideo ipsum contumacem 
reputavit, quia in primo termino non stetit, nec 
litis questionem intravit al. nye poparł sya 
1444 AGZ XIV 155.

Poprzedać *sprzedać, \endere : Jaco mnye 
Maczey poprzedal lanky poszpolithe sylą 1443 
ZapWarsz nr 722.

Poprzek 'w poprzek, w kierunku przecinającym 
się z podstawowym, trans\ersa : Stanislao... 
cessit medietas ville,... thaberna, pascua duo 
al. pastewniki, recipiendo poprzek dwora 1437 
AGZ XIII 40.

Poprzeki 'w poprzek, w kierunku przecinają
cym się z podstawowym, transversd: Non adva- 
dendo al. nye dochodząncz Geszonowiecz ad 
viam, que vadit a Balenicze usque ad fluvium, 
ab ista via incipiendo poprzeki recte ad fluvium, 
ubi fuit molendinum Colomiense (1444) XVI 
AGZ V 130.

Poprzysiąc fo r m y : praes. ind. 3. sg. poprzy- 
sięże 1437 AGZ XI 128, 1441 ib. 182, Sul 58, 
Dział 37; ~  inf. poprzysiąc 1393 TPaw III 
nr 2952, 1394 Pozn nr 300, 1395 ib. nr 188, etc. 
etc.; ~  praet. 3. sg. m. poprzysiągł 1400 KsZ-

Pozn nr 205, 1401 ib. nr 639, 1412 AKH  III 
185, etc.; poprzysiąg 1446 AGZ XI 283; ~  
condit. 3. sg. m. by poprzysiągł 1402 Kościan 
nr 185, XV ex. SKJ I 143; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. poprzysiężon 1398 HubeZb 108, 1402 
KsMaz I nr 199; ~  fut. pass. 3. sg. m. będzie 
poprzysiężon 1498 MacPraw VI 272; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. -by poprzysiężon Dział 30.

Znaczenie: 'złożeniem przysięgi w sądzie 
potwierdzić prawdziwość danego stanu rzeczy, 
iure iurando in iudicio dato aliąuid verum esse 
c o n firm a re Jacobus... debet iurare, poprzi- 
sancz, Adamconem... pro vulneribus 1393 
TPaw III nr 2952, sim. 1394 Pozn nr 300, 1395 
ib. nr 188, 1406 KsZPozn nr 2559, 1426 Arch- 
TerCrac CXCV 386, 29; Eze kedi Janusz swim 
(leg. z swym) pomocznikem zabił tego czloweka, 
o gegosz Lexandr poprzisszanszon 1398 HubeZb 
108; Iohannes... periuravit, poprziszankl, se- 
decim marcas super... Swanthoslaum 1400 
KsZPozn nr 205; Benassius... peregit vlg. po- 
przisangl Laurencium... super yiolenti seca- 
cione molendini 1401 ib. nr 639; Iaco Czaslaw 
ne ranczil ctirzech krziwen, czso ye kmecz mai 
poprzisancz 1401 Pozn nr 504, sim. 1404 ib. 
nr 571, 1445 AGZ XI 259; Jaco pan santho- 
czsky vmawal z Oczeslawem, isz *sczo by po- 
prziszongl Oczeslaw, to by mu ten kmecz *mayl 
zaplaczicz 1402 Kościan nr 185; Quod me per- 
cusisti cum uno homine, qui est periuratus ylg. 
poprziszoszon in furticinio, et spoliasti me 1402 
KsMaz I nr 199; Paulus... recognouit, quod 
Przedslaus... iurauit ylg. poprziszangl tria 
wlnera super Iohanne 1412 AKH  III 185, sim. 
1428 StPPP VII 461, 1495 StPPP II nr 4439; 
Domini receperunt ad interrogandum, qualis 
pena debet fieri, quum aliquem kmetho coniu- 
rauit ylg. poprzisankl 1415 StPPP II nr 1397; 
Si dominus vexillifer iurabit al. poprzisziezie 
Wenkonem 1437 AGZ XI 128, sim. 1441 ib. 182; 
Si Andrasch... audebit iurare al. poprzisancz 
eandem mulierem, tunc ipsam recipere debet 
1446 ib. 268; Coram me iudice Swanszek... 
marcam dampni iuravit al. poprzisang ib. 283; 
Hoc debet se coniurare al. poprzisandz 1449 
AGZ XII 196; Podług yako czyrzpyączy sk<o)di 
oszaczowariye thego tho srzepcza zabythego po- 
przysząsze (quod... iuramento suo firmayerit, 
Dział 51: nacz smye przysyądz), ma gemy do- 
szycz yczynycz Sul 58; Ty mayą sz wołanym 
przed prawo przywyescz y then yczynek szamo- 
szyodm na nye dowyescz, szlowye poprzyszaricz 
OrtOssol 71, 3, sim. ib. 73, 2, Ort Mac 96. 98; 
Ktori, acz chcze, szaczynk zakłady swym sa- 
mnyenym ma poprzysyądz (quod suo sacramento
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probaverit, Sul 22: swą przyszągą doswyathczi) 
Dział 9; Tedy my Pyotrowy skazałyśmy samo- 
trzeczy (leg. samotrzeć) lana o swe palcze po- 
przysyądz (Petrum... pronunciamus iuraturum) 
ib. 29; Przeto vstawiamy, aby gednenw dano 
winą abo pomowyon o głową y poprzyssyąszon 
przez tego, kto nany mowy (per iuramentum 
actoris) ib. 30; Tedy w czemkoly gy pan dze- 
dzyczny o schkodą rąką swą poprzysyąsze 
(iuxta suum sacramentum super ablatis praesti- 
tis, Sul 46: podlvg... przysągy... vczinyoney), 
to gemv ma odloszycz ib. 37; A pothem... on, 
kthoremu gwalth iesth sią sthal, pozwawsi onego 
gwalthownyka przed stharosthą, ma onego po- 
przisiącz (iurare debebit) swiathki zvpelnemy 
s lvdzmy dobrey sławy..., yako on gwalthow- 
nik obiawyony vczinil then gwalth 1498 Mac- 
Praw VI 272; A gdi yus bądzie poprzisiązon 
(taliter convictus), thedi wedlvg prawa thraczi 
czescz y ymienie gwalthownik thakowy ib.; Nye 
przyszyągacz, by zle nye poprzyszyagl (ne forte 
periuret) XV SKJ I 143.

Poprzysięgać *usilnie prosić, obsecrare : Po- 
przyszagam *vos (obsecro itaąue vos, fratres 
Rom 12, 1) przez myloszerdze, abyscze vydali, 
offyarovaly [...] offara 1449 R XXV 163, sim. 
XV med. SKJ I 55. 115; Fratres, rogamus vos 
et obsecramus in domino Iesv prószymy was 
y poprzyszągamy przez pana Iezvsza (I Thes 
4, 1) XV med. SKJ I 73.

Poprzysiężenie *przysięga, ius iurandum : Gen 
za począthkem drugego rany kogo zyvotha 
broonyącz, thego, bandzely mocz, doswyathczicz 
yma, nye mozely, ranny wlostnym poprziszą- 
szenym (proprio iuramento) rani odzerzy Sul 11; 
Tesz acz wyele gych (sc. kmieci)... s mązoboy- 
stwa cziyego bilibi obwinyeny, iakokole sz stara 
dawna przes poprzysząszenye (per iuramentum) 
yynyączego wszystka vina mązoboystwa 
msczona biuala, a wszakosz my, thaką przy
szągą wsczągayącz, vstawyamy, abi geden tilko 
przes poprzyszązenye sąprzowo (per iuramen
tum actoris) o mąszoboystwo byl szkaran y ska- 
zan Sul 41; Kv czynyenyy myloszyerdzya z oyczy 
naszymy y pamyathanyy na testament swoy 
szyyathy, poprzysszyąszenye (iusiurandum Luc 
1, 73), chthore przysszyagl do Abrama, oycza 
naszego, dacz syą nam EwZam 290.

Popsować 'zniszczyć, delere, \iolare : Darmo 
poszyeyecze naszyenye wasze, czosz od m<n)*o- 
gich <nie)przyyaczol bandze popsowano (quae 
ab hostibus devorabitur Lev 26, 16) XV p . post. 
Kałużn 287.

Popuścialy *pustoszący, powodujący zniszcze
nie, qui depopulatur, deleP: Strzały mocznego

POPRZYSIĄC

ostree s woglym popysczalym (cum carbonibus 
desolatoriis, Pul: kazoczym) FI 119,4.

Popuścić 1. *usunąć, odrzucić, amovere, rei- 
cere : Cum essem parwlus, loąuebar ut parwlus, 
sapiebam ut parwlus, cogitabam ut parwlus. 
Quando autem factus sum yir, euacuaui, gl. id est 
postposui, que era<n>t parwli, popusczylem, 
czo zalezalo na malvthkyego (I Cor 13, 11) XV 
med. SKJ I 71, sim. XV p. post. GIDom 46.

2. 'odroczyć, przesunąć ( termin), differre, pro- 
crastinare : Paschko... recognoyit, quia... Sti- 
borio... terminum... prorogayit al. popusczyl 
solucioni 1457 AGZ XIX 501; Easdem penas, 
quas hodie debuit (sc. dux łączko) solyere, ad 
proximos terminos dominus Andreas... sibi di- 
misit al. popusczyl 1486 AGZ XVIII 492.

Popuzenie 'podniecanie, pobudzanie do czegoś 
a. wzburzenie, gniew, actus excitandi, impellendi 
ad aliąuid vel commodo, ird : Emulaciones, po- 
puzenye, que procedunt in yerbis pungitiuis 
(Gal 5, 20) XV ex. MPKJ 11 325. -  Bohemizm; 
wydawca odczytał popirzenye zamiast popu- 
zenye. ^  Cf. Popędzanie.

Popychać *posuwać gwałtownie, silą, vehemen- 
ter, per vim promovere, propellere : Videntes 
autem milites, quod Ihus incepisset loqui, ti- 
muerunt ne concitaret turbam et eum eriperent, 
subito eum impulerunt, tąrgaly, popychały, 
czyągnąly, et yiolenter ysque ad montem Cal- 
uarie traxerunt XV p. post. Kałużn 276.

Popytać się 'poradzić się kogoś, zasięgnąć rady, 
ałiąuem consulere': A przydo ky kapłanom... 
y ky sodzi, genze tego czasy iest, y popytasz syo 
s nimi (quaeresque ab eis), ktorisze iest ykaze 
(pro ktorzisz ykazo) tobye prawdo sodv BZ 
Deut 17, 9; Yszesz posyłał posli pitaio otpo- 
wyedzi od Belzebuba, boga akaronskego, iakobi 
nye bil bog w Israhelu, s nym bi syo mógł po- 
pitacz (a quo posses interrogare sermonem), 
przeto nye wstanyesz s tego losza BZ IV Reg 
1, 16; Przeto ivsz, panye moy, popitay syo (per- 
quire), gęstły ktori grzech gich znamyenyti 
w yydzenyy boga gich BZ  Judith 5, 24.

Porać się ' trudzić się czymś, alicui rei operam 
dare, in aliąua re occupatum esse :porać się 
włoczniama ' walczyć na włócznie z drugą osobą, 
hastis certare*: Czom uczinil y ocza Janovego... 
zabił, thom uczynił za gego poczanthkem, kyedi 
ma (fmię5) pylathikiem pobił..., a kyed<y> my 
sya porały wlocznyama, eze mi<ę> przeklocz 
*schczal 1475 RafPocz 25.

Poradlczyzna (na Rusi Czerwonej) 'danina na 
rzecz panującego uiszczana od radia czyli ziemi 
uprawianej jednym zaprzęgiem, vectigal, quod ab 
agró uno iugo aratro sohebatuF: Iohannes Po-
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ssoka... Iohannem Czurilo... ob repercussionem 
pignorum pro [...] fertonibus et poradlczyszna 
de villis quinque, de qualibet in XIII! marcis 
pene regalis condempnavit 1463 AGZ XIII 401.

Poradlenie 'zaoranie radiem, actus arandi 
a r a t r o Prout ipsum Iurgi archiepiscopus cit- 
tavit pro exaracione al. o poradlenye agri super 
Porzecze hereditate, ex quo ipsum iam ... archi- 
episcopus cittavit pro eodem agro, quia sibi 
ipsum Iurgi aravit al. poorał 1446 AGZ XIV 219.

Poradlne, Poradne, Poralne, Poredlne 'danina 
uiszczana od gospodarstwa chłopskiego, której wy
sokość określana była ilością zaprzęgów do ra
dia, z czasem zamieniona na stały podatek 
od łanu, yectigal, quod a numero iugorum aratro 
subiunctorum, postea a certa ąuadam agri parte 
rusticis sohendum erat5: Statuit siquidem, quod 
homines in uillis nostris habitantes ad expedi- 
cionem non eant, castrum non edeficent, po
ralne et *stroizam non dent 1198 KodMazK 
nr 142, sim. 1231 KodPol I 33; Liberans eam 
(sc. ecclesiam) ab omnibus gravaminibus et 
exactionibus indebitis, maxime ab his: prevod, 
povoz, povolove sive poradlne, stróża, naraz 
1228 KodWP I 111, sim. 1245 ib. 209, 1247 
CodSil VII 1, 288, 1253 KodPol I 68,1286 ib. 118, 
1304 ib. 169, 1307 ib. 180, 1311 ib. 183, 1355 
ib. 212; Graciam fecimus specialem, ut exactio- 
nes... et soluciones, et quod vulgo dicitur po
radlne et strosa... in parte media relaxamus 
(1262) Haeus 105, sim. 1262 KodWP I 353; Cum 
poredlne (1282) PPom 305; Volentes eciam... 
homines... ipsas villas inhabitantes liberos esse 
et exemtos ab omni iure fori et a poralne, 
a povozh, a vivozh 1287 KodWP I 541; Absol- 
ventes eos ab omnibus iuribus Polonicalibus 
nostri dominii, ab omnibus exactionibus,... so- 
lutionibus, quibuscunque nominibus censean- 
tur, sicut... a strosza, a poradlne, a bove (1294) 
1549 ib. 45, (1295) 1546 KodWP II 105, 1297 
ib. 135, (1298) 1546 ib. 151; Tributum et exemp- 
tiones... preuod, pouoz, *poradelne, pouoloue 
1302 CodSil II 81; Facientes ipsum... ab exac- 
tionibus, a Polonicalibus angariis et ducalibus 
seryiciis vel solucionibus, yidelicet poradlne, 
obradlne, stróża... penitus absolutum (1322) 
CodSil I 28; Quod... asscripticii dictarum vil- 
larum sint liberi et absoluti a solucione monete, 
a poredlne et ab omnibus aliis ducalibus solu
cionibus 1329 Monlur VI 100; Perpetuo libera- 
mus yillas predictas ab omnibus angariis..., la- 
boribus solucionibusque uniuersis et singulis, 
excepta uniuersali collecta terre, que poredlne 
nunccupatur 1361 KodPol I 216; Addicientes 
insuper... Barthussio... omnimodam faculta-
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tern omnium honoracionum, utpote pobor, po
radne, przewód, podworowe... tollere 1383 
KodMazL 100; Pro nobis ac nostris successori- 
bus nichilominus reservamus specialiter dacio- 
nem regiam ylg. poradlne appellatam 1395 
AGZ V 27; Necnon de quolibet manso vnum 
fertonem latorum grossorum... et quatuor men- 
suras auene, per sex grossos latoś, dictos po
radlne,... soluere tenebuntur 1416 KodWP V 
247; Frater Nicolaus... quandam literam par- 
gameneam... desuper omnium bonorum et villa- 
rum claustri... libertacione et exempcione ab 
exaccionibus, solucionibus,... tributis, collectis, 
a sep, narzas, poradlne ylg. królestwo, yecturis... 
nobis monstrauit (1423) XVIII MMAe XVII 
202; Poradlne tributum ca 1428 P F I 486, sim. 
ca 1500 Er z 74; Nicolaus... succollector pecunia- 
rum regalium exaccionalium al. poradlne 1430 
WarschPozn I 190; Tributum poradlne, id est 
porąp 1438 Wislm  228 s. 90; Promittimus uerbo 
nostro regio... de terris predictis exactionem fu- 
malium seu poradlne al. królestwo non recipere 
(1445) 1553^4X7/IV 280, sim. 1449 KodTyn 320, 
(1449) XVIp.pr.M atr IV 3 nr 838; Poradln[y]e 
tributum ca 1455 JA XIV 495; Prelati... conclu- 
serunt, quod omnes kmethones... solvant an- 
nualem regiam contribucionem al. poradln[y]e 
1456 MMAe XIII nr 452; Cum contribucione 
duorum grossorum al. poradlne 1457 KodPol II 
914; Nec yoluerunt nominare censum s. Adal- 
berti poradlne, nec pro festo eodem s. Adalberti 
exigere 1463 MMAe XIII nr 1938; Quos li
beros ab omni solutione fatemur praeter duos 
grossos contributionis regiae, pobor al. poradlne 
yocatis 1470 MMAe Ilb 249; Quia tu ... rece- 
pisti... yiolenter fumalia al. poddymne seu po
ralne de hominibus ipsius 1475 AGZ XVIII 107; 
Qui... ab omni solutione, dacia, tributo... et 
etiam a poradlne siye krolewsthwo... pleni s- 
sime libertati DILB I 89, sim. ib. 90. 91. 92. 93.

1. Poradlny 'dotyczący daniny zwanej po
radlne, mający z nią związek, ad vectigal po
radlne dictum pertinens’ ( tu rozszerzone na sto
sunki biblijne): Frenum tributi poradlno percus- 
sit David Philisthiim et humiliavit eos, et tulit 
David frenum tributi de manu Philisthiim II 
Reg 8, 1) XV p. pr. R XXIV 375.

2. Poradlny 'urzędnik zajmujący się wybiera
niem daniny zwanej poradlne, qui \ectigal po
radlne dictum exigiF: Poradlny tribunus ca 1500 
Erz 74.

Poradne cf. Poradlne
Poradować się 'ucieszyć się, laetari, gaudere : 

Et audierunt yicini et cognati eius (sc. Eliza
beth), quia magnificayit dominus misericordiam
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suam cum illa, et congratulabantur ei porado- 
wali są gey (Luc 1, 58) XV in. R XXIV 75; Post 
hoc Christus exultans in spiritu, poradowawszy 
sze w duchu, dixit XV p. post. GIDom 78.

1. Poradzać się *zasięgać rady, aliąuem eon- 
sulere5: Unde canitis: Poradzay szye, yvnochv, 
bysz na lyatho nye został bez grochy XV ex. 
R XXV 145.

2. Poradzać 'wydawać na świat potomstwo, 
rodzić, parere, partum edere, gignere : Zaly so 
bolescy cyebye nye ydroczili, iako nyewyasto 
poradzaioczo (parturientem)? i?Z Jer 13, 
21; ~  poradzać się 'przychodzić na świat, ro
dzić się, naści : Gymsze (sc. bogiem oćcem) syn 
boszy od wekuy<ch czasów p)rzes przestane 
('przestania5) zawszdy se poradza XIV ex. Pocz 
232.

Poradzenie 'zasięgnięcie porady prawnej, a c to  
consulendi aliąuem de iure5: Item interlocutorium 
dicitur consiliacio vlg. zgadanye vel poradzenye 
1444 AKPr II s. XIII, sim. XV in. JA XXVII 
265, OrtCel 2, OrtZab 528, XV p. post. GIKórn II 
203; * Item colloąuiutn, id est interlocutorium 
vlg. wyecze vel poradzenye 1444 AKPr II s. XIV, 
sim. XV in. JA XXVII 267, OrtCel 3, OrtZab 
527; Gdyby yednemv yidano prawo, czo by nye 
lubyl any go chcze myecz za prawo a rzecze: 
Panye woycze, day my na poradzenye. A przy- 
szedwszy s poradzenyą rzecze: Panye woycze, 
ja thego nye przynwyą sza prawo a chczą to 
strofowacz prawo OrtOssol 32, 2.

Poradzić, Poradzić się fo r  my: praes. ind. 3. sg. 
poradzi BZ Num 27, 21; 1. pl. poradzimy BZ 
Neh 6, 7; ~  imper. 2. sg. poradź ca 1500 JA XV 
540; 2. pl. poradźcie BZ IV Reg 22, 13; poradcie 
XV p. post. RozmPam 473—4; ~  inf. poradzić 
OrtCel 6, XV ex. R XXV 148; ~  praet. 3. sg. m. 
poradził BZ I Reg 14, 37.1 Par 14, 14; ~  condit. 
2. pl. m. -byście poradzili BZ  IV Reg 22, 18; 
~  condit. pass. 3. sg. neutr. by poradzono było 
1488 Font es Śl II 16.

Znaczenia: 1. ' udzielić komuś rady, consilium 
alicui dare : S temy to stawky może uczi- 
nicz..., gyako bi sse gemv nalepey zdało abo 
poradzono było 1488 FontesŚl II 16; A przetho, 
czo mam yczynycz, poradczye my! XV p. post. 
RozmPam 413—4; Nyewmyątnego nawczycz, 
nyedofczypnemv poradzicz (nescientem consu- 
lere), złego skaracz XV ex. R XXV 148; Po
radź glvpyemv! ca 1500 JA XV 540; ~  pora
dzić się'zasięgnąć czyjejś rady, pouczenia, aliąuem 
consulere: Przeto podz nynye, poradzimi syo 
społu (ut ineamus consilium pariter) BZ 
Neh 6, 7; Interloąui, id est colloąui po- 
radzycz sya OrtCel 6; ~  z kimś: Przeto...

Eleazar, kapłan, poradzi syo s bogem (consulet 
dominum) BZ Num 27, 21; Poradził syo Samuel 
{pro Saul) z bogem (consuluit Saul dominum) 
rzekocz: Mamly boiowacz s Fylystinmy? BZ 1 
Reg 14, 37, sim. ib. I Par 14, 14; Gydzcye a po- 
radzcye syo s bogem o mnye (consulite domi
num super me) a o lyvdu BZ  IV Reg 22, 13; 
Krolyowy Iuda, gensze was posiał, abiseye syo 
poradziły z bogem (ut consuleretis dominum), 
tak rzeczecye ib. 22, 18.

2. corruptum pro poręczyć: Comenda *po- 
rądz, poday, polecz (mamotrekt kapitulny: po- 
ruć; quae audisti a me per multos testes, haec 
commenda fidelibus hominibus II Tim 2, 2) 
MPKJ V 131.

Poralne cf. Poradlne
Poramienie 'naramiennik, bransoletka, ar

mii la': Poramyenye brachiale (ornamentum
aureum prudenti doctrina et ąuasi bracchiale 
in bracchio dextro Ecclus 21, 24) 1471 MPKJ V 
81.

Poranić 'zadać szereg ran jednej lub wielu 
osobom, uni vel multis \ulnera facere : Czso ranił 
Micolay Michała, to ranił, ysz prziyal na iego 
dzedzino y poranił yego lud 1406 Pyzdr nr 275; 
A tamo, kędy *Pachos *prischedl y chczal gy {sc. 
Piotra) vczandzacz, tedy syan mu yczandzacz 
nye dal, poranyu Pakoscha 1428 Pozn nr 1494; 
W koszczelecz y {leg. ji 'go5) zabyly..., swan- 
thosczy nyszacz nye myely, kaplany poranyly 
Tęcz w. 9.

Porazić fo rm y: praes. ind. 1. sg. porażę BZ 
Gen 8, 21. Ex 9, 15. Lev 26, 24; 3. sg. porazi 
BZ II Par 21, 14; ~  praes. ind. z partykułą 
niechaj dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. 
niechaj porazi 1500 ListTat 174; ~  imper. 3. sg. 
porazi MPKJRp V 37 v; poraź BZ  Judith 9, 11, 
1471 MPKJ V 56; — inf. porazić 1447 Bibl- 
Warsz 1857 II 801; ~  praet. 3. sg. m. poraził 
BZ IV Reg 15, 5, 1466 R XXV 137, Rozm 623. 
627. 630; 3. pl. m. porazili XV p. post. Kałużn 
272; ~  part. praet. pass. n. sg. m. porażon XV 
in. R XXIV 67; porażony ca 1455 JA XIV 492; 
/ .  porażona ca 1450 PFIY  569; n.pl. m. porażeni 

Gen 19,11. Ex 20, 18, Rozm 627; ac.pl. m. 
porażone FI i Pul 144, 15; ~  fut. pass. 3. sg.
m. porażon będzie BZ  Judith 5, 28; 3. pl. m. 
porażeni będą BZ Judith 4, 14.

Znaczenia: 1. 'uderzyć, zadać cios (często 
śmiertelny), zabić, percutere, plagam inferre, in- 
terficeres: Legitur II Regum..., quia Oza a deo 
percussus, poraszon, est, quod archam dei te- 
tigit manibus suis XV in. R XXIV 67; Pora
żona retunditur ca 1450 PF IV 569; Przeto nye 
porazo (non... percutiam) wszech dusz, yakosm
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bil vczynyl BZ Gen 8, 21; Y ia przecziwko wam 
poydo w przecziwnoscz a poraz0 was (percu- 
tiam vos) sedmkrocz prze grzechi wasze BZ  
Lev 26, 24; Dum pervenerunt ad ... torrentem 
Cedron, soli... per ponticulum ibant et Ihm 
per aquam trahentes, itidem... super lapidem 
lacie impegerunt, potrączyly, porazyly, et vehe- 
menter leserunt XV p. post. Kałużn 272; Yesthly 
nye bądą dzerszal (sc. przysięgi), tedy mnye 
przisząga nyechay porazy 1500 ListTat 174; 
~  Tedi takesz s nymy Achior myeczem porazon 
bodze (cum... gladio transyerberabitur) BZ 
Judith 5, 28.

2. 'pokonać, zwyciężyć, superare, vincere :
Wznosy gospodzyn wszytky, gysz spadayo, 
y podnoszy wszytky poraszone (elisos) FI 144, 
15, sim. Pul; Subcumbere poddavacz szye albo 
porażony (sc. być) oth nyeprzyiaczela ca 1455 
JA XIV 492; Takez porazeny bodo wszitci 
nyeprzyiacyele israhelsci BZ Judith 4, 14; 
Wzwyedz ramyo twe, iakosz ot poczotka czi- 
nyl, porasz (allide, MPKJRp V 37v: poraszy) 
gych mocz sylno moczo tw0 ib. 9, 11, sim. 1471 
MPKJ V 56; Vicit et obtinuit eum poraszyl 
1466 R XXV 137; ~  O tern, yako myły Iesus 
porazyl yednem glossem yyelyką tlusczą Zydow 
y Iudasza Rozm 623, sim. ib. 627. 630; O scha- 
lyeny Zydoyye, y czo vam pomoże tako yyelyka 
tluscza lud a a yy lyezyczye porażeni yednym 
smyernym sloyem? ib. 627; ~  Dobeslaus...,
nolens in penis succumbere al. nye chczacz szą 
wjnami dacz porazicz, dabat in bona... intro- 
missionem 1447 BiblWarsz 1857 II 80l!

3. 'dotknąć (chorobą, nieszczęściem itp.), (mor- 
bo, mało) afficere5: Y poraził bog krolya (percu- 
ssit... regem) a bil trodowat asz do dnya smyercy 
swey BZ IV Reg 15, 5; ~  A czy wszitczi, czsosz to 
tamo stały, poraszeny szlepoto (eos... percusser- 
unt caecitate)... tako, aze nye mogły drzwy na- 
leszcz BZ Gen 19, 11; Nynyecz yusz wszczyogno 
rokoo sw0 a poraszo czyo y lud twoy morem 
(percutiam te ... peste) a zagynyesz z szyemye BZ 
E x9 ,15; Srzasszy sze a strachem poraszeny (pa- 
yore concussi, SK J1307: zetrzeny, potrzeny, po
razeny *szuce) stały opodal ib. 20, 18; Przeto 
pan porazi cyo wyelyko rano (percutiet te plaga 
magna) s twim lyvdem BZ  II Par 21, 14.

Porażka cf. Porażka
Porażać 'wyrządzać krzywdę, szkodę, krzyw

dzić, iniuriam inferre9 : Ago super Nemerzam 
eundem, quia me dehonestat coram iudicio di- 
cendo, quod ipsum dampnarem, ylg. *paraszasz 
mą. Et ipse Nemerza negayit, quod sibi hoc 
diceret 1435 KsMaz III nr 1054.

Porażka czy Porażka 1. 'klęska, clades9: Po-
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raszką cedes ca 1500 Erz 74; Poraską strages ib.
2. ' wnętrzności, trzewia (zwierząt ofiarnych), 

exta9 (?): Poraska exta ca 1455 JA XIV 494.
Porąb 1. 'jakaś danina a. opłata od prawa wy

pasania bydła na porębach, \ectigal ąuoddam vel 
pecunia, ąuae pro pecudibus in sihis excisis alen- 
dis sohebatur9: Quam donacionem liberam esse 
yolumus... ab omni labore ducis..., a poramb 
(1240) PPom 60; Ab omnibus solucionibus in- 
tercedentes vlg. od porembow... promisimus 
conservare (1258) XVII KodWP I 307; Cum 
libertate a dationibus ylg. od schoschow et 
a solutionibus ylg. od porambow (1258) XVI 
in. Matr III nr 2; Absolventes predictam yillam 
et ipsius incolas... a poramb, a stan 1298 
KodWP II 161, sim. ib. 165; A b... solucionibus 
ducalibus...: poradlne, poramb, *poglowny, 
walne, stróża... liberum facimus 1355 KodPol I 
212; Procurator de Vilkowia verbo proposuit..., 
quod prohibuit pascere gregem kmethonibus... 
Item de grege respondit, quod non yult dare 
poramb. Dominus mandayit, quod contribuat 
poramb, prout ceteri kmethones, sed oczrecz 
non pascat, sed eidem pascantur 1421 MMAe 
XVI nr 973; Tributum poradlne, id est *porąp 
1437 Wisi nr 228 s. 89; Porąb tributum ca 1455 
JA XIV 495.

2. dubium 'szałas, casa frondea : Porob pa- 
stersky magale ca 1428 PF I 485.

Porąbać e wyciąć, excidere9: Item Heduigis 
testibus... aprobauit super Mikul..., quia LXX 
quercus precidebat yel porąbał 1399 AKPr VIII a 
81; Lugy takesz y ricya porobal (succidit) y starł 
BZ  II Par 34, 4; Thucz szem porąmbal drzewye 
do yedney dolyny DlLB III 354.

Porąbca cf. Porębca
Porąbienie ' wycięcie, actus excidendi : Pro... 

pascatis pratis, porambeni gayo, graniciis per- 
arandis 1397 StPPP VIII nr CCXXXII 91; 
O porąbyenyy lassow (de lignis... excidendis) 
Suł 59.

Porąbka 'zagajnik, sihula, nemus5: Secuit 
ipsius porambcam a. zapusta 1419 ZiemsKrak I.

Porągać 'b luźnie, urągać, comiciari, małe di- 
cere, blasphemare9: Eum blasphemamus, po- 
rągamy, yerbo et opere 1456 ZabUPozn 107; 
Exprobrat p<o>rąnga aut *schrzanga (qui ca- 
lumniatur egentem, exprobrat factori eius Prov 
14, 31) 1471 MPKJ V 68.

Porąganie 'bluźnienie, urąganie, actus convi- 
ciandi, maledicendi, blasphemandi : Poragany 
subsannacioni XV med. R XXV 160; Vczynyo, 
<aby> nye bilo poroganye mnye (ut non blas- 
phemer) BZ Is 48, 11; Poroganye blasphemia 
M W  gl. 69.

PORĄGANIE
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Porca 'strona procesowa, powód bądź pozwany, 
accusator vel reus5: Przeto chczemy, aby są- 
pyercza abo porcza przędny (actor, Sul 27: 
powod) szalobą wszythką poloszyl na lyscze 
pozewnem Dział 15. ~  Może błędny zapis za
miast percza, tj. pierca.

Poredlne cf. Poradlne
Poręba 'miejsce gdzie wyrąbano las, locus, ubi 

silva excisa e s t Nos Mesco... dieto mona- 
sterio... damus centum mansos... in silva 
nostra..., que Uitalissoua poramba dicitur, per- 
petuo possidendos 1289 CodSil I 19; Johannes 
plebanus ex parte domini episcopi contumax 
contra Tomconem..., quia se intromisit in po- 
rabam Yastdouam 1377 StPPP VIII nr 438; 
Pro poramba ac pro silua 1400 StPPP VIII 
nr CCCXII 51; Vlg. na [p]porambach 1422 
ArchCastrCrac I 435; In merica al. na poram- 
bye 1425 ArchCastrCrac II 805; Limitaverunt 
et sipaverunt scopulos... a rostoki... usque ad 
poręby minores et a poręby super isto potok, 
qui affluit Wyżynia (1459) XVIII ArchSław II 
191; Et porabi seu yastitates in Kalyenischa 
Nicolaus iuxta literas domini regis tenere debet 
et mericas et ibi extirpare agros 1442 AGZ XIV 
66.

Porębca czy Porąbca ' ten co zbiera daninę 
zwaną porąb, qui vectigal, quod porąb appella- 
tur, exigiP (?): Exactor porabcza, poborcze 
ca 1455 JA XIV 490.

Porębie fo r m y : praes. ind. 3. sg. porąbi Sul 
59. 70, Dział 38. 44. 57. 58. 60, 1471 MPKJ V 
109; 1. pł. porąbiem Rozm 375; ~  imper. 2. sg. 
porębi Rozm 375; ~  part. praes. act. adv. po- 
rąbiąc Sul 59; -  inf. porębie 1400 SKJ III 192, 
1426 Kościan nr 1158, Rozm 374; ~  praet.
1. sg. m. -m porąbił 1405 KsMaz I nr 547, 
1420 TPaw VII nr 1522, 1440 ZapWarsz nr 538, 
etc.; ja porąbił 1441 ZapWarsz nr 541, 1453 
ib. nr 981; 3. sg. m. jest porąbił 1418 Pyzdr 
nr 516; porąbił 1399 TPaw IV nr 540, 1409 
BibłWarsz 1860 III 81, 1409 Kościan nr 403, etc. 
etc.; f .  porąbiła 1422 Kościan nr 952; 1. du. m. 
wa porąbiła 1441 ZapWarsz nr 542; 3. pł. m. 
porąbili 1426 MPKJ II 305, 1441 ZapWarsz 
nr 542; ~  condit. 3. pł. m. -by porąbili 1418 
Kościan nr 675; ~  part. praet. act. porąbiw 
Sul 16; ~  part. praet. pass. n. sg. neutr. po
rąbione 1474 AGZ XVIII 87; ac. sg. m. porą- 
biony Sul 16; neutr. porąbione Sul 52; n. pl. m. 
porąbione 1421 Pyzdr nr 695; ~  praes. pass. 
3. sg. m. jest porąbion Sul 16; neutr. porą- 
biono jest 1397 StPPP VIII nr 5855.

Z n a czen ia : 1. 'ściąć, excidere : Gey casz- 
nan... porambono yest na poltora sta drzewa

1397 StPPP VIII nr 5855; Johannes prius sza- 
karbowal ten dob ani go na Staskove locze po
robił 1399 TPaw IV nr 540, sim. 1416 Pyzdr 
nr 474, etc. etc.; Kazał... trzissta drzew poram- 
bicz 1400 SKJ III 192, sim. Rozm 374; Si 
dominus Joannes fecit actionem super Sta- 
nislaum pro una salice tantum et quod ipsam 
succisisset vlg. porambil 1409 BibłWarsz 1860 
III 81; Jaco Jan i Micolay ne poranbil Paszcoui 
zapustha 1409 Kościan nr 403; Czso pan Jaszek 
Sczodrowski zalowal na paną Dobeslawą, na 
Maczca y na Yąna, aby... na yego dzelniczy 
porambyly sedmdzeszanth y sto kop drzewa, 
tho szą rambily na swem 1418 ib. nr 675; Czso 
iest pan Oszep porobił drzewo, iako iest wosny 
oglandal, tam iest porambil na swem 1418 
Pyzdr nr 516; Jakom... dwusthu drzewa ne po
rambil 1420 TPaw VII nr 1522, sim. 1499 Czrs 
s. LXXXVII; Thy trzi *doby porobyone 
a eztwarthy *obrobyony bili w dzelnyczy Bar- 
thlomyeyewey 1421 Pyzdr nr 695; Jacom ya Mar- 
czinowy... nye otpusczyl tego damba poram- 
bicz gemv kv skudlam 1426 Kościan nr 1158; 
Jako yego kasznya ludze yego ne porambyly 
Raphalowa lasszu y boru 1426 MPKJ II 305; 
O damb porambyony. Porambyw (incidens) 
damb czvcz, wyną gemv oszm grosszow zapla- 
czy, w czygem paynstwye gest porambyoon (est 
incisa) Sul 16; Vstawyamy, abi za kasde drzewo 
owoczne alybo yableczne porąbyone (succisa, 
Dział 44: kto porąby)... skodą czirzpyączemv 
zaplaczoną Sul 52; Alye o dąbyech dąbrownych 
za kasdego sz nych porąbyącz (incidens) gy, 
pyąncz skoth zaplaczy Sul 59; Thesz w przyth- 
czach nyszey popysanych thą vyną ypadnye, 
ktokole porąby (exciderit) trzy granycze (Dział 
60: trzy sosnye) narąbyone, tho gest czoszny 
rzeczone..., tesz kedi ktho trzy drzewa se psczo- 
lamy porąby (exciderit) Sul 70, sim. ib. 59, 
Dział 58. 60; Jaco ya ga<j>w... nye porabyl 
Petro 1453 ZapWarsz nr 981; Bo myasta gich 
zborzil a gich lugy porobyl (excidit) BZ Judith 
3, 12, sim. ib. IV Reg 18, 4; Gdy kto porąby 
drzewo w czydzem lyesze Dział 38, sim. ib. 57; 
Vidit, quia quarta arbor est excisa al. porą
byone 1474 AGZ XVIII 87; Owa yvsz trzy lata 
przychodzą, na każde schukayącz ovocza na 
tern drzevye fygoyym a nygdy nye naydą, po- 
rąbysch (succide Luc 13, 7) ye, acz zyemye 
darmo nye zastąpa Rozm 375; Panye, nyechay 
yego (sc. drzewa figowego) yescze y tego lata, 
aczczy okopayą około yego y potrzessą gnoyem, 
azaby yrodzylo ovocz, a nye yrodzylycz, potem 
ye porombyem (in futurum succides eam Luc 
13, 9) ib.
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2 . 'zniszczyć rąbaniem, caedendo frangere : Ya- 
com ya Sandkowy graniczę ne porambil anim ye 
przedal na dwa voszy 1405 KsMaz I nr 547, 
sim. 1440 ZapWarsz nr 538, 1451 ib. nr 918; 
Jaco pani y s bratem nye sla gwałtem na 
Pyotrassewą dzedzina y ne porambila poi copy 
colow 1422 Kościan nr 952; O którą granycza 
Jan sz Mycolayem na mya szalował, they ya 
nye porambyl 1441 ZapWarsz nr 541; O którą 
granycza Jan s Mycolayem na myą sz Ma- 
czeyem zalowal, they wa nye porambyla szylą... 
O która granycza Jan sz Mykolaem na Jana 
sz Macze<je>m zalowal, they ony nye poram- 
byly szylą ib. nr 542; lakom ia plotha Miko- 
laiowa nye porąbil gwałtem 1447 AKPr VIII a 
50; ~  Deiecit *strzvczy vel poramby (et 
capiet multitudinem, et exaltabitur cor eius, 
et deiciet rąulta milia, sed non praevalebit Dan 
11, 12) MPKJ V 109.

Poręcz może też Poręcze 'poręcz, gruba listwa 
drewniana lub kamienna przy schodach, przy 
moście, służąca do trzymania się przy przecho
dzeniu, zabezpieczająca przed spadnięciem, im- 
pedimentum, quo scalae, pontes inextremis par- 
tibus instruuntur, ne ąuis decidat, pluteuS5: Item 
gradus cum attinenciis, yidelicet porancze 1426 
MMAe XVI nr 991; In medio pontis faciat in 
ąuatuor columpnis et tegat sessionem et liga- 
turas al. porancze ib.; In isto muro debet {sc. 
Iacobus) parare gradum circularem ab hostio 
usąue ad fundamentum... et penes prefatum 
gradum debet facere sustentatorium al. *po- 
ryacze a gradu ad superius 1464 AcPosn I 368.

Poręczać 1. f ręczyć, dawać na cośporękę, gwa
rancję (w sądzie), praedem alicuius rei fieri (in 
iudiciof: Ecce ego volo tecum ad dominum 
Szestrenecz perdendo et [et] lucrando, quia 
ipse dictam fidejussoriam caucionem non fideiu- 
buit, in wlgari ne poroczal, sed fecit inter nos 
amicabilem terminum 1391 Leksz II nr 1468; 
Quomodo missus fuit ad Szestrzenecz pro re- 
cognicione inter Albertum et Dobeslaum pre- 
dictos, utrum fidejubuit, in wlgari poroczal, 
inter eos terminum an non? ib.; Jacosz ya nye 
slys[l]al any *wim, bi Swach poranczal raco- 
gemstwo mimo trzy la^ta)- 1414 Pyzdr nr 385.

2. *polecać, powierzać, mandare, permittere, 
credere : Telko thym, którzy lepyey vmyeya, 
dawam y porączam szye poprawyacz OrtMac 
145.

Poręcze cf. Poręcz
Poręczenie ' to co oddane pod opiekę, na prze

chowanie, quod commendatum, permissum, cre- 
ditum, depositum esP (?): Poranczenye appo- 
situm (o Timothee, depositum custodi, devitans

profanas vocum novitates et oppositiones falsi 
nominis scientiae IT im 6 ,20) 1471 M PKJY  130.

Poręcznikfo rm y: n. sg. poręcznik OrtMac 93, 
OrtOssol 70, 2. 98, 4; ^  n. pl. poręcznicy 
OrtOssol 38, 3. 94, 3; ^  d. pl. poręcznikom 
OrtOssol 103, 2; ~  ac. pl. poręczniki OrtOssol 
103, 2.

Znaczenie: fen  kto za kogoś ręczy, ręczy ciel, 
praes’: Gdy czlowyeka obzaluya o głową..., 
a gdy nye stanye..., czo o tho muszy poracz- 
nyk {OrtOssol 70,1: poranka) czyrpyecz albo 
pokvpycz? OrtMac 93, sim. OrtOssol 70, 
2. 98, 4; Ten masz dan na poraką, aby 
go postawyono na rzeczony dzen, a czy tho 
porącznyczy {OrtMac 42: rąkoymye) nye po- 
stawyly go. Czo czy porącznyczy {OrtMac 42: 
rąkoymye) przenamy {pro przepadły) ? OrtOssol 
38, 3, sim. ib. 94, 3; Tako szye przyszasznyczy 
ypomynaly gemv y poracznykom gego {Ort
Mac 140: ypomynaly gy y rąkoymye gego), aby 
ortel ten przynyoszl ib. 103, 2; Pothem... po- 
szwaly gy przed sand y gego poracznyky {Ort
Mac 140: rąkoymye) ib.

Poręczyciel fen  kto sporządził testament, te- 
stator, qui testamentum feciP: Porącziczela 
{mamotrekt kapitulny: porućnika, porucitele) 
testatoris (ubi enim testamentum est, mors 
necesse est intercedat testatoris Hebr 9, 16) 
1471 MPKJ V 132. — Bohemizm.

Poręczyć 1. 'dać na co porękę, gwarancję, za
ręczyć, praedem alicuius rei fierP : Jakom szo ne 
wsrzuczyl w Komoszyno dzyedzino, doyoth 
Marczinowi ne poroczono arram 1410 TPaw IV 
nr 1915; Jakom byl na tey rzeczy, czo myo 
pan Sandziwoy y kxandz canczlers s obu stronw 
wybrały obyrmanem o młyn. Ta rzecz ne do- 
konale {pro dokonała) szo yego rzeczo, yego 
łudźmy, y gynym rankoymyo ne poranczyl 1412 
Pozn nr 872, sim. ib. nr 873; Jaco Maczey po- 
roczil za list sza swego syna 1412 Pyzdr nr 398.

2. *powierzyć, oddać pod opiekę, pod nadzór, 
commendare, permittere, credere*: Porączon cre- 
ditus (his ąuattuor levitis creditus erat omnis 
numerus ianitorum I Par 9, 26) 1471 M PKJY  48.

Cf. Poradzić
Poręka fo rm y: n. sg. poręka OrtOssol 70, 1; 

~  g. sg. poręki OrtOssol 20, 2. 86, 1. 2. 102, 1; 
~  ac. sg. porękę 1435 AGZ XII 4, OrtMac 79, 
OrtOssol 38, 3, etc.; ~  i. sg. poręką OrtOssol 
1 8 ,4 .7 3 ,1 .8 9 ,1 .

Znaczenia: 1. *poręczenie, gwarancja, rę
kojmia, sponsio, fideiussió*: Veniens Kołaczek... 
fideiussoriam al. poranko, quam fideiussit pro 
nobili Zyrgosz, recognovit, que fideiussoria est 
de yiginti et media altera marcis Pollonicalibus
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1435 AGZ XII 4; Ten masz dan na poraką 
(OrtRp 21, 2: ad fideiussoriam caucionem na 
poranką, Ort Mac 42: na rąkoyemszthwo), aby 
go postawyono na rzeczony dzen OrtOssol 38, 3; 
Kyedyby w *nasznym mye[mye]szczye czlo- 
wyeka zatwerdzono, slowye poraką {OrtMac 98: 
rąkoymyą) albo gynym kthorym obyczagem 
ib. 73, 1, sim. ib. 18, 4; Tedy mayą gym równy 
dacz dzyal tego gymyenyą a mayą porąką {Ort- 
Mac 105: rąkoyemszthwo) albo gyną pewnoscz 
dacz ib. 77, 4; Maya-ly onego nyepewnego za- 
twyrdzycz porąka (OrtMac 121: rąkoyem- 
szthwem) albo ktorim gynym obyczagem? ib. 
89, 1.

2. ' ten kto za kogoś ręczy, poręczyciel, praes5: 
Ona postawyla porąką, aczby ktho blyszy przy
szedł..., yszby mu chczyala y myala tho... 
dzyedzyczthwo poszthapycz OrtMac 79, Sim. 
OrtOssol 61, 1; Gdy czlowyeka ozaluyą o gło
wą..., a ten czlowyek postawy poranką ku 
prawu, a gdy nye stanye albo go nye postawy 
ku prawu, czso o tho porąnka {OrtMac 93: 
poracznyk) ma czyrpyecz albo pokupicz? Ort
Ossol 70, 1; Statuerunt ambo fideiussoriam al. 
porąke comparere coram iure castrense 1499 
AGZ XV 375.

1. a. 2.: Mozely goscz albo gyny cz<ło>wyek, 
czo nye może poraky {OrtMac 116: rąkoyem- 
szthwa, fideiussores) myecz..., mozely przyszacz 
w zawyeszony czass? OrtOssol 86, 1, sim. ib. 
20, 2. 86, 2; Tho tako dluznyk wyznał a yvsz 
mowy, ysz... chcze gemv szwa rolą zastawycz 
w dludze, tho gest w zacladze, albo *porąky 
{OrtMac 139: rąkoyemszthwo, fideiussores) po- 
stawycz. Tedy rzeki powod: Ya nye chczą za- 
cladv any poraky {OrtMac 139: rąkoyemszthwa, 
nec aliąuos fideiussores) ib. 102, 1.

Porobnik cf. Porubnik
Poroczki pl. tantum fo r m y : n. poroczki 1400 

Pozn nr 418, 1471 AGZ XII 342; -  g. porocz- 
kow 1398 Pozn nr 384, 1419 Kościan nr 735; 
~  ac. poroczki 1398 Pyzdr nr 85, 1400 Koś
cian nr 209. 210, 1414 Pyzdr nr 423, etc.; 
~  /. (na) poroczcech 1440 AGZ XII 79; po- 
roczkoch Dział 25; poroczkach 1416 Pyzdr 
nr 450, 1428 Kościan nr 1321, 1429 Pozn 
nr 1329, etc.

Znaczenia: 1. fo k i mniejsze, zwyczajne po
siedzenia sądów ziemskich, iudiciorum terrestrium 
sessiones, quae roki mniejsze, Latine autem ter- 
mini particulares appellabantuP: Voyczech viro- 
czil v Micolaya dobitek ku wlodiczemu scazanu 
na pirzue poroczki 1398 Pyzdr nr 85; Do 
poroczkow o dzedzyna Byeszd[z]rowska 1398 
Pozn nr 384; Iacom bil tim poszlem ot Scze-

pana do łanowe, iszbi bila s tim listem iego 
w Cosczene na poroczki, y bila 14C0 Kościan 
nr 209, sim. ib. nr 210; Ad tercios particulares 
terminos, qui dicuntur poroczky, Poznanie con- 
tinue se seąuentes celebrandos 1400 Pozn nr 418; 
Jacom ja wczinil rok myedzi Fyemką a myedzi 
Bartlomyegem, ysze nye mała stawacz koni, 
alisz prawo przeszło po Welcze Noczy na pirwe 
poroczky 1414 Pyzdr nr 423, sim. 1415 Kościan 
nr 527, 1416 ib. nr 580; Jaco Andrzeg puscyl 
pana miedzyrzeczskego swathky an[e]y mv myal 
gego clowye[cz]ka pirvą sobotha po porocz
kach wroczicz 1416 Pyzdr nr 450; Kedyby mu 
ne dal poi grziwny do poroczkow yvsz miną- 
lich, tedyby mu bil winowat grziwną 1419 
Kościan nr 735; Ten (sc. pancerz) yest polozon 
tego dnya w Pysdrach na poroczkach 1428 
ib. nr 1321; Jaco czom myala rok zawiti s Wo- 
czechem z Obornik na poroczky, yaco dzys, 
tom była prawa nyemocza nyemoczna ot boga 
slozoną 1428 Pozn nr 1300, sim. 1429 ib. nr 1330, 
1432 ib. nr 1398, 1435 ib. nr 1445, 1435 Pyzdr 
nr 1053; Jszem byl nyemoczen... tedy, kedym 
mai słuchacz przischagy na poroczkach oth 
Rachwala 1429 Pozn nr 1329, sim. 1432 ib. 
nr 1393, 1433 ib. nr 1427, 1436 ib. nr 1472, etc. ; 
In terminis particularibus al. na poroczczyech 
1440 AGZ XII 79; Vstawiamy, aby ten, ktori 
zastawy... przed naszym sądzą... abo w par- 
rochy tey dzedzini, abo na wieczoch, abo na 
poroczkoch vswyathczyl, ysz tą dzedzyną... 
gest zastawyona Dział 25; Terminos particu
lares al. poroczky ponimus 1480 AGZ XVI 155.

2. wielkie poroczki fo k i  wielkie, posiedzenia 
sądów wiecowych, iudiciorum sessiones, quae roki 
wielkie, Latine autem termini generales appella- 
bantuP: Termini autem generales al. yyelkye 
poroczky, qui hodie per septimanam debuerunt 
esse, sunt transpositi in quatuor septimanis 
a data hodie per septimanam 1471 AGZ XII 342.

Poroczkowy 'związany z poroczkami, tj. ro- 
kami mniejszymi, ad iudiciorum sessiones, quae 
roki mniejsze appellabantur, pertinens5: Yakom 
ya prawą nyemoczą leszal oth boga zloszoną 
tęgi {pro tedi), gyedi my rok bran, w dzyen po
roczkowy 1444 Pyzdr nr 1219.

Poroda 'pokolenie, ród, aetas, gens’: Poroda 
prosapia 1437 Wisi nr 228 s. 88.

Porodzać f  odzie, par er e, par tum edere, gig- 
nere’: Pamocz w[y]e czczy mayocz n[y]apir- 
wey chwalebn[y]ey szawschye dzyeuiczy poro- 
dzayoczey rodzyczy {Msza I. VIII: porodzy- 
czelky, III. VI. VII: matky, IV: porodzyczelcze, 
V : porodzaczey, gl. matky) bozyey genitrici dei 
ca 1431 Msza XII s. 214.
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Porodzenie, Porodzienie fo rm y : n. sg. poro
dzenie XV med. SKJ V 255. 283, XV ex. Zab 
536, Rozm 46; ~  g. sg. porodzenia FI i Pul 57, 3, 
Spow 1—3, XV med. R XXV 159, etc.; poro- 
dzienia 1471 MPKJ V 95; ~  d. sg. porodzeniu 
Gn 4a, BZ  IV Reg 19, 3, Rozm 46. 58. 70; 
~  /. sg. (po) porodzeniu Gn 4a. 5b, XV 
5A7 V 258, etc.

Z n a czen ia : 1. 'wydanie dziecka na świat, po
ród, partus' : Alle kakoczkoly gest on, Iosef, f tho 
byl verzyl, yszecz Maria malacz gest ona szyna 
porodzycz bila, a dzeuiczo szostacz, a fszegdimcy 
Ioseph... ku ge porodzenu gestcy on byl dwe 
bapcze veszual Gn 4a; Yszecz dzeuicza gest bila 
porodziła, a po porodzenv gestcy tesze ona 
dzeuiczo bila szostala ib., sim. ib. 5b; Ex na- 
turali propagacione porodzenya XV med. R 
XXV 159; Peperit sine media parturicione przes 
mysly o porodzenyv XV med. SKJ V 258; Post 
partum, po porodzenyy, virgo inyiolata per- 
mansisti ib.; Enixio, porodzenye, sine opera- 
cione ideo figuratur per portam Ezechielis ib. 
283; Prziszly sinowye asz ku porodzenyy, a syli 
nye maio rodzicz (usque ad partum, et yires 
non habet parturiens) BZ  IV Reg 19, 3; A El- 
szbyeczye napelnyl szya yest czas porodzenya 
(tempus pariendi Luc 1, 57) y porodzyla szyna 
EwZam 289, sim. ca 1450 PF IV 579, Rozm
10. 63; To yyem, myły gospodnye, yze... mlde- 
mv *zyyotą yroczycz svey (pro svą) mocz przez 
dzyeczynstvo albo tes starosczy ky porodzenyy 
plodv nayroczycz, to yest tyey moczy boskey 
podobno yczynycz Rozm 46; Dzyeyycze poro
dzenye przez mąskyego dotknyenya nade 
wschytky praya przyrodzonego byegv ib.; Io- 
zeph... myeskal v Nazareczye, as czas blyzyl 
szye porodzenyy blogoslayyoney dzyeyycze (do- 
nec partus yirginis instabat) ib. 58; Kyedysch 
czas przyschedl narodzenya bożego syna y po
rodzenya dzyeyycze Marye (yirginis hora pa
riendi), Iozeph z M arya... poschlasta do Be- 
thleem ib. 62, sim. ib. 63; Czczyenye o tern, 
yako dzyeyycza Marya po porodzenyy syna 
syego... począla szye modlycz ib. 63.

2. 'urodzenie się, przyjście na świat, actus 
nascendi : Szpowadami szo... naszich wszech 
grzechów, czszoszmi szo gych dopwszczili od 
naszego porodzena asz do dzisza *ddna Spow 
1—3; Bo thakye porodzenye dostoyno było 
synu bożemu talis namąue partus decebat filium 
dei XV med. SKJ V 255; Ut eius generacio, 
porodzenye, temporalis ex matre haberet aeąua- 
lem conyenienciam cum eius generacione eterna 
ex deo patre ib.; Enos... myal syna..., po kto- 
regoz porodzenyu (post cuius ortum) bil zyw

pyocznaszcze a oszmset lat BZ  Gen 5, 10; 
Wrocz syo do zemye swey na myeszczcze po
rodzenya swego (in locum nativitatis tuae) ib. 
32, 9, sim. Naw 89; Czczenye o porodzenyy (de 
nativitate) dzyeyycze Maryey Rozm 10, sim. ib.; 
Nyebyossa myodem czyekly, dayacz syyadecztvo 
vyernemv porodzenyy (partui fideli) ib. 70; 
~  Oddalili S0 se grzesznicy od porodzena, 
blodzili S0 od brzucha (alienati sunt peccatores 
a vulva, erraverunt ab utero) FI 57, 3, sim. Pul; 
Od porodzienya ab vtero (dominus ab utero 
yocayit me Is 49, 1) 1471 MPKJ V 95.

3. Jo co żywe, urodzone, potomstwo, pokole
nie, plemię, qui natus est, qui vivit, proles, aetas, 
gens5: To to szo *porodzenye nyeba y *szemy0 
(istae sunt generationes caeli et terrae), gdisz 
S0 stworzony BZ  Gen 2, 4; Nye vsrzi zadni 
z lvdv porodzenya tego to psotnego (de homi- 
nibus generationis huius pessimae) zemye do- 
brey BZ  Deut 1, 35; Ab ipso (^c. dracone) pro- 
cedebat omne malum progenitum, porodzenye, 
yidelicet diuersi yermes, dracones, serpentes, 
ranę XV ex. Zab 536; ^  dubium: Poszegnano 
bodze w tobye wszitko zemskye poroże (pro po
rodzenye ?, Stary Testament Cardy: porozenie, 
omnes nationes terrae) BZ Gen 18, 18.

Porodziciel fo rm y: g. sg. porodziciela Sul 45; 
^  n. pl. porodziciele Sul 15. 45. 58 ; ~  g. pl. 
porodzicielow Sul 58; ~  d. pl. porodzicielom 
Sul 67; ~  i. pl. porodzicielmi Sul 45.

Z n a czen ie : 'ojciec a. matka, pater sive ma- 
ter\pl. porodziciele 'rodzice, parentes': Porodzy- 
czelye (parentes) nye powynny za gych szyna 
o pyenądze przegygrane doszycz czynycz Sul 15; 
Vstawyami, ysz gdiby cziy szyn, oboyga poro- 
dzyczela sdrowa bądąc (utroąue parente sanis 
existentibus, Dział 36: za szywota oczcza y ma- 
czerze), przegygralby nyekakych pyenyądzy 
wyelkoscz, przerzeczonego gygracza porodzy- 
czele (parentes, Dział 36: oczecz) nye bądą wy- 
nowaczy... ky doszyczvczinyenyv... A takesz 
mowymi o Szydzech, gdiby pożyczyli pyenyądzy 
thakemy synowy, porodziczelmy gego bądą- 
czymy gescze sdrowymy (exstantibus parenti- 
bus adhuc sanis), pozyczenye nye ma bicz 
waszno any kv ktoremy doszyczvczynyenyy Ży
dom rzeczeny porodziczele (dicti parentes, 
Dział 36: oczecz) mayą bicz przipądzeny Sul 45; 
Kthorykole dzewyczą... przes woley porodzy- 
czelow (parentum, Dział 55: rodzyny) gey yla- 
pyl a yą gwałtem vsylil..., zywoth gego bącz 
na mylosczy... przyaczol gey. Alye dzewka przes 
woley porodzyczelow (parentum) drapyeszczy 
przyswolącz..., wszdy poszag straczycz ma, 
tako ysz porodzyczele alybo przyaczele (paren-
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tes seu amici, Dział 55: rodzyna) gey nye po- 
vinny gey bądą yyposzaszycz Sul 58; Ystawyamy, 
aby zabyayączy slachczycza trzydzesczy grzy- 
wyen porodzyczelom (parentibus, Dział 55: 
oczczv y maczerzy), dzeczem alybo przyacze- 
lom zabytego zaplaczicz myal Sul 67.

Porodzicielka (o Matce Boskiej, dicitur de 
Matre De i) ? rodzicielka, matka, genetrix, 
ter5: Pamyecz czynyącz... <Mariey)- porodzy- 
czelky {Msza III. VI. VII: matky, IV: porodzy- 
czelcze, V:porodzaczey, g/. matky) <bozey> (geni- 
tricis dei) 1413—4 Msza I s. 260, sim. VIII; 
Porodziczielka puerpera (enixa est puerpera, 
quem Gabriel praedixerat) 1444 R XXIII 301; 
Ku chwale wschechmogąnczego i gyego chwa- 
lebney porodzyczyelky (eiusdemąue genitricis 
gloriosae)... ystawyami czlonky nyzey popy- 
ssane Sul 106; Porodziczelka genitrix 1461—7 
Serm 113y; Sthworzyczel wschythkich rzeczy 
czyebye wybrał porodzyczyelka Naw 178; 
Dzyyka nayydza a czynyą ya matka, dayayą 
yey ymyą porodzyczyelką Rozm 47.

Porodzić fo r m y : praes. ind. 1. sg. porodzę 
1471 MPKJ V 91; 2. sg. porodzisz 1442 R XIX 
77,1453 i?XXV210. 212, etc.; 3. sg. porodzi Gn 
5b, XV in. R XXIV 60, BZ Gen 4,25, XVp. post. 
Kałużn 283, etc.; ^  part. praes. act. adi. g. sg.f. 
porodzącej XV med. Msza V s. 260; g. pi. f. po- 
rodzących FI 77, 76; ~  inf. porodzić Gn 3b. 4a. 
176a, BZ  Gen 21, 7; ^  praet. 1. sg. m. poro
dził jeśm FI 2, 7; ja porodził 1467 PF VIII 20, 
Pul 2, 7; / .  -em porodziła M W  96b; 2. sg. f . 
eś porodziła XV in. R XXV 218, Naw 54; 

-(e)ś porodziła M W  92 b—93 a, XV ex. Zab 215, 
ca 1500 SprTNW  V 11, Rozm 526; 3. sg. m. 
porodził FI i Pul 7, 15, Wierzę 8. 11, EwZam 
286, Rozm 9; / .  jest porodziła BZ Gen 21, 7; 
porodziła FI i Pul 104, 29, 1442 R XIX 76, 1444 
R XXIII 301, XV med. SKJ V 257, etc. etc.;
3. pl. f .  są porodziły BZ  Gen 6, 4; ~  pląperf. 
3. sg. f .  jest była porodziła Gn 4a. 4b. 175b. 
176 a; ~  condit. 1. sg.f. -bych porodziła Rozm 6; 
3. sg. f  porodziłaby Sul 105; (-)by porodziła 
1453 R XXV 211, Rozm 10. 72; ~  part. praet. 
act. porodziwszy Gn 176a, BZ  Gen 21, 7, 1471 
MPKJ V 12, XV p. post. SKJ I 147, Rozm 64; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. porodzon FI i Pul 
Ath 22, M W  l i l a ;  g. sg. m. porodzenego 
Kśw cv 17; d. sg. neutr. porodzonemu BZ  Gen 
6, 21; ac. sg. m. porodzonego Kśw cv 23. 30, 
Sul 19; n. pl. m. porodzeni Dział 21; poro- 
dzoni Dział 39; ~  inf. pass. sg. m. porodzon 
być XV med. SK JY  258; ~  praes. pass. 1. sg. m. 
ja porodzon Rozm 165; 3. sg. m. jest porodzon 
FI i Pul Ath 20. 21, M W  l i l a ;  — praet.

pass. 3. sg. m. był porodzony Sul 41; ~  condit. 
pass. 3. sg. m. -by był porodzony Dział 31.

Z n a czen ia : 1. *wydać dziecko na świat, uro
dzić, parere, partum edere : absolute: Kalsdacz 
tesze neuescza thyarsz..., gdiszczy ona poro- 
dzicz ma, tedicz V0cz ona przedthim to szobe 
ona komoro namuie Gn 3b; Angel Gabriel zwa- 
stowal: Zdrowa yessz panno mylossczy, poro- 
dzyss przes bolessczy 1442 R XIX 77; Pamecz 
chwalanc napirzwey porodzaczey, gl. matky 
{Msza I. VIII: porodzyczelky, III. VI. VII: 
matky, IV: porodzyczelcze) bozey (genitricis 
dei) XV med. Msza V s. 260; Potem szo znydo 
w czyeleszenstwye syn boszy s szyostramy czlo- 
wyeczymy a ti so porodzyli (illaeąue genue- 
runt) BZ  Gen 6, 4; Porodziła peperit 1461—7 
Serm 443 v; Porodziwschy edente (post concep- 
tum edente lilium Gen 30, 10) 1471 M PKJY  12; 
Szdrowasz panno porodzywszy XV p. post. 
SKJ I 147; Dzyevycza Marya porodzyla (pepe- 
risse), nye porvschywschy zyvota svego dzyevy- 
czego Rozm 65, sim. ib. 12; Prorokovano, yschby 
ten kosczyol tako dlvgo myal stacz, aschby dzye- 
vycza porodzyla (quin virgo parturiret) ib. 72; 
Kyedy dzyevycza porodzy (quando virgo foret 
paritura), tedy wschytky baluany spadną ib. 119; 
~  Nye rodziłam any porodzą {war. lub.: nye 
rodzylam ani porodzyl<a» non parturiui (ait 
enim marę, fortitudo maris dicens: Non par- 
turivi et non peperi et non enutrivi iuvenes
Is 23, 4) 1471 MPKJ V 9 1 ; ------kogoś: Maria,
gdisczy gest ona svego szinka porodicz bila 
mała Gn 3b, sim. ib. 4a; A cdiszcy V0cz Maria 
gest bila svego szynka miłego porodziła, tedy 
V0cz Gebal gestcy tho ona bila posznala, yszecz 
dzeuicza gest bila porodziła Gn 4a, sim. ib. 4b. 
175 b ; Dzeczo dzeuicza porodzy Gn 5b; Yszecz 
szo iusz thy tho dny sz0 ony były popełniły, 
yszecz panna Maria gest ona svego szinka mi
łego porodzycz bila mała,... tedy V0cz ona gest 
była svego szinka miłego porodzyla, a poro- 
difsy gy, gestcy gy ona... była obynola Gn 176a; 
Maria... cista Crista gesz poczola, sznosila, po
rodziła XV in. R XXV 218; Panna szyna po
rodzyla 1442 R XIX 76, sim. De nativ w. 14, Rozm 
64. 65. 93. 95; Kyedikoli... wdowa... any yenego 
płodu s ... manza nye porodzylabi (nullamąue 
prolem... genuerit), tegdi na vy<(a)>nye... ma 
myecz doszycz Sul 105; Panna... yvsz prószyła 
yyernye boga, by they panny szluga była, czo 
by Crysta porodzyla 1453 R XXV 211; Nye 
lakay szya yvsz M arya..., porodzysz zbavy- 
czyela ib. 212, sim. ib. 210, EwZam 288, Rozm
6. 6—7. 49; Potem Kayn poznał czelnye sw0 
szono a ta poczowszy porodzyla Enocha (pe-
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perit Henoch) BZ  Gen 4, 17; Potem geszcze 
Adam poznał czyelnye swo szono a tak poro- 
dzy syna (peperit filium) ib. 4, 25; Poczola 
y porodzyla syna (paries filium) ib. 16, 11, sim. 
ib. 17, 18, EwZam 289, XV ex. PF V 103, 
ca 1500 SprTNW  V 9, Rozm 10; Kto bi vszli- 
szal, nye bodze wyerzycz Abrahamowy, abi 
Sara mogła porodzycz syna, abi porodzywszy 
gi, bi gi mogła otchowacz, gegoz gest porodzyla 
w staroszczy (quod Sara lactaret filium, quem 
peperit ei iam seni) BZ Gen 21, 7; Thysz czno- 
thamy szwimy zaszluzyla, yzesz mathką bożą 
porodzyla M W  92b—93a, Sim. XV ex. Zab 
215, ca 1500 SprTNW  V 11; Yaczyem ma
thką iego porodzyla M W  96b; Kyedy yesz 
porodzyla sbavyczyelya wsego szwyatha Naw 54; 
Vderzy ktho brzemyenną nyewyasthą tako, az 
vmarle dzyeczą porodzy (abortivum quidem fe- 
cerit Ex 21, 22)..., ma zaplaczycz XV p. post. 
Kałużn 283, sim. EwZam 287, Rozm 573; Alye 
my day twe vczyeschenye, abych porodzyla moy 
plod (prolem mihi tribue, deus, geniturae) 
Rozm 6; Porodzy (generaret) króla nyeba y zye- 
mye ib. 8, sim. ib. 48. 56. 67; Kyedysch przy- 
schedl czass Annye, ysby svoy plod porodzyla 
(cum tempus advenisset Annae pariendi) ib. 10; 
Yvsch schescz myeszyączy, yakosh poczala 
syna w thwem zyyoczye y porodzysch y (leg. 
ji 'go5) temv svyatv ib. 53; Iozeph vroczyl szye, 
nalyasl dzyevyczą Maryą yvsch porodzyvschy 
syna boga v troyczy yedynego (invenit Mariam 
peperisse atque dei filium eam genuisse) ib. 64; 
~  Gih (sc. trzech króli) zodne croleuicha deuico 
porodenego pitane Kśw cv 17; Bo pismo togo 
croleuicha deuico porochonego... naziua cro- 
lem luda zidowskego Kśw cv 23, sim. ib. 
cv 30; Oczecz od nykogo gest wczynon any 
stworzon, any porodzon (nec genitus). Syn od 
oczcza samego gest ne vczynon any stworzon, 
ale porodzon (sed genitus) FI Ath 20—21, sim. 
Pul, M W  l i l a ;  Duch swoty od *oczecza 
y syna ne vczynon any stworzon, any poro
dzon (nec genitus), ale pochodzoczy FI Ath 
22, sim. Pul, M W  l i l a ;  Ysz Wawrzy- 
nyecz nye bil s prawego łoza abo s małżeń
stwa porodzony (procreatus, Dział 31: yszby 
nye był od dobrey maczerze porodzony) Sul 41; 
Gdy nyektory slachczycz, albo myenyącz szą 
sz szlachetnego rodzayy porodzonego (asserens 
se de nobili genere procreatum), rzecze Sul 79; 
Ex quo carnem nostram assumpserat, voluit 
iuxta tempus nostre natiuitatis naści in mundum 
na ten szwyath porodzon bycz XV med. SKJ V 
258; Dicit beatus Bernardus: Currite matres, 
currite filye, currite omnes, que post Ewam

parturimini porodzeny 1456 ZabUPozn 89; 
<(R)odzay slacheczsky od rodziczow pochodzi, 
a synowie od nych porodzeny (nati), gym<i> tesz 
doswiatczayą syą bycz slachetnego rodzayy 
Dział 21; <P>rzygadza syą, ysze porodzony 
s plemyenya slacheczskyego (de militali pro- 
sapia procedentes) cząstokrocz... wydawayą syą 
na lotrowstwo ib. 39; Vyekyysty syn od boga 
oycza ya nynye oplczyony, yze, namyleyscha 
matko, od czyebye porodzon (ego sum... a te 
natus) Rozm 165; ~  o zwierzętach: Kalsde
stworzene, gdisczy ono ma porodzicz, szukacz 
ono szobe przebithku Gn 3b; I wibral Da
wida... a *wyol gy s stad owecz. Od *poro- 
dzoczich (de post fetantes, Pul: od rodzoczych) 
wzol gy FI 77, 76; Porodzyla (edidit) szemya 
gich szaby FI 104, 29, sim. Pul; Nabyerzi s sobo 
rozmagitego pokarmu, genze szo godzy tobye 
y wszemu porodzonemu stworzenyu na pokarm 
BZ  Gen 6, 21; ~  o roślinach: Kostka poro
dzyla yądro testa parit nucleum 1466 R XXII 
24; ~  porodzić się 'przyjść na świat, urodzić
się, naści, gigm: Wyerso... w Gesu Crista..., 
gen... porodzyl sche (Wierzę 1. 3—7. 14. 17. 
18: narodził szo) od Marie dzewycze Wierzę
8. 11; Takosch ten yyelyebny plod, nyzly szyą 
porodzyl (nondum nata proles), yysch byl ob- 
lyany czyelestnym darem dycha szyyąthego 
Rozm 9; Thysz szye svyata porodzyla y byd- 
lysch na syyeczye ib. 526; ~  Tuus puer tua
consciencia, que in mente gignetur, porodzi S0, 

bonum opus XV in. R XXIV 60; Ita illa die 
qua dixit deus: Fiat lux, et facta est lux, profluxit, 
porodzyla sze, yera lux XV med. SKJ V 257.

2 . 'spłodzić, zostać ojcem, gignere, patrem fieri5: 
Gospodzin rzeki ku mne: Syn moy ies ti, ia 
dzisa porodził iesm (Pul: ya porodzyl) cze (genui 
te) FI 2, 7; Tedi Ysayas Ezechiaszowy rzeki:... 
S sinow twich, gisz s cyebye winydo, gesz ti po
rodzisz (quos generabis), bodo wzocy BZ  IV 
Reg 20, 18; Jako ya nye porodzyl płodu z nye- 
wyastha w gymyenyu y w domu mogem 1467 
PF VIII 20; Abraam porodzyl (genuit) Isaaca, 
a Isaac porodzyl (genuit) Iacoba, a Jacob po
rodzyl (genuit Mat 1, 2) Iudą i braczyą yego 
EwZam 286, sim. ib.; ~O w a porodził (Pul: plo- 
dzy) neprawdo (parturiit iniustitiam) y poczol 
iest bolescz y porodził lichoto (peperit iniquita- 
tem) FI 7, 15, sim. Pul.

Porodzienie cf. Porodzenie
Porodzować *rodzić, wydawać na świat, pa- 

rere, partum edere, gignere5: Porodzugesch par- 
turis (vae, qui dicit... mulieri: Quid parturis? 
Is 45, 10) 1471 MPKJ V 94.

Porokować fo rm y: praes. ind. 3. pl. porokują
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1471 MPKJ V 55; ^  imper. 2. sg. porokuj BZ 
Gen 31, 35, 1471 M PK JY  12; 2. pl. porokujcie 
BZ Gen 19, 7; ~  praet. 3. sg. m. porokowal 
jest BZ  Gen 21, 25; ~  part. praet. act. poroko- 
wawszy BZ Tob 2, 17.

Znaczenie'. 'gniewać się, łajać, karcić kogoś, 
irasci, vituperare, castigare : Nye porokuyczye 
(nolite malum hoc facere), braczya myła, pro
szę wasz BZ Gen 19, 7; Abraham... porokowal 
gest Abimelech ('Abimelechowi5, increpavit 
Abimelech) prze studnycze wodi ib. 21, 25; 
Nye porokuy (ne irascatur), panye moy, yze 
przeczyw tobye wstacz nye mogę ib. 31, 35, 
sim. 1471 MPKJ V 12; Ale Thobyas poroko- 
wawszi gym (increpabat eos) rzeki: Nye mowcye 
tak BZ  Tob 2, 17; Porokvyą imputant (ar- 
guunt enim nos Hebraeorum studia et imputant 
nobis, contra suum canonem, Latinis auribus 
ista transferre Tob prol.) 1471 MPKJ V 55.

Por oko w a nie 'karcenie, vituperatio, castiga- 
tio : Od porokowanya twego (ab increpatione 
tua) vczeke, ot glossa groma twego bacz sye 
bede FI 103, 8, sim. Pul.

Porośle 'bagno porośnięte trawą czy krzakami, 
palus gramine vel virgultis vestita : Inde rever- 
tuntur termini per ascensum vie versus meridiem 
ad ąuandam paludem, que porrosle dicitur 1281 
PPom 283; Penes locum dictum al. nath 
byelą dicta poroszle 1496 LubPodk 119; Super 
byel al. nad byelyą al. dicta poroszle ib. 120. 
~  Prawdopodobnie już nomen proprium.

Porowić 'wykopać rowy stanowiące granice, 
fossas ducendo fines constituere5: Granicias
sipare al. porouicz 1428 ArchTerCrac CXLVI 
178, 319.

Porozumieć 'zrozumieć, pojąć, intelligere, com- 
prehendere': Tedi Noe porozumye (intellexit), 
isze wodi przestali na zemy BZ  Gen 8, 11; In- 
nuere, id est nutum facere vel signum, vel dari in- 
telligi bączycz albo porozvmyecz ca 1500 Erz 14.

Porozumienie fmniemanie, opinia, opinio : Tedy 
począly wschysczy nogy czalovacz proszacz yey, 
aby ym odpvsczyla, ysch to zle porozvmyenye 
myely k nyey Rozm 61.

Poroże 'rogi jelenie, cornua cervi : Poroszę 
cornu cerui vstum 1472 Rost nr 1107; Poroszę 
brunda XV p. post. P F Y  11; ~  w opisie herbu: 
Albertus... est frater noster... et clenodii siue 
clipey nostri, in quo portamus... cornua cerui 
vlg. gelene poroszę 1414 AKH  III 311.

Poróbnik cf. Porubnik
Poróbny cf. Porubnik
Poród 'rodzaj, genus’: Wiwyecz szemya stwo- 

rzenye szywe w swem porodzę (in genere suo) 
BZ  Gen 1, 24.

Porównać się *czynić się równym komuś, se 
ałicui exaequare5: Coequando se, porownayącz 
szą, peccatoribus 1466 R XXV 137.

Port *przystań, portus*: In sinum porth aut 
okrązek (sinum vero quendam considerabant 
habentem litus Act 27, 39) 1471 M PK JY  136; 
Applicuimus przistalischmy kv portu (inde navi- 
gantes... applicuimus Samum Act 20,15) ib. 135.

Porta e drzwi, wejście, for es, ostium : Ysz 
gdiby ktho o slodzeysthwo... w sządze byl 
przekonań..., then przeseczczywy ostań na 
wyeky, any gemv yawny mayą bycz porti któ
rych czczy (nec eidem portae pateant dignita- 
tum) Sul 58.

Porubienie 'zabranie, zajęcie, actus primndi, 
auferendi, adimendi’: Coram quo iudicio banito 
aliqui homines inculpaverunt Felclonem al. 
o *pporuppbyenye dobythka 1475 StPPP XI 
261. ~  Rutenizm.

(Porubnik) Poróbnik czy Porobnik 'ten kto 
uprawia nierząd, żyje w konkubinacie, rozpustnik, 
może też stręczyciel, qui libidinibus indulgit, in 
concubinatu vicit, cinaedus, fortasse etiam lenoĆ: 
Porobni<k ?j leno ca 1420 WokTryd nr 49; Po- 
robniczi concubinarii ca 1428 PF I 491; Po
robnik leno 1437 Wisi nr 228 s. 87; Porobnykw 
(leg. porobniku) scurra! XV p. pr. R XVI 349.

Porucić cf. Porzucić
Poruczać 'polecać, powierzać, mandare : Za- 

thym vasz panv bogv poruczam Gn ap. 3 a.
Poruszać, Poruszać się fo rm y: praes. ind.

1. sg. poruszam ca 1455 JA XIV 492; 3. sg. 
porusza 1431 P F Y  64, X V p. pr. R XLVII 358, 
XV med. R XXIV 339, etc.; 2. pl. poruszacie 
FI 61, 3; 3. pl. poruszają Sul 52.

Znaczenia: 1. 'pobudzać, podniecać, exci- 
tare, sollicitare, incendere’: Sollicitat *pobuzda 
uel porusza 1431 P F Y  64; Porusszalo(var.: po- 
russzala) pulsabat 1448 R XXIV 351; Gdysz 
wszego rostyrkv... gest maczerzs pospolythoscz, 
w geyze thesz bracza... kv myrszączcze... czą- 
stokrocz szą porvszayą (ad rancores... provo- 
cantur, Dział 44: na gnyew... przychodzą) 
Sul 52; Mitis est, qui non irritat, nye poruscha, 
malum XV med. R XXIV 339; Hinc mouet, gl. 
excitat poruscha, angelicas grauis admiracio 
linguas 1466 R XXII 27; Irritatur..., id est 
eciam si lesa fuerit, non provocatur ad iram siue 
ad furorem nye porusza se w gnew M W  gl. 66; 
Fecit (sę. Maria) exinstinctu spiritus sancti, qui 
tantum ad bonum mouet vlg. porusza, et omnia 
bene facit XV p. post. R XXV 179.

2. ' wprawiać w ruch, commovere, motum alicui 
rei ajferre*: Cio *porvzam, pomykam ca 1455 
JA XIV 492.
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1. a. 2.: Porusza movet XV p. pr. R XLVII 
358.

3. poruszać się 'rzucać się na kogoś, aliąuem 
imadere, aggredi5: Bo dokod poruszacze se (ir- 
ruitis, Pul: sze rzuczacze) na czloweka? FI 61, 3.

Poruszca ' ten kto postępuje wbrew przyjętym 
zasadom, łamie je, qui agendi rationem ab omni
bus servatam violat9: Yąt ten łotr,... opoycza 
vynny, poruscza szvyatego zakona Rozm 662.

Poruszenie fo r m y : n. sg. poruszenie XV p. pr. 
R XXIV 52, XV med. GIWroc 40r, XV med. 
R XXIV 359. 363, Rozm 605; — g. sg. poru
szenia 1449 R XXV 166, XV med. SKJ V 259. 
278. 279, 1451 R XXII 41, Dział 33, 1466 
R XXII 12; ~  d. sg. poruszeniu Sul 45, Rozm 
255; ~  ac. sg. poruszenie FI i Pul 65, 7, XV 
med. GIWroc 73v, 1456 ZabUPozn 115, etc.; 
~  /. jg. poruszenim 1471 MPKJ V 61, Ttozm 
97; ~  n. pl. poruszenia XV we//. GIWroc 60r.

Znaczenia: 1. *bycie w ruchu, ruszanie się, 
motus5: Ne dal iest w poruszene (in commotio- 
nem, Pi//: na poruszenye) nog mogych P/ 65, 8; 
*Poruszenyo mobilitati 1413—4 P4 XIV 503; 
Venit per Sydonem, id est per comocionem, 
porusene, Sydon namąue comocio interpreta- 
tur XV med. GIWroc 73 v; Nye da na poru
szenye (in commotionem, FI: na *pokuschene) 
nogy twoyey Pul 120, 3; A ktokoly napyrvey 
przybyegl v staw kv poruschenyy vody (post mo- 
tionem aąuae Jo 5, 4), *tem byl zdrów Rozm 
255; ~  A tako nagle stało sze wyelge poru
szene rzyschey nyebyeszkey et subito facta est... 
multitudo milicie celestis (Luc 2, 13) XV med. 
R XXIV 359; ~  poruszenie powietrza 'burza, 
tempestas5: O, quam periculosum est transire 
istud marę, ubi... commoventur tempestates, 
poruszena powettrza, avaricie XV med. GIWroc 
60 r.

2. 'uszkodzenie, naruszenie, skażenie, actus 
violandi, corrumpendi, inficiendi9: Poruszene cor- 
rupcio XV med. R XXIV 363; Przeto chczemy, 
gdyby nyekto tako naleszon, aczby do ko- 
sczola... vczekl, tedy przez poruszenya swią- 
tosczy ma bycz zlostnyk wząth a podług prawa 
osądzon Dział 33; ~  Quarto peperit (sc. Maria) 
sine appercione, poruschenya, vteris sui virgi- 
nalis XV med. SKJ V 259, sim. ib.; Aczkole 
ziwot zapyeczextani (ex pro ę) nye czirpyal po- 
rusenya ventre sigillifero non paciente licet 1451 
R XXII 41; Marya dzyevycza nyepokalana, any 
mąskym poruschenym dotknyona (virique con- 
tagio numquam yiolatam) Rozm 97.

3. 'pobudzenie, podnieta, bodziec, concitamen- 
tum, stimulus9: Z porussenyą ducha swątego 
(nemo potest dicere: Dominus Iesus, nisi in

spiritu sancto I Cor 12, 3) 1449 R XXV 166; 
Kv zathworzenyy gygraczom kostek... chytro- 
sczy, gysz obykly... kv gnyewa porvszenyv (ad 
proyocationem irae, var. ad provocandam ira- 
cundiam) nyefortyną gygri przywyedzone... s 
dzedzyn oblypycz Sul 45; Penitencia Marie fuit 
temperata per spem yenie, quia habuit spem, 
quamuis habuit motus desperacionis porvsenye 
przyczyny 1456 ZabUPozn 115; ~  Nam si
datur peccatori contricio siye lacrimarum con- 
punccio poruszene XV med. GIWroc 40r.

4. 'wewnętrzne wzruszenie, uczucie, motus 
animi, ajfectus animi9: Naturalis instinctus ylg. 
wnotrzne ponokane yel poruszene XV p. pr. 
R XXIV 52; Nullus... ad eam (sc. Mariam) 
potuit illicitos habere motus nyepoczesnego po
ruschenya XV med. SKJ V 278; Totum, quod 
sentitur, diuinum est, cui de h mana affectione 
nichil penitus est admixtum ycmv thess czlo- 
wyeczego poruschenya nyczs nye yest przymye- 
schano ib. 279; ^  'nagłe wzruszenie, wzburze
nie, subita permotio, perturbatio animi9: Sed si 
impetu furroris, gl. insultu commocionis sz na
giego poruschenya, excandescente yindicta sum- 
mitur, pena prorsus superascendit demeritum 
1466 R XXII 12; S poruschienym cum impetu 
1471 MPKJ V 61; Było myedzy ym takye po
ruszenye, yze szye yczynyl yako v dokonanyv, 
czvsch v takyem boyoyanyy, bo podług czlo- 
yyeczego przyrodzenya chczyal smyerczy 
yczyecz, alye bostwo oschveya chczyalo, aby 
ymarl Rozm 605.

5. 'zarzut uczyniony sędziemu o niesprawied
liwy, niesłuszny wyrok sądowy, zakwestionowa
nie wyroku sędziego, actus iudicis sentenciam 
iustam esse negandi’: Assignavit (sc. Stanislaus) 
iudici terminum... pro iniusta sentencia. Econ- 
tra ... iudex... Stanislao dedit terminum... vo- 
lens se expurgare pro predicta mocione iudicii 
al. o poruschenye 1491 AGZ XVII 275.

Cf. Pokuszenie 1.
Poruszyć, Poruszyć się fo rm y: praes. ind.

1. sg. poruszę De morte w. 200; 3. sg. poruszy 
FI i Pul 28, 7. 45, 5. 92, 2, etc.', 1. pl. poru- 
szemy Rozm 588; 3. pl. poruszą FI 32, 8, FI 
i Pul 37, 17. 81, 5, Rozm 325; ~  praes. ind. 
z partykułą niecha dla wyrażenia trybu rozkazują
cego 3. sg. niecha poruszy XV med. SKJ V 280; 
~  imper. 2. sg. poruszy M W  134a; 3. sg. po
ruszy FI i Pul 95, 9; porusz FI i Pul 95, 11. 97, 8. 
98, 1, B Z I Par 16, 30; 1. pl. poruszmy M W 89a;
2. pl. poruszcie Rozm 837; 3. pl. poruszcie Pul 
32, 8; -  inf. poruszyć 1471 MPKJ V 137, 
Rozm 25. 34. 35. 37; ~  praet. 1. sg. m. -m po
ruszył 1485 ZapWarsz nr 1579; /. -m poruszyła
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1444 Pyzdr nr 1263; 2. sg. m. poruszył jeś FI 
i Pul 59, 2; poruszyłeś 1471 M P K JY 16; 3. sg. m. 
poruszył jest BZ  Num 25, 11; jeść poruszył 
1390 HubeZb 62; poruszył 1386 HubeZb 59, 
1427 ArchCastrBiec II 237, 4, XV med. R XXIV 
363, etc.; /. poruszyła jest FI 17, 9. 45, 6. 96, 4, 
F/ i Pul 59, 2; poruszyła F/ i Pul 16, 18. 93, 18, 
Pul 17, 9, e/c.; poruszyło XV SK JY  
274, Dział 3, Fozm 448. 745; 3. pl. m. poru
szyli są Gn gl. 155a, FI 47,5. 106, 27; poruszyli 
XV med. GIWroc 68r, BZ  Jos 8, 15. Nah 2, 2, 
efc.; poruszyły ca 1500 SIO cc XII 162, Rozm 
362; f .  poruszyły są FI 72, 2; poruszyły XV 
med. GIWroc 60r; ~  pląperf. 3. sg. neutr. było 
poruszyło Sul 3; ~  condit. 2. sg. m. -by poru
szył Naw 105; 3. sg. m. poruszyłby XV p. pr. 
R XLVII 358, 1454 AGZ XIV 407; 3. pl. m. 
bychą poruszyli FI 16, 6; -by poruszyli BZ I 
Par 19, 11, Pul 16, 6; ~  part. praet. act. po
ruszywszy 1448 R XXIV 352, Rozm 65; ~  part. 
praet. pass. n. sg.f. poruszona 1471 M PKJY  47;
ac. sg .f. poruszoną XV med. S K J Y  264, 1471 
MPKJ V 130; n. pl. m. poruszeni Dział 34; 
~  inf. pass. sg. f .  być poruszoną XV med. 
SKJ V 279; neutr. być poruszono Rozm 429; 
^  praes. pass. 3. sg. m. jest poruszon Rozm 65;
3. pl. f .  poruszony są Pul 72, 2; neutr. poru
szona są FI 17, 9; poruszony są Pul 17, 9; 
~  part. praeS. pass. adv. sąc poruszon BZ  Neh
4, 1; —̂ fut. pass. 1. sg. m. poruszon będę FI 
i Pul 9, 27. 12, 5. 29, 7. 61, 2; 3. sg. m. będzie 
poruszon FI 14, 7, FI i Pul 111, 5. 124, 1, BZ 1 
Par 17, 9, etc.; poruszon będzie FI 95, 10; neutr. 
będzie poruszono FI 20, 7; ^  praet. pass.
3. sg. m. poruszon był Rozm 194; ~  condit. 
pass. 1. sg. m. bych poruszon był FI i Pul 15, 8; 
3. sg. m. -by był poruszon Dział 22, Rozm 433.

Z n a czen ia : 1. (realnie i przenośnie) 'wpra
wić w ruch, zachwiać, uczynić niestałym, nie
trwałym, commovere, instabilem reddere5: Ne 
poruszon i^odo (non movebor) od pocolena 
w pocolene przeze zla FI 9, 27, sim. Pul, sim. 
FI i Pul 29, 7. 61, 2; Tisz (pro gisz) moczo mne, 
weselicz se bodo acz poruszon bodo (si motus 
fuero) FI 12, 5, sim. Pul; Iensze czini to, ne 
bodze poruszon (non movebitur, Pul: nye bę- 
dzye russzon) na weky FI 14, 7, sim. FI i Pul 
111, 5. 124, 1; Prziglodal <jeśm) gospodna..., 
bo na prawiczi mne iest, bich ne poruszon bil 
(ne commovear) FI 15, 8, sim. Pul; Doconay 
chodzena moia we sczach twogich, iszbicho se 
ne poruszili (ut non moveantur, Pul: eszby 
szye nye poruszyły) siadowe mogi FI 16, 6; 
Poruszila se iest (commota est, Pul: poruszyła 
szye) y wezdrszala zema, zaloszena gor zamo

czona so y poruszona so (fundamenta montium 
conturbata sunt, Pul: poruszony są) FI 17, 9; 
Miloserdze naywisszego ne bodze poruszono 
(in misericordia altissimi non commovebitur, 
Pul: <w> myloszyerdzu... nye będze poruszon) 
FI 20, 7; Y poruszy (commovebit) gospodzin 
puszczo Cades FI 28, 7, sim. Pul; Boy se go
spodna wszelika zema, ale od nego poruszo 
se (commoveantur, Pul: poruszcze sze) wszitczi 
*przebywaioczi na zemi FI 32, 8; A gdi se 
poruszo (dum commoventur) nogi moie, na 
mo welike rzeczy molwili so FI 37, 17, sim. Pul; 
Bog posrzod iey, ne poruszi se (non commoye- 
bitur sc. civitas) FI 45, 5, sim. Pul; Poruszila 
iest se (mota est, Pul: poruszyła szye, sim. ib. 
96, 4) zema FI 45, 6, sim. ib. 96, 4; Ony... 
poruszili so se (commoti sunt, Pul: rozruszyly 
szye so), drszene popadło ie FI 47, 5; Woruszil 
(pro poruszil) ies (commovisti, Pul: poruszył 
yes) zemo y zamoczil ies io, vzdrow scruszena 
iey, bo poruszila se iest (quia commota est, 
Pul: poruszyła yest szye) FI 59, 2; Moie wem 
nogi poruszili se so (mei autem paene moti sunt 
pedes, Pul: ale moye malem nye poruszony so 
nogy) FI 72, 2; Poruszila se (commota est) 
y wesdrszala zema FI 16, 18, sim. Pul; Poruszo 
se (movebuntur) wszistka zaloszena zeme FI 
81, 5, Sim. Pul; Bo zaprawdo sczwerdzil okrog 
zeme, iensze ne poruszi se (qui non commove- 
bitur) FI 92, 2, sim. Pul, M W  124b; Po
ruszila se noga moia (motus est pes meus) 
FI 93, 18, sim. Pul; Poruszi se (commoveatur) 
ad (pro od) oblicza iego wszelika zema FI 95, 9, 
sim. Pul; Bo *zaprawdo oprawił swat zeme, 
iensze ne poruszon *bodze (non commovebitur, 
Pul: yenze sze nye poruszy) FI 95, 10; Raduy 
se zema, porusz se (commoveatur) morze FI 
95, 11, sim. Pul, sim. FI i Pul 97, 8. 98, 1; Za
moczyły so se y porvszyly so se (moti sunt, 
Pul: poruszyły szye) yako pyany FI 106, 27; 
Poczwyrdzono gest sercze gego, ne poruszy 
se (non commovebitur), alysz wzgardzy *na- 
przeyacelmy swymy F7/ 111,7, sim. Pul; Poruszil- 
bi sze moueretur XV p. pr. R XLVII 358: Nam 
yirtutes celorum movebuntur *porzuso sze (Luc 
21, 26) XV med. GIWroc 100y; Porusz syo (com- 
moyeatur) ot oblycza gego wszitka zemya BZ 
I Par 16, 30; A dałem myasto lyydu memv israhel- 
skemu, sczepyon bodze a przebiwacz bodo 
w nyem, a wyocey nye bodze poruszon (non 
commovebitur) ib. 17, 9; Gyethno szya porysza, 
wszythky nagle szdayycz myszą De mor te w. 200; 
Nye bandzie poruschon non illydetur (sapiens... 
non illidetur quasi in procella navis Ecclus 33, 2) 
1471 M P K JY  83; Poruschily <sie> commoti
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(commotasunt superliminaria cardinum a voce 
clamantis Is 6, 4) ib. 89; Poruschon (war. lub.: 
napądzon, poruszon) agebatur (ruptis vinculis 
agebatur a daemonio in deserta Luc 8, 29) ib. 
123; Gdi czię Złdowie na krzis gwałtem rzv- 
cyly, ze się wssitky czlonky twoie porvsily ca 
1500 SlOcc XII 162; Yego (sc. Jesusa)... brodą 
tako trudno szyepayącz, yze szye yemv vschytky 
ząmby poruschyly Rozm 662; Poruschylo szye 
v nyey vnatrze vschytko nad yey myłem synem 
ib. 745.

2. 'uszkodzić, naruszyć, nadpsuć, skazić, vio- 
lare, corrumpere, inficere : Sigillis inviolatis nye 
porvsszywsszy 1448 R XXIV 352; Quoniam 
ipsam (sc. Mariam) cogitacio carnalis concu- 
pisciencie nunąuam contigit poruschilo XV med. 
S K J Y  274; Zagubycyele ge poguby<li> a ple- 
myo gich poruszily (propagines eorum cor- 
ruperunt) BZ  Nah 2, 2; Tedy my vstawywszy 
przysądzylysmy łanowy wiosną raką przy- 
syągwsZy odydz, a to tako, aczby łan nye był 
pyrwey porvszon we czczy Dział 22; <A>by 
zemyanye abo gynszy maszowie... w swey 
czczy szadnym zlodzeystwem nye porvuszeny 
od nas... myely nyektore zachowanye czczy 
dla swego oczysczenya ib. 34; *Poruszono cor- 
rupta est 1461—7 Serm 113 v; Poruschona cor- 
rupta (cum... lila antiąua translatio corrupta 
sit atąue violata I Par prol.) 1471 MPKJ V 47; 
Cautariatam poruschoną aut przisąuarzoną 
(war. lub.: cautariatam et cauteriis predictorum 
advstam porusona aut *przyszkwazoną; in hy- 
pocrisi loąuentium mendacium et cauteriatam 
habentium suam conscientiam I Tim 4, 2) 
ib. 130; Yako ya... vzythky pobrał w szwem... 
a Dorothym w ssyedlysskv, w wdowyem sthol- 
czv nye poruschyl 1485 ZapWarsz nr 1579; 
Dorothy Mychal w ssyedlyszku, w wdowyem 
stholczv nye poruschyl ib.; Tunc si Johannes 
contraxisset matrimonium, non fuisset yerus 
yirgo, quia mente et yoluntate fuisset corruptus 
poruschon XV p. post. GIDom 44; Palcze myala 
(sc. Maryja) okrągłe a proste, doszycz dlvgye, 
any yedna krostka nye *poruschyla (scabro non 
infecti) Rozm 22; ~  Qui viduam aut cor-
ruptam, poruschoną, ducitXV med. SK JY  264; 
Virginitas yiolatur poruszy sze XV p. post. 
GIKórn II 191; Ya nądzny... nye yestem do- 
stoyen poryschycz (yiolare) tako syyątego dzye- 
yycztya Rozm 34, sim. ib. 35. 37; Dzyevycza 
Marya porodzyla nye poryschywschy zyvota 
syego dzyevyczego (yidimus... peperisse vir- 
ginis uterum intactum) ib. 65; Yako promyen 
słoneczny przechodzy sczklo a ono szye nye 
przełomy, takyesch zyyoth dzyeyyczy nye yest

poryschon (nequaquam corrumpitur) w ro- 
dzenyy yey płody yyelyebnego ib.

3. 'przekroczyć uprawnienia, przykazania, 
przepisy, prawa, leges, praecepta vmiarę': Ya- 
kom ya swego prawa nye porussila any za swe 
sziny żadnego długu płaciła 1444 Pyzdr nr 1263; 
Andreas... interposuit penam yallatam al. sza- 
clad... inter... lohannem... et inter... Mi- 
chaelem..., quod debent yiyere in pace et si 
aliqua pars moveret al. poruszyłby zaclad, luat 
ducentas marcas 1454 AGZ XIV 407; Mey 
obyetnycze poryschycz (yiolare) nye mogą 
Rozm 25; Vbogy, który ny ma dostatky, nayescz 
szye może, poruschyly post (si solvit ieiunium), 
nye zgrzeschy[a]l ib. 325; Azasczye nye czly 
w zakonye, yze kaplany <w> sobothy v kos- 
czyelye sobotą porusehą (quia sabbatis sacerdo- 
tes in templo sabbatum yiolant Mat 12, 5), 
a są przez grzecha? ib.; Pyssano (pro pysmo) 
nye może bycz poruszono (non potest solvi 
Scriptura Jo 10, 35) ib. 429; Kyedysch to yest, 
yze czloyyek y sobotą przyymyye obrzezanye, 
aby zakon Moyzeschov nye byl poruschon (ut 
non solvatur lex Moysi Jo 7, 23) ib. 433.

4. 'pobudzić, podniecić uczuciowo, wzruszyć, 
excitare, sollicitare, commo\ere': Excitati, po
ruszyły se, yero Iudei de civitate egred<(i>untur 
XV med. GIWroc 68 r; Videns ciyitatem pro- 
rupit, *porusik <(sie>, in fletum ib. 69 r; Sic 
affici, bycz poruschony, est deificari, quia to- 
tum quod sentitur, diuinum est XV med. SKJ 
V 279; Moueat te, necha czą poruschy, natura 
ib. 280; Finees... odwroczil iest gnyew moy od 
synów israelskich, bo gnyewem mim porvszil 
syo iest (commotus est) przeciw gim BZ Num 
25, 11; Potem sathan poruszil syo (consur- 
rexit) przecyw Israhelu a popodzil Dauida, abi 
zlyczil israhelski lyvd BZ I Par 21, 1; Gdisz 
ysliszal Sannabalath, ysze dzalami mur, roz- 
nyewal syo barzo a socz poruszon gnyewem 
barzo (iratus est valde et motus nimis), na- 
smyewal Zidi BZ  Neh 4, 1; Poruszicz com- 
monere (commonere autem vos volo Iuda 5) 
1471 MPKJ V 137; Poruszmy szercza na
sze ku nabozenysthwu! M W  89a; Panye..., 
poruszy męcz twą (excita potentiam tuam 
Psal 79, 3) y przydzi, aby zdrowo yczinyl czyalo 
moie y duszo moia M W  134a; Venit filius 
dei et... provocauit, poruszył, ad celestia 
mentem terrenis iniantem M W  gl. 67; Proscha 
czyebye..., aby, myły Yesu Kriste, szercze 
moye poruschyl w prawym szkruschenyy Naw 
105; Poruson byl dyabel postem (sc. Jesusowym) 
czterdzyesczy dny (movebatur diabolus qua- 
draginta dierum ieiunio) Rozm 194; Yeden
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Samarytan poganyn, kyedy yest sched 1 tasz 
drogą podlye yego, gdzyesz lyezal, tako vzraw- 
schy y poruschyl sżye myloszyerdzyem (miseri- 
cordia motus est Luc 10, 33) k nyemv ib. 332, 
sim. ib. 387; Iesus vzravschy, yze plącze (sc. Ma
ryja),... porusyl szye dvchem (infremuit spi- 
ritu Jo 11, 33) kv placzv ib. 438; Yako vschedl 
v myasto lerusalem, tedy szye poruschylo 
vschytko myasto (commota est universa civi- 
tas Mat 21, 10), dzywyącz szye tako vyelykymv 
lyvdv ib. 448; Yszytką szylą *poruzyl szye 
myły Iesus na tvardoscz zydovską ib. 661; 
Tegodla proschą vass, poruschczye szye nye- 
ktorem zalovanym yego maky ib. 837; ~  ' wzbu
rzyć, podburzyć, concitare, incendere, sollici- 
tarę : Concitauerunt porusily szo Gn gl. 155a; 
Nye vyem, y<a>kobychmy y (leg. ji 'go5) 
mogły zataycz..., moglybychom tako vczy- 
nycz, yze poruschemy vschytek lud przeczyy 
sobye Rozm 588; A tern poruschyly yschytek 
lyyd, yze vschysczy pochyataly szye syych 
(leg. z swych) loz ib. 663; My mamy zakon 
a podług tego zakona ma ymrzecz, bo poruschyl 
nasch lyvd (commovet populum Luc 23, 5) 
ib. 789; Czosz yczynyl..., yze vschysczy poru
schyly szye przeczyy tobye chczyącz czye vmo- 
rzycz? ib. 813.

5. 'zacząć, wszcząć, wywołać, auctorem, im- 
pulsorem alicuius rei esse : Krew yego przyro
dzona nygdy szye v nym nye przemynyla any 
kyedy *wgnyela, any [v] które bolyesczy vrzo- 
doye v nym poruschyla (sanguis non compu- 
truit nec se corrumpebat, morbiąue molestias 
nullas inducebat) Rozm 157; —̂ Gdysz myedzy... 
królem... a myedzy ksąndzem Bodzanthą... 
nyekthore *wyąnthpyenye o dzeszanczynach... 
bilo szą sthanth y sowąnth porvszylo (fuisset 
hinc inde suborta, Dział 3: poryszylo syą) 
Sul 3; Tumultus exortus est krzyk poruszył szye, 
yyszedl (I Reg 14, 19) XV med. R  XXIV 363; 
Poruschi schią motum fuerit (war. lub.: natum 
fuerit; si quid natum fuerit ąuaestionis, refere- 
tis ad eos Ex 24, 14) 1471 MPKJ V 17.

6. poruszyć się ' wyruszyć, wymaszerować, 
proficisci, exire : Tedi Iozve y wszistka wyeli- 
koscz israhelska poryszili sy0 z myasta (ces- 
serunt loco), iakoby przestraszeni byezeli po 
drodze na pysczo BZ  Jos 8, 15; A ostateczno 
strono lyvda dal pod roki Abyzay..., abi syo 
poruszily przecyw sinom Amonowim (et per- 
rexerunt contra filios Ammon) BZ  I Par 19, 
11; Y poruszil syo (perrexit) Ioab y lyvd, gisz 
bil s nym, przecyw syrskemu ku boyv ib. 19, 14.

7. poruszyć się 'napaść, natrzeć na kogo, 
aliąuem imadere, aggredi : Cum turbe irrue-

rent, *porzusyly <sie>, ad Ihesum, ut audirent 
yerbum dei (Luc 5, 1) XV med. GIWroc 60r; 
Aczlyby dobywszy brony nykogo nye yranyl, 
tedy ma pokypycz yiną syedmnadzesscza, 
a temv, na kogo syą poruszy, yiną pyąthna- 
dzesscza pokypy Dział 48.

8. poruszyć (rzecz) 'wszcząć sprawę sądową, 
wystąpić ze skargą, litem alicui intendere : Ci- 
tauit et porusyl 1427 ArchCastrBiec II 237, 4; 
Chczely sąnpyerz gego, <przed> sząndzą po- 
dobnim przeczywko gemv rzecz p[r]oruszzi 
(contra ipsum agitabit) Sul 14; Paknyaly w tych 
leczech zamylczy (sc. pani) a nye poruszy rze
czy, tedy od swego prawa odpadnye Dział 25.

9. 'uczynić zarzut sędziemu o niesłuszny, nie
sprawiedliwy wyrok, zakwestionować słuszność 
wyroku sądowego, iudicis sententiam in dubium 
vocare, iustam esse negare5: Circa suprascriptam 
citacionem domini sunt moti al. poruszeny 
1465 AGZ XVI 24.

10. 'zabrać coś, ukraść, naruszyć czyjś stan 
posiadania, aliąuid auferre, fur tum facerć: Jaco 
Andreas porussil trzsi copi lnu, ne mayo praua, 
pod trzemi grziwnami zakładu 1386 HubeZb 
59; lako Clementh czszo yescz pczoli poruszil, 
to yescz na szwem, na prawem poruszil 1390 
ib. 62.

11. dubium: Nye poruschilesz exhorruisti
(illos enim antiąuos inhabitatores terrae... quos 
exhorruisti, quoniam odibilia opera tibi facie- 
bant,... perdere yoluisti Sap 12, 3) 1471 MPKJ 
V 76.

Porwać fo rm y: praet. 1. sg. m. -m porwał 
1435 ZapWarsz nr 651; f .  -m porwała 1435 
KsMaz III nr 1374; 3. sg. m. porwał 1423 
ZapWarsz nr 74, 1435 ib. nr 651; ~part. praet. 
pass. n. Sg. m. porwań 1483 AcRect I nr 890.

Z n a czen ia : 1. 'gwałtownie chwycić, rapere': 
Czom wcz<(y)nil, thom wczinil sza *Vrbanow 
poczanthkem, kędy na mo noszą porwał 1423 
ZapWarsz nr 74.

2. 'zabrać, unieść z sobą, secum ferre, aspor- 
tare : lakom ya ne porwała Ondrzeyowi czibuli 
z gego ogroda 1435 KsMaz III nr 1374; Jacom 
ya ne porwał Maczeyowych wyszny szylą 1435 
ZapWarsz nr 651; Eze Stanisław ne porwał Ma- 
czeyowych wyszny szylą ib.; ^  porwań diabłu 
'dać go diabłu, niech idzie do diabla, abeat in 
malam partem : Iaceat (sc. decanus) in nomine 
dyaboli al. porvan dyablu 1483 AcRect I nr 890.

Porysz 'boraks, borax5: Porys borax 1472 
Rost nr 73.

Porządnie 1. 'zgodnie z ustalonym obrządkiem, 
właściwie, tak jak należy, rite, recte, bene': Ale 
sobotnego dnya bodzecze offyerowacz dwa ba-
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rani... w obyati y we szgocze rzeczi, gesz sy0 
to porz0dney (pro porzodnye, rite) ley0 na 
kasd0 sobot0 kv obyecze zapalney BZ Num 
28, 10, sim. ib. 29, 18; A obyati svche... po 
baranyech porzodnye (rite) slawicz bodzecze 
ib. 29, 21, sim. ib. 29, 24. 27.33. 37. II Par 31, 1; 
Przeto wszitka sluszba boża porzodnye (rite) 
bila napelnyona BZ II Par 35, 16.

2. 'przyzwoicie,^ przystojnie, ut decef: Po
rządne decenter 1466 R XXV 139.

3. 'kolejno, ex ordine': Aze dothychmyast 
czczyenye y (pro o) mlodosczy... pana na- 
schego schło porządnye yedno po drugyem 
(hucusąue idem est ordo historiae evangelicae 
apud omnes) Rozm 202.

Porządność 1. 'kolejność, ordo5: Lyepyey mo
żemy baczycz, yze trudno z dolyczanya svyatych 
doctorov vbaczycz pravdą porząndnosczy, tako 
(pro yako) yedno po drugyey (pro drugyem) 
stało Rozm 709.

2. 'mówienie, sposób mówienia, actus lo- 
ąuendi, modus loąuendi*: Disertitudinem po- 
rządnoscz vel vymową (mamotrekt kapitulny: 
poradenstwie; populum impudentem non vi- 
debis, populum alti sermonis, ita ut non possis 
intelligere disertitudinem linguae eius Is 33, 
19) MPKJ V 93.

Porządny e właściwy, taki jak należy, jak być 
powinien, decens, rectus’: Est legitima, porzodne, 
coram sacerdote peccati declaracio visznane 
XV in. R XXIV 67; Kaplany davaly ym 
wschystky potrzeby: pyczye, yedzenye y odzye- 
nye barzo porządne (abunde) Rozm 16; Po- 
lyczky yego były nye tłuste a takyesch nye 
czyenkye, alye podobne y porządne (sed bene 
condecentes) ib. 150; ~  fprzyzwoity, przy
stojny, comeniens debitus*: Maria et loseph, 
et Symeon, et Anna hodie venerabilem proces- 
sionem, porzodne scze, fecerant Gn gl. 57a.

Porzec się 'udać, zmyślić, simulare, fingere : 
Finxit porzekl <sie> (et appropinquaverunt ca- 
stello, quo ibant, et ipse se finxit longius ire 
Luc 24, 28) ca 1400 PF IV 753; A gdisz weszła 
(sc. żona Jeroboamowa), porzekla sy0, bi nye 
bila ta, ktorasz bila (dissimularet se esse quae 
erat) BZ III Reg 14, 5; Finxit, id est porzekl 
szą aut policzył (war. kal.: rzeki schią aut po- 
lyczil, Luc 24, 28) MPKJ V 124.

Porzecki 'znajdujący się nad rzeką, przy rzece, 
ad flumen, prope flumen positus5: Usque ad prata 
dicta pomienne... et eciam ad eius prata po- 
rzeckie nuncupata (1407) XVII AGZ III 158. 
~  Może nomen proprium.

Porzecze 'teren położony nad rzeką, regio ad 
flumen posita : Vladislaus II rex Michaeli...

yillam sub Zidaczow super fluvio Swyecza al. 
na porzeczu, nomine Hossow vocatam,... do- 
nat (1393) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 365; Arbo- 
res... in fluuio dieto porzecze... exsecasti 1460 
StPPP II nr 3652.

Porzeczki pl. tantum, bot. 'porzeczka zwy
czajna, Ribes rubrum L ? : Porzeczky ribes
ca 1500 Rost nr 7279.

Porzeczne zapewne 'danina z owsa (z grun
tów nadrzecznych?), fortasse vectigal, quod 
avena (prope flumen sata?) sohebatuF: Villas 
superius nominatas et villanos ipsarum absol- 
vimus... ab avena, quod *porsiczne vocatur 
(1278) 1415 KodWP I 418; Absolvimus... vil- 
las predictas et earum villanos... a castoribus 
et ab avena, quod *porzeschne dicitur 1295 
KodMazL 32; A pozewne, nyestane, podvorove, 
*podyme, a *porsochne et a castoribus (1334) 
1415 KodWP II 459; Absoluimus... ab omni
bus solucionibus... et vexacionibus vniuersis 
iuris Polonici, videlicet... pod wody, porzeczne, 
pobor ca 1354 AKH  IV 324; Porzeczne 1355 
DanŁowG 217, sim. (1381) ib. 218, (1383) ib.; 
A falconibus, a porzeczne, godne, psarskie 
1358 ib. 217, sim. 1354 ib., 1371 ib., 1374 ib.; 
A strosze, szron,... *schokolone et *poszesznye 
1375 ib. 218; Villas... de jurę Polonico in jus 
Theutonicum... transferimus... absolventes in- 
colas... ab omnibus nostris solucionibus et 
vexacionibus castrorum,... specialiter ab hiis, 
que secuntur videlicet sep, obras,... podworowe, 
porzeczne 1382 KodMazL 98, sim. 1382 Wierzb- 
Warsz 5, 1444 Bon 5.

Porzucać 'odtrącać, odsuwać, reicere, amo- 
vere : Ne porzuczay (ne proicias, Pul: nye 
odrzuczay) me w czas starości! FI 70, 10.

Porzucić, Porucić f o r m y : praes. ind. 2. sg. 
porzucisz Pul 139, 11; 3. sg. porzuci FI i Pul 
16, 1, Sul 58, 1471 MPKJ V 79, XV p. post. 
AKPr II 261; 3. du. porzucita BZ  Judith 9, 15; 
~  imper. 2. sg. porzuć BZ Ex 7, 9, XV p. post. 
Kałużn 286; ~  inf. porzucić Rozm 624; ~  praet.
1. sg. f . -m porzuciła 1471 ZapWarsz nr 3016;
2. sg. m. porzucił jeś FI 49, 18, FI i Pul 12, 18, 
Pul Ez 20; porzuciłeś Pul 49, 18; porzucił (jeś) 
FI Ez 11; 3. sg. m. porzucił 1446 AGZ XI 289, 
BZ III Reg 21, 4, 1496 AGZ XV 334, etc.; 
f. porzuciła 1424 TPaw VII nr 3651, ca 1428 
PF I 485, 1471 MPKJ V 61; -  pląperf 3. pl. m. 
byli porzucili Rozm 660; ~  condit. 3. sg. m. 
by porzucił Pul 105, 27; ~  part. praet. act. 
porzuciwszy FI i Pul 16, 12, OrtOssol 13, 2. 
38, 2, etc.; poruciwszy Rozm 405; ~  part. 
praet. pass. ac. sg. neutr. porzucone BZ  III 
Reg 13, 25; ~  praes. pass. 1. sg. m. porzucon
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jeśm FI i Pul 21, 9; ~  praet. pass. 3. sg. neutr. 
było porzucono BZ III Reg 13, 24.

Z n a c ze n ia : 1. 'odtrącić, odepchnąć, odsunąć, 
wzgardzić, reicere, amovere, respuere5: Porzu
ciwszy me (proicientes me) tegdi obstopili so 
me i7/ 16, 12, s/m. Pul; Porzucyl ies (proiecisti, 
Pul: porzuczilesz) molwi moieza so i 7/ 49, 18; 
Porzuczil ies ie (deiecisti eos), gdi S0 se wznaszali 
F/ 72, 18, s/ra. Pul; Wzali (pro azali) na weky 
porzuczi (proiciet) bog? F/ 76, 7, s/ra. Pul; 
Alle ty wytargl gesz dvsz0 moy0, aby ne zghy- 
nala, porzvczyl (proiecisti Is 38, 17, Pul Ez 20: 
porzuczyl yes) za ch[i]rzybet twoy wszytky 
grzechy mogę FI Ez 11; Bo to bodze pamyocz 
gymyenya twego, gdisz roce zenske gy (sc. Olo- 
fernesa) porzucyta (cum manus feminae deie- 
cerit eum) BZ  Judith 9, 15; I wznyosl rękę swoyę 
na nye..., by porzuczyl (ut deiceret, FI: by 
srzvczyl) *szymyę gich w pogany Pul 105, 27.

2. 'rzucić, cisnąć, iacere : Padnę na ne wangle, 
w oghen *porzvczycz (Pul: porzuczysz) ge (in 
ignem deicies eos) FI 139, 11; Węszmy proot 
swoy a porzucz (proice) gy na szemyo przed 
ffaraonem BZ  Ex 7, 9; Myasszą, czo *czyky 
zwyerz zagye, thego nye gyedcz, ale porzvcz 
(proicietis Ex 22, 31) pszom XV p. post. Ka- 
lużn 286; Na yego yedno slovo padły vschysczy 
na zyemye, a v thym szye vkazvye mocz yego... 
a tez kyedy ye mogl yednem slovem na zyemye 
porzuczycz Rozm 624; A tho vkazal tym, yze 
sve nyeprzyaczyelye yednym smyernym slovem 
porzuczyl ib. 626, sim. ib. 627. 635; ~  A po
rzucyl syo (sc. Achab, proiciens se) na losze 
swe, obrocyw twarz swo k scyenye y nye 
iadl[l] chleba BZ III Reg 21, 4; ~  Bo ti ies, 
ienszes witargl mne z brzucha, nadzeia moia 
od persy macerze moiey, w czo porzuczon iesm 
z szywota (in te proiectus sum ex utero) FI 
21, 9, sim. Pul.

3. 'opuścić, pozostawić, relinąuere, deserere': 
Paulus... reposuit coram... dominis... duas 
cazulas de axamento... e t... recognovit, quia 
ąuidem Maxim... easdem duas cazulas pro- 
iecit al. porzuczil in villa Ylicz 1446 AGZ XI 
289; Nalyazl gy (sc. proroka) lew na drodze 
y zabyl gy, y bilo cyalo gego porzuczono na 
drodze (erat cadaver eius proiectum in itinere) 
BZ III Reg 13, 24; A moszowye gydocz vzrzely 
cyalo porzuczone (cadaver proiectum) na drodze 
ib. 13, 25; Gedna maszathką ozalowala swego 
maszą, gysz ya porzvczywszy (OrtMac 42: 
opuszczywszy), poyal szobie giną zona w mał
żeństwo OrtOssol 38, 2, sim. ib. 13, 2; Porzvczy 
elidet (cum audace non eas in desertum, quo- 
niam... ubi non est adiutorium, elidet te Ecclus

8, 19) 1471 MPKJ V 79; Jakom ya sszamow- 
t<o>rą nye poszbąla (pro poszbyla) dzeczaczą 
szwego anym go v kmecza waschego porzv- 
czila 1471 ZapWarsz nr 3016; Fyedka, olim 
uxor Lopathka Michael, questa est, quod eam 
vir suus proiecit al. porzvczyl 1496 AGZ XV 
334; A on poruczywschy svoye odzyenye (pro- 
iecto vestimento suo Marc 10, 50) y poschedl 
k nyemv Rozm 405; A potem nathychmyasth 
vzyąwschy tho ystne odzyenye na szye lyekko, 
yz ye były porzvczyly nye dbayącz yego ib. 
660; A takoż porzuczyvschy thy ystne pyenyądze 
srebrne (proiectis argenteis Mat 27, 5) v kos- 
czyelye... y obyeszyl szye (sc. Judasz) sydlem 
ib. 761, sim. ib. 768; Alye szye tv myeny, yze 
Iudasch porzuczyl pyenyądze v kosczyelye ib. 
768.

4. fporonić, abortum facere*: Jako Katherina, 
vxor pana Byerwoldi, percussione ne porzucyla 
*dzeczyacyo, neque ab eius manibus puer mor- 
tem habet 1424 TPaw VII nr 3651; Equa ab- 
horruit kobila pomyothala uel porzuciła ca 1428 
PF I 485; Gdzye swyerzepycza... oth vrazenya 
lvbo vyną czyią porzvczy (aborsum fecerit), 
polthori grzywny... zaplaczycz ma yszkadza- 
yączy skodą czirzpyączemv Sul 58, sim. XV 
p. post. AKPr II 261; Nye porzuczila non abor- 
tiyit (bos eorum concepit et non abortiyit Job 
21, 10) 1471 MPKJ V 61.

Posabiać euznawać za swoje, też przywłasz
czać coś sobie, aliąuid suum esse dicere, etiam 
aliąuid sibi arrogare*: Johannes... contra... 
Paulum... pro eo, quia non wlt secum limitare 
granicies... et hereditatem... yille sue... usur- 
paris al. posabyasch 1464 StPPP II nr 3745; 
Item consolatur nos adoptando in filios dei 
przimuyancz albo possabyayancz nas synmy 
boga (Eph 1, 5) XV p. post. R XXV 275.

Posada 1. (na Rusi Czerwonej) 'przedmieście, 
su b u rb iu m Fridricus de Iaczimirz... trecentas 
marcas pecunie comunis... inscribit super do- 
minio opidi *Iaczymyrzensis, possada seu subur- 
bio eiusdem oppidi, et super dominio Wolya... 
cum omni iure et dominio, que ad dicta 
dominia pertinent, ut solus tenuit, demptis 
tamen et exceptis adyocaciis in predictis opido 
Iaczymyrz, possada suburbio et Wolya 1437 
AGZ XI 118; Si non solverit..., extunc quin- 
decim marce debent inscribi super unam par
tem sui (sc. Nicolai) suburbii in Iaczymyrz al. na 
possadą 1462 ib. 478; Nicolaus... debitorie 
tenetur ducentas marcas et quattuor marcas... 
Nicolao Vlinsky, in quibus sibi suburbium opidi 
sui Iaczimirz al. posadą... obligat 1469 AGZ 
XVI 65, sim. 1481 ib. 167; Item Vlinsky omnes
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oppidanos in Iaczimirz, qui in dicta possada 
agros habent, ob nonsolucionem censuum pe- 
narum ... potens erit pignorare usque ad solu- 
cionem 1481 ib. 167; Iohannes... dedit perpe- 
tualiter filio suo... bona sua Iaczimirz cum 
utroque suburbio dieto possada superiori et 
inferiori 1492 ib. 239, sim. ib. 238.

2. 'obowiązek trzymania straży przez chło
pów w grodach, excubiae, quae rusticis in castris 
agendae erant": Hereditatem Zlavez et omnes 
in ea residentes... ab omnibus iuribus Poloni- 
calibus et serviciis volumus esse semper in- 
munes et exemptos, videlicet... a custodia et 
pozada (1288) 1413 Lites II 259; Excipimus... 
predictas hereditates ab omni exaccione et 
solucione terre nostre..., a custodibus castro- 
rum, quod possada nuncupatur 1288 PPom 
390; Nullas exacciones, bernas..., custodias. 
nullaque penitus, seruicia, que vlg. dicuntur 
posady 1359 KodPol I 215; Eciam eximi- 
rrtus premissum nostrum fidelem dilectum... 
a communi possessione castrorum nostrorum 
omnium, quod vlg. possada dicitur 1386 AKH
IV 347.

Posadka fo r m y : n. sg. posadka 1472 AGZ 
XVIII 41; ^  g. sg. posadki BZ  I Par 11, 5; 
~  ac. sg. posadkę BZ  I Par 12, 16. 18, 13, 1471 
MPKJ V 103; — i. sg. posadką 1471 MPKJ
V 26; ~  /. sg. (na) posadce BZ I Reg 22, 4. 5.
1 Par 11, 7, 1471 AGZ XVII 65, 1471 MPKJ 
V 38. 41. 48; posacce MPKJ V 38; -  ac. pi. 
posadki 1471 MPKJ V 50; ~  I. pl. (na) posad
kach 1471 MPKJ V 106.

Z n a czen ia : 1. fmiejsce obronne, twierdza, 
zamek, loeus munitus, arx : Prorok ku Da- 
uidowy rzeki: Nye biway daley na tey posatce 
(noli manere in praesidio), ale gydzi do zemye 
luda BZ  I Reg 22, 5; Tedi Dauid dobił posadki 
syonskey (cepit arcem Sion), iasz gest myasto 
Dauid BZ  I Par 11, 5; Y przebiwal Dauid na 
posadce (in arce), a przeto nazwano gest myasto 
Dauid ib. 11,7; Prziszly so takesz y z Benyamina, 
y z Iudi na posatko (ad praesidium), na nyey 
przebiwal Dauid ib. 12, 16; Na poschadczie 
(war. lub.: na poszaczczye) in presidio (David 
fuit in praesidio I Reg 22, 4) 1471 MPKJ V 38, 
sim. BZ I Reg 22, 4; Na poschatczie in presidio 
(II Reg 23, 14) 1471 MPKJ V 41, sim. ib. 48; Na 
poschatkach in presidiis (qui... in praesidiis et 
speluncis sunt, peste morientur Ezech 33, 27) 
ib. 106.

2. 'załoga wojskowa, praesidium": Abyzay... 
vstawy w Edomye posatko (praesidium), abi 
sluszily Dauidowy Edomsci BZ I Par 18, 13; 
Poschadką presidio (a quo percussus est, sc.

Israel,... quia forti praesidio tenebantur termini 
Ammonitarum Num 21, 24) 1471 MPKJ V 26; 
Poschatky presidia (praesidiaque disposuit in 
terra luda et in civitatibus Ephraim II Par 17, 2) 
ib. 50; Poschatka presidium (omnes, qui circa 
eum sunt, praesidium eius et agmina eius, 
dispergam in omnem ventum Ezech 12, 14) 
ib. 103.

3. 'wyprawa wojenna, expeditio : Dominum 
Stadniczsky citacio hic in terra non prevenit, 
quia est in necessitate et expedicione regali 
al. na poszadcze in terra Beczensi 1471 AGZ 
XVII 65; Et debet Iwasko Iohannem... tueri 
et intercedere signanter a genetrice sua et ger- 
mano suo łączko, et a bello sive a possathka, 
tamdiu ipse Iohannes eandem arendam tenebit 
1472 AGZ XVIII 41.

Posadne zapewne 'posada, tj. obowiązek 
trzymania straży przez chłopów w grodach, ex- 
cubiae, quae rusticis in castr is agendae erant": 
Preterea omnes... kmethones et inhabitatores... 
existant a solucione sepp, posadne..., stan, 
przewód, strosza, a potestate omnium nostro
rum judicum (1371) 1477—92 KodPol II 753.

Posądzać 'poumieszczać kogoś gdzieś, ałiąuem 
aliąuo loco co llo ca reNaczinyly sobye kapla- 
ny wisokoscy z naposlednyeyszich lyvdzi 
a posądzały ge (ponebant eos) w koscyelech 
gornich BZ  IV Reg 17, 32; Quosdam (sc. chri- 
stianos) pellebant (sc. Saraceni) ut peccora et 
aliquos poszadzaly supra camellos et supra 
dromedarze ca 1500 JA X 384.

Posadzenie *postawienie, przywiedzenie ( tu 
świadków do sądu), actus adducendi (dicitur de 
testibus in iudicium adductis) 5 (?): Jacom ya 
nye ranczyl za Sdzeszka poszadzena dobrych 
(sc. świadków ?) o wszythky krzywdy Woy- 
czechowy 1437 ZapWarsz nr 698, sim. ib.

Posadzić fo rm y: praes. ind. 1. sg. posadzę 
FI i Pul 131, 11, XV med. SKJ V 254, BZ  Gen 
17, 6, etc.; 3. sg. posadzi BZ Gen 21, 15, Dział 
62; 3. pl. posadzą Słota w. 40, Dział 7; ~  inf. 
posadzić Słota w. 41, Sul 82, Ort Mac 50, etc.; 
~  praet. 1. sg. m. posadziłem BZ  III Reg 16, 2; 
2. sg. m. posadziłeś Rozm 34; 3. sg. m. posadził 
1400 TPaw IV nr 605, FI i Pul 106, 36, 1414 
Pozn nr 802, etc. etc.; f . posadziła 1430 Pozn 
nr 1377. 1378, 1491—504 BiblWarsz 1858 IV 
651; 3. pl. m. są posadzieli FI Ann 7; posadzili 
BZ II Par 23, 20. I Esdr 10, 16, Puł Ann 7, 
Rozm 702, etc.; ~  płąperf. 3. sg. m. posadził 
był 1394 HubeZb 69; ~  condit. 3. sg. m. by po
sadził FI i Puł 112, 7, Rozm 400; ~  part. praet. 
act. posadziwszy Rozm 832; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. posadzon XV ex. SKJ I 145;
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neutr. posadzono 1471 MPKJ V 73; posadzone 
Rozm 265; n. pl. m. posadzeni Sul 78; ~  inf. 
pass. sg. posadzona być Sul 80; ~  praes. 
pass. 3. pl. m. są posadzeni Dział 47; ~  fut. 
pass. 3. pl. m. będą posadzeni Dział 8; ~  praet. 
pass. 3. sg. neutr. było posadzono Rozm 253.

Znaczenia: 1. 'sprawić, że ktoś usiadł, za
jął pozycję siedzącą, umieścić, efftcere, ut ali- 
ąuis considat, aliąuem collocare, ponere5: Z gnoya 
wznaszayo vbogego, by posadzyl gy (ut col- 
locet eum) se ksoszoty 77 112, 7, s/m. Pul; 
Ot o[d]wocza *brwcha twego posadzo na stol- 
czy twogem (de fructu ventris tui ponam super 
sedem tuam) FI 131, 11, sim. Pul, sim. XV med. 
SKJ V 254; Nam nostram (sc. carnem) super 
omnes angelorum choros ad dexteram, na pra- 
wyczy, patris collocavit posadzyl XV med. SKJ 
V 258; Bog... mathka szvą poszadzyl, gdzesz 
boża pravycza 1453 R XXV 209; Boczyesm 
czyo vstawyl oczczem mnogich *rodzayow..., 
a possadzo czyo (ponam te) myedzy lyudzmy, 
a krolowye winydo s czyebye BZ Gen 17, 6; 
A gdisz gey bilo wodi nyedostanye w lagwyczi, 
posadzi (abiecit) dzeczyo pod drzewem... y gy- 
dze precz ib. 21, 15; Posadziły gy (collocayerunt 
eum) na krolewskem stolczy BZ  II Par 23, 20; 
Jeszus, gdy ybyczowan, na stolczy *poszaczon, 
czyersnym yesth koronowan XV ex. SKJ I 145; 
Laszkawye mathką prowadzyl Jhs, kthorą iesth 
powyszszyl, nath angyoly yą poszadzyl ca 1500 
SprTNW N  14; Kyedy na nyebo vstąpya, nago- 

*tuyą tobye myescze, na ktoremze po thym 
zyvoczye <cię> posządzą (in quo te ... collocabo), 
bo kyedy poydzyes na nyebo, s tobą ydą-cz..., 
posządzą w mem krolestyye Rozm 172; Yako 
matka svyatego Yana y syyatego Iakuba pró
szyła mylego Iesusa, by yey dwa syny posadzyl: 
yednego na pravyczy a drugyego na lyeyyczy 
w svym krolewsthyye ib. 400; Kyedy (pro tedy) 
myły Iesus... posadzyl Iudasza myedzy sobą 
a swą matką ib. 517, sim. ib.; Zvyazavschy 
y (sc. Krystusa) y poszadzyly y (leg. ji 'go5) 
na yednym stolczy ib. 702, sim. ib. 129. 730. 
828; Gdyż gy tako trudno koronovaly posza- 
dzyyschy gy na stolczy ib. 832; ~  posadzić się 
'usiąść, considere5: Szodze, gdze go ne poszadzo, 
chcze szo sam poszadzycz wyszey, potem szodze 
welmy nyzey Słota w. 40—1; Y odidze Ezdras... 
a mozowye ksyoszota czelyadzi do domow 
oczczow swich..., y posadziły syo (sederunt) 
dzen pyrvi *myeszocza dzesyotego pitaiocz 
syo na tako rzecz BZ I Esdr 10, 16; A gdisz 
syo bogu pomodlyl, a dzoki gemv wsdal posa
dził syo (consederunt) BZ Tob 11, 12; ^  'umie
ścić się gdzieś w związku z pracą, przyjąć pracę,

operam suam łocare, laborem suspicere : Na- 
pelneny pyrzwey za chlebmy so se posadzely 
(se locayerunt I Reg 2, 5, Pul: sze possadzyly) 
FI Ann 7; ~  ' wyznaczyć komuś miejsce,
aliąuem collocare, locum aliąuem alicui de- 
signare : Nyektorzy z naszych ryczerzow..., 
gdy na grodzech naprzeczyw nyeprziaczelom 
badą posadzeny (cum... positi fuerint, Sul 21: 
bywayą polozzeni), abo na walkach, wsząli 
obiczay nye stacz pod szadną chorągwą Dział 8.

2. 'sprawić, że ktoś się gdzieś osiedlił, osadzić 
gdzieś kogoś, efficere, ut aliąuis aliąuo loco 
sedem domicilium sibi constituaf: Sicut ego 
(sc. cmethonem) non pepelli neque alium po
sadził 1400 TPaw IV nr 605; Posadzyl (collo- 
cayit) tamo łączne y wstawyly (leg. ustawili) 
so masto przebyta FI 106, 36, Sim. Pul; Esze 
Philip o than *criphdan oth Wyanczenyczego 
wstał, esze mv wszanl lankan, na ktorei gi po- 
ssadzil 1437 KsM azlll nr 2837, sim. ib.; Aprzy- 
wyodl kroi asyrski s Babylona... y posadził 
ge (collocavit eos) w myescyech samarskich 
w myasto sinow israhelskich BZ IV Reg 17, 24; 
Bo slvgy *nywolne pan, chcze gdze, poszadzycz 
może (locare potest), dzedzyną nową przes 
nye zakladayącz a pothnoszącz Sul 82; Opye- 
kalnyky rodzayy czloyyeczego, thysz stvorzyl 
pyrvego czlovyeka s gyloyate zyemye y posza- 
dzylesz y (leg. ji 'go5) v rayv twe slodkosczy 
(hunc in paradiso tuo collocasti) Rozm 34.

3. 'założyć (miasto, wieś), condere (dicitur 
de urbe, vico/ :  A przetho, gdy kthori kmyecz 
na lesze, gdzeby poszadzona wyesz myala 
bycz (ubi villa locari debeat), wolą przymye, 
nye bądze mocz oney szwey roley, alysz yą 
yykopa, szobye rvszicz Sul 80; Vyrzv- 
czyly y (sc. Jesusa) przed myasto y yyedly 
y (leg. ji 'go5) aze na yyrzch góry, na ktoreyze 
myasto było poszadzono (ciyitas illorum erat 
aedificata Luc 4, 29) ib. 253; Nye może szye 
myasto skrycz na yyszokey górze poszadzone 
(supra montem posita Mat 5, 14) Rozm 265; ~  
Acz dwie dzedzinye znów obapol gedney rzeky 
posadzą syą (invicem conyeniunt aliquo flumi- 
ne... mediante), tedy [by] kaszda strona swoy 
brzeg ma rządzycz y strzymacz Dział 1.

4. ' wsadzić, wkopać (rośliny) do ziemi, aby 
rosły, in terram deponere (dicitur de plantis) 5: 
*Consiste poschadzono (genae illius sicut areole 
aromatum consitae a pigmentariis Cant 5, 13) 
1471 MPKJ V 73.

5. 'wyznaczyć kogoś (do pełnienia jakiejś 
funkcji), aliąuem alicui rei gerendae destinare': 
Iaco nas Paulik possadzil bil na ssodze, a Ja- 
ssek tedi ne patrzil przed nami praua 1394
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HubeZb 69; Jaco Jan Sandzinszki posszadzil 
1110 na prawe, abych sandzil kmecza Pawia, 
czosz szabil Jacuszewego szyna 1414 Pozn 
nr 802; Ysze pany posnanska poszadzila mya 
sza *zadza Janowy o raną 1430 ib. nr 1377; 
Ibidem veniens... Iohannes... collocavit al. po- 
ssadzyl suum arbitrum al. iednaczya nobilem 
Georgium 1443 AGZ XI 226; Vrzadnyczy thako 
poszadzeny (praedicti... officiales iudicii .sic 
locandi, war. in iudiciis sic locati) nye mayą, 
nyszlyby... szwe rzeczy mowycz, any kv mo- 
wyeynv rzeczy sz sądv szą wsznoszycz Sul 78; 
<G>dyszprzy sadzech wierny sądzę nye maya... 
baczycz gnyewow any lasky..., gedno podług 
prawdy y sprawiedlywosczy sądzycz skazo- 
wacz, a to od tych, którzy na naszem stolczy 
są posadzeny (ab hiis personis, ex ąuibus 
constat iudicium, Sul 63: sz gych sąd szą składa) 
Dział 47; Yakosz thy myal sze mna posadzycz 
yednacze w pyathek... poth thopolą na gy- 
myenyv na Rokythkach 1480 ZapWarsz nr 1507; 
~  posadzić kogoś kimś 'mianować kogoś kimś, 
aliąuem ducem, magistrum etc. facere : Przeto, 
iszem cyopowiszil snyskoscy prochu a posadziłem 
cyo wodzem (posui te ducem) nad lyydem mim 
israhelskim BZ III Reg 16, 2; ~  kogoś na swym 
mieścu, swoich mieśćcach, miasto siebie po
sadzić 'dać następcę, zastępcę, vicarium vel 
successorem creare*: Gdyby kroi albo... woyth 
myal to woytowszthwo y nayal gyednemu myes- 
czanynowy, a gdyby ten, czo to nayal, w szwe 
myastho gynnego postawyl, mozely ten, czo 
nayal, albo ten, czo go na szwym myesczyy 
poszadzyl (OrtOssol 58, 2: postawyl), w myes- 
czye szynkowacz? Ort Mac 74; Gdy *stary 
radczcze wybyerayą (sc. nowe), tedy mayą nowy 
przyszancz przed starymy, tedy starzy mayą 
poszadzycz (OrtMac 50: poszadzycz nowe) na 
szwogych myesczczach podług prawa mayd- 
<borskiego> OrtOssol 43, 3; Aczkoliby syadl 
na nyemyeczskyem prawie, tesz nye mosze 
odydz, alysz czynsz wyplaczy..., a gescze taky 
nye mosze od pana gydz, alysz myasto syebie 
tako bogatego posadzy (nisi... loco sui cmetho- 
nem constituat seu dimittat, Sul 61: alysz... 
vstanowy alybo ostawy) Dział 62; ~  Jaco
pany poszna<ń)ska cz<y)nacz dosycz prawu 
naszadzenya poszadzila <mię> przeciff Ja
nowy..., a on mya przyacz ne chczal 1430 
Pozn nr 1378.

6. (prawo) posadzić *zwołać posiedzenie sądu, 
iudicium comocare*: łączko et Syenko una cum 
advocato ac scabinis civitatis Bybel ius Theuthu- 
nicum debent locare al. posadzycz 1460 AGZ 
XI 454; Ipse sibi ius non locayit al. nye posza

dzyl pro equo 1498 AGZ XVIII 387; Jus de- 
crevit, quia... Beata, consors olim de Minori 
Camoczyn[...], jus locavit al. posadziła in eodem 
C<amoczyn>... pro cmeth<one> profugo Ma- 
thia 1491—504 BiblWarsz 1858 IV 651.

Posag fo rm y: n. sg. posag 1374 StPPP VIII 
nr 4, 1381 ib. nr 771, 1393 KodWP III 
659, etc. etc.; ~  g. sg. posaga 1421 Czrs 252, 
1464 AGZ XVI 13. 14, 1465 AGZ XII 397; 
posagu 1391 HubeSąd 93, 1391 TPaw IV nr 3882, 
1393 Pozn nr 149. 173, etc. etc.; ~  d. sg. po
sagu 1420 Kościan nr 778; ~  ac. sg. posag 1391 
Pozn nr 124, 1395 TPaw IV nr 5175. 5176, 1398 
Pozn nr 361, etc. etc.; ~  i. sg. posagiem 1398 
Kościan nr 42, 1406 HubeZb 113, 1420 Pozn 
nr 992, etc. etc.; ~  l. sg. (w) posadzę 1406 
HubeZb 120, 1416 Pozn nr 909, 1420 Kościan 
nr 786, 1434 AGZ XI 90, 1470 AGZ XVII 22, 
1486 AGZ XV 242; posagu 1433 MMAe XVI 
nr 274, Sul 57. 74, etc.

Z n a czen ia : 1. tczęść Spadkowa córek, naj
częściej w pieniądzach, przekazywana im przy 
zamążpójściu przez ojca (lub jego spadkobier
ców), pars hereditatis (plerumąue pecunia) 
filiae nubenti apatre data5: Quod ipsa (sc. Kathe- 
rina) tradita est cum possag et non habet ha- 
bere aliquid ad hereditatem 1374 StPPP VIII 
nr 4; lako Stanislava vnossla swoy posak na 
Kiszewo 1391 Pozn nr 124; Iacobus... acquisivit 
iure iudicialiterque viginti marcas dotalicii, po
sagu, in Jaskone 1391 TPaw IV nr 3882; Super 
dote, dicta vlg. possag..., principis domine* 
Allexandre 1393 KodWP III 659; Isz Thomislaf 
vzol po szwei szene, po Margorzacze 400 grziuen 
poszagu 1393 Pozn nr 149, sim. ib. nr 173, 1395 
PKKr I 241; Bogusza iurabit, sicut dedit qua- 
tuor sexagenas na posak paney 1395 TPaw IV 
nr 5175, sim. ib. nr 5176; P. debet suo genero 
eliminare vlg. wydzielicz partem sortis sue in 
V sexagenis dotis, videlicet posagu, quod te- 
nebit libere... tamdiu, donec sibi idem P. so- 
lucionem paratis pecuniis aut składem persol- 
verit 1399 HubeSąd 75, sim. ib. 80, 1401 ib. 74; 
Za posak pro dote Gn gl. 74 b; Dos dicta po
ssag 1401 ArchTerCrac III 254, 4; Iacom dobił 
na Jactorze dwudzestu krziwen y szesci mey 
zoni posagu na Yanuszcowe czansci 1403 Pozn 
nr 735; Jaco Wiszak witrzimal ten posag, ysz 
go szostra ne gabala mimo dzeszancz lath 1404 
Kościan nr 233; Kedi Potrek... et Benak ran- 
czili Scorziney sestre sto krziwen na Starem 
Dluszku posagu wsdacz 1404 Pozn nr 565; 
Yako Potrasz ti cztiri dzali... wikupyl swimi 
penandzmi a ne *zonim posagem 1406 HubeZb 
113, sim. 1398 Kościan nr 42, 1420 Pozn nr 1054,
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1427 MPKJ II 305, 1460 TymProc 318; Eze 
czso dal w zastaw0 Mroczek swey dzewcze 
w posadzę zrzeb w *dzessandzy grzywen gro- 
sszowych 1406 HubeZb 120; Jaco matka Margo- 
rzacina zapłaciła dzesandz grziwen gęgi manszu 
possagu 1409 Pozn nr 664, sim. 1396 ib. nr 314, 
1400 ib. nr 436, etc. etc.; Jaco Szczepowsczi 
Staszcoui... ne dali oszmi grziwen posagu za 
swo szostr0 1411 Kościan nr 444, sim. 1411 
Pyzdr nr 328, etc. etc.; Yako Vichna trzima 
dwa sladi we trzidzesczi grziwnach w poszadze, 
yako gynim ssostram dawano 1416 Pozn nr 909; 
Yako Micolaya ze Smychno nye dzelono bidlem, 
ale gye gednacze skaszali dacz posag 1418 
Pyzdr nr 520, sim. 1424 Kościan nr 1092. 1093; 
Yaco Przy baco w... oczecz Pacosz dzedziną 
Domaradzycze dal swą (leg. z swą) dzewką 
w poszadze, a nigdy ge ne wsdal wekugiscze 
1420 Kościan nr 786; Yaco Mycolay... dal 
swey *szeserze *Doroczcze poszagem y wy
prawą taco wele, yaco tim szostram 1420 
Pozn nr 992; Ize Jurga kupił szoltistwo w Sar- 
nowye y zaplaczil ye swey zony poszagem 1422 
Kościan nr 966, sim. 1422 Pozn nr 1123; Quas 
(sc. marcas)... Katerina..., uxor olim... Pauli,... 
racione dotis al. w posagu importavit 1433 
MMAe XVI nr 274; Racione dotis uxoris sue 
al. w possadze in XXVII marcis 1434 AGZ 
XI 90, sim. 1470 AGZ XVII 22; Jsche Przed- 
slaw... sowya (pro swoya) sostra rodzona 
Czechna vyposaschyl prawim slachethnim po- 
sagem 1443 Pozn nr 1636; Dzewky w dzedzynach 
nykako blyskosczy ymyecz nye mogą..., ale 
doszycz mayą myecz na posagv gym danem 
(contententur de dote eis tradita) Sul 57; Yako 
oczecz nash Elene vidal za mansh, possazhil 
j za possak yey mazhevy vczinyl dossicz 1458 
ZapWarsz nr 1083; Nicolaus... recognovit, 
quia... post... Barbaram, uxorem suam,... 
centum marcas maternales pecunias recepit 
possagu, cui ex adverso centum marcas dla 
wyana assignavit 1459 AGZ XI 439, sim. 1469 
AGZ XVIII 8; Fredricus... Nicolao... post... 
Katherinam, filiam suam, racione dotis al. dla 
posagą ducentas marcas super villa sua Baza- 
nowka inscribit 1464 AGZ XVI 13, sim. ib. 
14, 1465 AGZ XII 397; Micula... medietatem 
domus sue... post... Soynka, filiam ipsius 
Micula, in dote al. w possadze dedit 1486 AGZ 
XV 242; Nicolaus... attemptavit terminum... 
contra... Elizabet, consortem... Ade,... pro 
margaritis..., a qua Elizabet... Adam vir ipsius 
dixit: Domine iudex, iste margarite sunt michi 
datę in dote al. w possagy 1492 ib. 292; ~  ma
cierze, macierzyn posag: Jako na B. Potraszowi

macerze posagu niezsz ne zostało ani Potrasz 
ku B. prawa ima 1391 HubeSąd 93; Esze Viglosz 
ne dal vistacz trzem latom Staszkovi, kedi gi 
yego zona nagabala o maczerzin posak 1398 
Pozn nr 361, sim. 1405 ib. nr 765; Domina D. ac- 
quisivit super dominum M. terciam partem 
hereditatis sui veri et legitimi matrimonii dota- 
licii vlg. posagu *macerzyn0 1400 HubeSąd 94, 
sim. 1408 Kościan nr 380; ~  posag i wiano,
wiano i posag 'ogólnie o majątku żony zabezpie
czonym przez męża na jego dobrach, bona uxoris, 
ąuae ei maritus e suis bonis assignabaf: Vichna, 
uxor Simonis,... recognouit se obligasse dotem 
et dotalicium ipsius ex toto, quod vlg. dicitur 
possag et uiano 1381 StPPP VIII nr 771; Iohan- 
nes... asignauit vxori sue Margarethe quinde- 
cim marcas vana et quindecim posagu in tota 
sua parte hereditatis 1396 AKPr VIIIa 62; Ja- 
com Stroszynovey dzewcze ne slvbowal dacz 
na pomocz szesczy grzywen kv wyanv albo cu 
posagu 1420 Kościan nr 778; Ratione dotis 
et dotalicii vlg. za wano y ssza p[p]osag 1421 
ArchCastrCrac I 1449; Racione dotalicii seu 
dotis al. wyana y possagu 1438 AGZ XI 136, 
sim. 1460 AGZ XIII 355; Yakom ya nye ran- 
czil sza sto grziwyen w ranką panu Mikolayewy 
za wyano y posag gyego dzyewcze 1444 Pyzdr 
nr 1215; O poszagy y o wyenye zony po szmyer- 
czy mązowey Sul 74; Dotalicium al. poszag 
hy wyano 1431—68 Zab 525.

2. ' wyprawa, to co kobieta wychodząc za mąż
otrzymywała w postaci odzieży, bielizny, kosztow
ności, sprzętów itd., vestimenta, res pretiosae etc., 
ąuae nubenti dabantuF: Jacom ya... nye wzanl 
s skrzynye... Szwyachnyney, która myala za 
possak z domy oczcza yey, suknyey nowey 
barwy 1471 TymProc 281; Possag parafernum 
XV p. post. PF V 9; ~  Oczczysthy poszag
parafarnalia XV in. JA XXVII 267.

3. * wiano, suma pieniężna zapisywana żonie 
przez męża na jego dobrach, jako odwzajemnie
nie za posag i zabezpieczenie na przyszłość, pe- 
cunia uxori a marito dotis remunerandae et opum 
in post er um parandarum causa hereditate re- 
lic td : Yaco Witek... Hance, swey zene, wsdal 
przet panem Domaratem, tedi *Medzirzeskim 
starosta, osmdzesanth krziwen y dwe krziwne 
dal poszagu na dzedzine Policzsku 1405 Pozn 
nr 771; Vichna, Petrassii uxor,... defalcauit 
al. othstopyla sui proprii dotalicii al. posaga 
decem sexagenas grossorum Pragensium Nico
lao 1421 Czrs 252; Crzistek debet... Dorothee 
racione dotalicii al. za possag... XXV marcas... 
dare 1441 AGZ XI 186; Iohannes... recogno- 
yit, quia debet de libro terrestre Premisliensi
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describere reformacionem seu dotalicium al. 
possag, videlicet ducentas marcas dotis et dota- 
licii reformatas olim... Barbarę, consortisue 1485 
AGZ XVII 221; Hedvys... recognovit, quia 
tenetur debili decem marcas... in tres servos 
bene possessionatos in villa Conykowcze sue 
dotis seu reformacionis al. possagu 1495 ib. 
320; Onczy myą *svoy *pyersczyen [ten] zalyv- 
byl sobye, svym *posakyem osyągnal sobye 
(dotalitiis me suis desponsavit) Rozm 26.

4. f część spadkowa po kobiecie, hereditas a mu- 
liere relictd: Esz pan Mirosław nye wzal po 
czothcze Janowye posagu niczss 1400 SKJ 
III 189, sim. 1412 Pyzdr nr 362; Jaco Vichna 
zaplaczila swim szestrzeniczam... gich czanszcz 
szeszczdzeszanth grziwen posagu po gich babę 
1404 Kościan nr 229; lakom ya thą nywą swim 
possagem occupil pirwey, niszli Gela swoy 
possag wloszila 1435 KsMaz III nr 1329; O ktho- 
ran zemya Grzimek na mya zalowal, *thom 
ia nye pospolnim gimye<nie>m ocupil, ale 
swim possagyem 1436 ib. nr 2229; Ysze Thomek, 
Mykolay... myely dacz dzessyacz kop gr<o- 
szy>... possagy po Jachnye, mathcze swey, 
Sczepanowy 1486 ZapWarsz nr 1595; Bye- 
drzych... recognovit, quia... Michael... satis 
sibi fecit pro dote al. za poschag, quod receperat 
post sororem eius... sterilem 1495 AGZ XVII 
309.

Posagowy *związany z posagiem, stanowiący 
posag, ad dotem pertinens5: Byelka... super... 
Iurgi... actorem terminum astitit... pro cen- 
tum sexagenis et pro vestimentis dotis al. po- 
ssagowich 1450 AGZ XIV 303.

Posażenie 'dawanie posagu, actus dandi do
tem : O pozazenyy dzewek [wy]widanich za 
mąsz (de dote danda, Dział 52: o posagy dzew- 
cze namyenyonem) Sul 57.

Posażne 'posag, tu pieniądze przekazywane 
córce przy zamążpójciu, dos, hoc loco pecunia 
filiae nubenti da td : Wichna resignavit in ju- 
dicio suis filiis et F. nate sue suam partem 
hereditatis, ipsam racione dotalicii vlg. posassne 
concernentem in CC marcis 1400 HubeSąd 92; 
Nawoy... recepit centum marcas... post uxo- 
rem suam Nastazia<m> dotis et pro istis pecu- 
niis Nawoy emit terciam sortem in bonis Syolka 
ipsius uxoris dotis al. posaszne 1460 AGZ XII 
266.

Posażny fo rm y: n. sg. neutr. posażne 1436 
ZapWarsz nr 668; ~  n. pl. m. posażne 1427 
Pozn nr 1242. 1243; ~  g. pl. posażnych 1425 
ArchTerCzchov III 6, 3, 1434 ArchTerCrac 
CXLVI 226, 25, 1444 AGZ XI 234, etc.; m. po
sażnych 1389 Pozn nr 67, 1400 ib. nr 428,

1421 Pyzdr nr 697, etc.; f .  posażnych 1427 
AKPr VIIIa 167; ~  ac. pl. posażne 1443 AGZ 
XII 111, 1472 AGZ XVIII 42, 1480 ib. 196;
m. posażne 1423 ZapWarsz nr 66, 1450 ib. 
nr 606; ~  i. pl. m. posażnymi 1402 SKJ III 
194; ~  /. pl. m. (w) posażnych 1475 AGZ 
XVIII 97.

Z n a czen ie : 'związany z posagiem, stanowiący 
posag, ad dotem p e r t in e n s Filka... mediam 
sortem in Sparz... yendidit et eadem Zachna 
pro sua pecunia, que dicitur *possasna, con- 
parauit 1385 StPPP VIII nr 3223; Czso Kelcz 

'dobił na Micolayw poszasnich penandzi, tich 
gest sto grziwen 1389 Pozn nr 67; Iaco Simichna 
otszandzona poszaznich penandzi 1400 ib. 
nr 428, sim. ib.; Esz pany wykupiła yest dze- 
dzina w *Vneschowi swymi penadzmi posasz- 
nimi... y tamo gyma swoy posag y wyano 
1402 SKJ III 194; Yakosm ia nye wszyola 
posasznich pyenyandzy Janowych 1421 Pyzdr 
nr 697, sim. 1427 ZapWarsz nr 2690, etc.; Jako 
yest ta coldra kupyona sza *maczeza poszaszne 
penodze 1423 ZapWarsz nr 66; Ratione pecu- 
niarum dotis sc. possasschnich 1425 ArchTer- 
Czchov III 6, 3, sim. 1444 AGZ XI 234, etc.; 
Yze czterdzesczy grzywen possasnich a ne 
skodnich any płatowych Vochna... wnosla do 
Lubanyey 1427 AKPr VIIIa 167; Yako ty 
penądze, cztirzy grzywny groschewe, czo ye 
Maczek m ą..., ty zą *poszasnę 1427 Pozn 
nr 1242, sim. ib. nr 1243; O które penądze 
posaszne Jan na mya zalowal, thih ya wanczey 
ne winowath 1450 ZapWarsz nr 606; Fredri- 
cus... tricentas marcas dotis al. *pozasznye 
et mutuatas... Nicolao super villa Bazanowka 
inscripsit 1464 AGZ XVI 14; Iohannes al. 
Pełka... recognovit, quia ei... Petrus... resti- 
tuit e converso pecunias dotis al. possaszne 
triginta marcas, quas idem Petrus receperat 
post sororem ipsius Pełka et uxorem suam... 
Petronellam 1472 AGZ XVIII 42; Katherina 
una cum filio suo... Andrea recognoverunt, 
quia... villam... Michaeli... in prefatis octo- 
ginta marcis dotis al. w pyenyądzech possasnych 
resignaverunt 1475 ib. 97; Pro pecuniis omnibus 
dotis al. za possaszne 1480 ib. 196; ~  O które 
bydło Bartlomey na mya szalował, to yest me 
poszaszne 1436 ZapWarsz nr 668; Vliana... 
litteras suas dedit... Iwasko... dotaliciis al. po- 
sasne, quas litteras.v. Iwasko... debet servare 
ad annos puerorum 1443 AGZ XII 111.

Posażyć fo rm y: part. praes. act. adv. posażąc 
1425 Monlur V 11; ^  inf. posażyć 1499 AGZ 
XVII 363; ~  praet. 3. sg. m. posażył 1458 
ZapWarsz nr 1083, 1445 AGZ XII 137; -  praet.
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pass. 1. sg. f . -m posażona 1469 ZapWarsz 
nr 1271.

Z n a czen ie : 'dawać posag, dotem dare : Mar- 
gareta... vxor Michaelis... recognouit, quia 
pater suus... pro sua porcione sibi satisfecit 
cum effectu, ipsam sufficienter dotando, v!g. 
posszazancz de omnibus porcionibus suis 1425 
Monlur V 11; Yako oczecz nash Elene vidal 
za mansh, possazhil j za possak yey mazhevy 
vczinyl dossicz 1458 ZapWarsz nr 1083, sim. 
1445 AGZ XII 137; Yakom ya nye widana 
przesch oczcza any przesz macz... za Myko- 
layafya]... any poszaszona 1469 ZapWarsz 
nr 1271; Neąue eandem (sc. sororem) de bonis 
paternis et maternis prefatis iuxta consuetu- 
dinem terrestrem exdotare vis al. possaszycz 
1499 AGZ XVII 363. -  Cf. Wyposażyć.

Posądzać 1. 'podejrzewać kogoś o coś, poma
wiać, suspicionem habere de aliąuo, aliąuem 
insimulare : Com sgrzeszyl czvdze grzechy
obmayyayancz, poszandzayancz.. thego my 
szal y tego szya spowyadam Spow 5; Imputare 
dzyyovacz szyą yel poszadzącz ca 1500 Er z 
74; ~  Usurpat ylg. posandza 1444 AKPr II
s. XII

2. *sądzić, orzekać, wydawać wyrok, iudicare, 
sententiam dicere5: Domine iudex, hic me cit- 
tayit pro isto debito, quod dedit et legayit 
prius Thome..., qui me cittaverat ad ius spiri- 
tuale et iudicium iterum non iudicat al. nye 
poszondza 1498 AGZ XVII 352.

(Posądzić) Posędzić eosądzić, wydać wyrok, 
iudicium de aliąuo facere : Videns... deus hu- 
manum genus perisse per peccatum... cunc- 
tando, *badog0cz, de liberacione humani generis 
habuit duas consiliatrices.. iusticiam et mi- 
sericordiam..., iusticia hominem perpetuo dam- 
pnandum asseruit poszodzyla Gn gl.5 2a; Od- 
pow<ia>da Gezus..., ya ne *paczo *swaly mei, 
gest, kto *pastzy y posody (ego... non quaero 
gloriam meam, est, qui quaerat et iudicet Jo 
8, 50) ca 1425 EwKReg 42.

Posed bot. 'przestąp, Bryonia alba L ć : Posed 
brionia 1472 Rost nr 813. ~  Bohemizm.

Poselca ' wysłannik, posłaniec, nuntius’: lakom 
ya bil poselczo od Bernatha do Sul<ka> 1424 
KsMaz II nr 63.

Poselny 1. 'przeznaczony do wysłania, qui mit- 
tituF : Czczyenye o krolyy Abagarze, yen pyszal 
epystola albo poselny lyst (epistulam) Iesucristy- 
szoyy Rozm 225, sim. ib.

2. ' sługa, famulus’: Allexander..., actor iuxta 
unam citacionem, e t... Kygyek, familiaris po- 
sselny ipsius..., terminum secundum attempta- 
yerunt 1465 AGZ XIII 466.

Poselski poselska słowa 'słowa lekkomyślne, 
żartobliwe, verba Ievia, temeraria, inconsiderata : 
Nec nominetur in yobis... aut turpitudo, aut 
stultiloquium, *sznyesznya, prosznya mowa, 
aut scurrilitas, poszelska słowa, que ad rem non 
pertinent (Eph 5, 4) XV p. post. R XLVII 351.

Poselstwo fo rm y: n. sg. poselstwo 1428 
Pyzdr nr 1020, ca 1428 PF 1 486, XV med. 
R XXV 154, etc.; ~  g. sg. poselstwa ca 1428 
PF I 494, XV med. R XXV 152, BZ Deut 24, 5, 
Rozm 45; ~  ac. sg. poselstwo 1428 ZapWarsz 
nr 293, 1453 R XXV 209, BZ  Gen 24, 
33, etc. etc.; ~  i. sg. poselstwem 1413 AKH  
III 212, 1453 R XXV 210, M W  59b, Rozm 
109; ~  /. sg. (w) poselstwie 1387 Pozn nr 24, 
1418 ib. nr 1020. 1029, etc. etc.] ~  ac. pl. po
selstwa 1469 StPPP IX nr 731, 1471 MPKJ 
V 28.

Znaczenia: 1. 'posłowanie, wykonywanie 
czynności posła, też sami wykonawcy czynności, 
legatio, etiam ąui legationem obeunF: Jacosm 
ne ślubował Jacuboui za skoda, *kedimsm gy 
po mem possels<t)-we sslal 1387 Pozn nr 24; 
Iaco Potrek do Kaliszkego sial zondayo miru 
drzewyey, nisz w zemi zawadził, an ('a on) 
mu go ne *chdzal dacz a to poselst[o]wo do 
Kaliskego prziszlo 1400 ib. nr 446; Wtenczasz 
yyszem mu bil dal odpusczenye, przedtim nysz 
poszelstwo zaslo 1428 Pyzdr nr 1020; O ctore 
konyem rostranczenye Margorzatha na mya 
żałowała, tho myan yipusczila przes posli, tho 
przesz me poselsthwo yipusczila 1428 Zap
Warsz nr 293; Poszelstwo llegacio ca 1428 PF 
1486; Legalitatis, i. e. transmissionis posselstwa 
ib. 494; Poselsthwa missionis XV med. R XXV 
152; Poszyla<m)>cz nynye w poselstwye (mitto- 
que... legationem, 1471 MPKJ V 12: poschiel- 
stwo) k tobye, ku panu swemu, azbi nalazl 
myloszcz przed twym oblyczym BZ  Gen 32, 5; 
Ale wszako w poselstwye (in legatione) ksyoszot 
babylonskich, gysz posiany biły k nyemu..., 
opuscyl gy pan BZ  II Par 32, 31; Ten (sc. pies) 
iakobi w poselstwye (quasi nuntius) do domy 
przibyegl BZ  Tob 11, 9; Pośle poschelstwo le- 
gacionem mittit (legationem mittens rogat ea, 
quae pacis sunt Luc 14, 32) 1471 MPKJ V 123, 
sim. Rozm 408; Poschelstwo legacio (pro quo 
legatione fungor in catena Eph 6, 20) 1471 
MPKJ V 129; Quia dum ipse Szyenko est mis- 
sus in nuntiacione al. w poszelsthwye per vice- 
capitaneum Premisliensem ad te 1499 AGZ 
XVII 372; Do Na<za>reth poszelsztwo szrą- 
dzylo yyerne bosztwo, by Gabryel nayyedzyl, 
dzyevyczy poszelstwo szrzadzyl XV p. post. 
R XIX 51; Mnyecz thobye w poszelsztwo posz-
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lal ib. 52; Yestly brat nasch poslye k nam 
Davida, thedy zassyą David wezmye s sobą 
od naschey strony w poselsthwye Dowlyeteka 
1500 ListTat 174; ~  być, chodzić, jeździć,
orędować w poselstwie 'być posłem, posłańcem, 
przenosić wiadomość, łegatum, nuntium esse, 
nuntiare5: Yako bil w poselstwe, by Pyotr dal 
schekyrą na rąky, nisz zemsky vklad wysched 
1418 Pozn nr 1020, sim. ib. nr 1029, 1437 Pyzdr 
nr 1242; Yacom bil w pozelstwe... oth Myco- 
laya... do Thomislawa.. aby *yego... *zesczy 
zagonow ne orąl 1423 Pozn nr 1156, sim. 1425 
ib. nr 1194, 1427 ib. nr 1272, 1430 ib. nr 1526; 
Jacom ya yesdzyl w poselstwe do Passca..., 
aby przysłuchał skazanya o Pawia 1425 Ko
ścian nr 1119, sim. 1426 Pozn nr 1218, 1427 
Kościan nr 1277, 1428 ib. nr 1331; Jakosmy 
chodzyly do burmistrza y do radzecz w Oszeczne 
ot panyey Margorzathy w possel<(s>thwye zą- 
dayącz ludzy yey ot nich na panske szkasząnye
1428 Kościan nr 1350; Jszem oradow<ał ocT> 
pana Dobeslawa do pana <Ada>ma... w <po- 
sel>stwe, aby dal nosz na pans<kie> skazanye
1429 Pozn nr 1333; ^  'czynność obowiązkowa, 
powinność, quod faciendum est, officium : Gdisz 
mosz poymye zono novo, nye poydze kv boyv 
ani gemv ktorego poselstwa roskazo pospoli
tego (nec ei ąuippiam necessitatis iniungetur 
publicae, 1471 MPKJ Y 30: poschelstwo roska- 
zane necessitas iugis, war. lub.: poszelstwo 
roszkaze necessitatis iuge) BZ Deut 24, 5; 
Mozely mnych, yle thych, czo szebrzą, yle tesz 
tych, czo nye szebrzą, yle tych, czo vczynyly 
poszelstwo albo poszluszenstwo, yle thych, czo 
nye vczynyly poszluszenstwa (qui oboedientiam 
fecerunt vel non in quocumque ordine), wzancz... 
cząscz oczczyszny? OrtOssoł 60, 1.

2. *wiadomość przesłana przez posła, sprawa 
powierzona posłowi do załatwienia, polecenie, 
quod a legato nuntiatur, quod legato mandatur 
Iaco tim poszelstwem tego posła Sandziwoy ne 
vczinil Woytkowy panczidzeszant grziven skodi 
1413 AKH  III 212; Poselszthwo nuncium XV 
med. R XXV 154; Poszlal przez anyoly thvo- 
rzecz szve poszelstwo 1453 R XXV 209, sim. 
Rozm 3. 47. 48; S poszelstwem przystapyl 1453 
R XXV 210, sim. M W  59b; Nye bodo geszcz 
drzewyey, alysz poselstwo sgednam (donec lo- 
quar sermones meos) BZ  Gen 24, 33; A wro- 
cywszi syo powye gyma dobre poselstwo (bo- 
num nuntium) BZ  Tob 8, 16, sim. 1471 MPKJ 
V 40; Poschelstwa mandata (custodi praecepta 
eius atque mandata, quae ego praecipio tibi 
Deut 4, 40) 1471 MPKJ Y  28; In sermone 
w poschelstwye, w mowye (ecce vir dei venit

de Iuda in sermone domini III Reg 13, 1) ib. 44; 
Yezdzil brath moy Yamhvrczi soltan do Mah- 
metowego grobv, przes kthoregom ya wskazał 
poselsthwo do czessarza thvreczkyego 1500 List
Tat 174; Azalysch pyrvey poselstva nye n[y]o- 
schyl do Zachariascha ode mnye? Rozm 45; 
Aza szye to yemv nye dokonało, czo yemv 
slyvbyono v tern poselstvye? ib.; Tym poszel- 
stvem (quo nuntio) malyvczko otrzesvyal ib. 
109.

3. 'zapytanie o wyrok, poradę prawną, actus 
ałiąuem de iure consulendi': Super ortilegium 
al. na poszelsthwa supra *descripto res omnes 
fortes remansistis 1469 StPPP IX nr 731; 
Extunc talis sentencia iuri meo nocere non 
potest, sed secundum nunciacionem meam al. 
poszelszthaw {pro poszelszthwa) priorem mihi 
ad librum debet introduci ib.; Nos, Iacobus, 
iudex publice recognosco..., quomodo ius de- 
creuerit parti aduerse scribere in nunciacione 
sua al. w *posżyelsthywye tantum, quantum 
in libro habet ib. nr 732.

Poseł fo rm y: n. sg. poseł 1396 Pozn nr 194,
1397 ib. nr 321, Gn la , etc. eter, ~  g. sg. posła 
Dek III 10. 18, 1414 Pozn nr 703, 1416 Pyzdr 
nr 470, etc.; ~  d. sg. posłowi 1413 KsMaz I 
nr 1979, 1420 TPaw VII nr 1378, 1428 Pyzdr 
nr 903, etc.; ~  ac. sg. posła Gn 2a, 1419 Pyzdr 
nr 589, 1419 TPaw VII nr 794, etc. eter, ~  i. sg. 
posłem 1391 Pozn nr 109. 258, 1395 Kościan 
nr 24, etc. eter, ~  l. sg. (w) pośle Dek III 10. 
19; ~  ac. du. posłu Rozm 103; ~  n. pl. pośli
1398 Kościan nr 94, Gn la , Gn gl. 155a, 1427 
Pyzdr nr 1016; posłowie FI i Pul 67, 34, 1412 
KsMaz I nr 1878, BZ  Gen 32, 6. Jos 3, 2, eter, 
~  g. pl. posłow 1419 Kościan nr 727, BZ  IV 
Reg 19, 14; ~  d. pl. posłom BZ  IV Reg 1 ,3 ; 
~  ac. pl. posły 1396 Pozn nr 189, 1428 Zap- 
Warsz nr 293, BZ  Gen 32, 3, etc.; ~  v. pl. 
posłowie M W  131 b; ~  i. pl. posły 1395 Pyzdr 
nr 9, 1399 Leksz II nr 1360, 1405 KsMaz I 
nr 595 a, etc.; ~  l. pl. (po) poślech BZ  Jer 
29, 3.

Znaczenie: 'człowiek wysłany z jakąś wia
domością, w jakiejś, sprawie, niekiedy publicznej, 
posłaniec, wysłannik, legatus, nuntius’: Isesm 
posłem bil ot Pyotra do Jacusza a do Thomi, 
isby geli do Kosczana na fsdane 1391 Pozn 
nr 109, sim. ib. nr 258, 1395 Kościan nr 24, 
1397 Pozn nr 332, etc.; Jacosmi posli bili do 
Katusze, bi swego sługo obroczila na prauo 
1395 Pyzdr nr 9, sim. 1399 Leksz II nr 1360, 
1413 Pozn nr 694, 1415 Pyzdr nr 420, 1416 ib. 
nr 475, etc.; Jacosm bil posłem, kedi mu 
chczano zaplaczene dacz 1396 Kościan nr 85,
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sim. 1409 KsMaz I nr 1235; Isz przesz me wole 
pani Kandida gnała dwoge scotta na mo dze- 
dzina amim (pro anim) posli sial do ne, bich 
ge *czal zaplaczicz 1396 Pozn nr 189, sim. 1428 
ZapWarSz nr 293; Jaco Marcin... kczal bidlo 
yroczicz i prziszogo vczinicz a poszel pana Scze- 
panof ne *chal tego prziioncz 1396 Pozn nr 194, 
sim. 1419 Pyzdr nr 609,1429 ib. nr 989; Czo poseł 
zaial *Mczigneief scot pane *Broszke, to zaial na 
swe zastawę 1397 Pozn nr 321, sim. 1413 KsMaz 
I nr 2028, 1421 Kościan nr 868, 1428 ib. nr 1202, 
1436 KsMaz III nr 1943, Ort Mac 125; Gdisczy 
szo kthoremy krolevy... szin narodzy, tedicz 
yocz po fszythkemy krolefstw (leg. króle w- 
stwu) posly beszo a tho orodze ony pouedagocz, 
ysci szo gest bil kroleuicz narodzyl Gn la ; 
Sv0ty Lucasz tha to sloua on moyy..., isze 
gaceszm namnegszy poszel oth miłego Xpa ib.; 
Allecz dzisza gescze pefnegsze nouiniy szocz ony 
nam biły pres [posz] posła nebeskego przyne- 
szoniy Gn 2a; Posly legati Gn gl. 155a; Przydo 
posłowe (legati) z Egipta FI 67, 34, sim. Pul; 
Jacosmi bili pos[i]li Voczechouii v czasz przet 
Godi do woytha z Buku, izbi pokazał twardocz 
staro<(ś^czin0 na yego czansczi Negolewa 1401 
Pozn nr 507; Kedi Stachna odbiła Iacussowemu 
posłowi czozo 1413 KsMaz I nr 1979, sim. 
1420 TPaw YII nr 1378, 1428 Pyzdr nr 903; 
Jaco Jan ne ssmowil swego possla, kyediby 
mai wyecze w szwey wsszy 1414 Pozn nr 703, 
sim. 1416 Pyzdr nr 470, 1417 KsMaz I nr 2764, 
1427 Pyzdr nr 855; Jako czso my prawo skazało 
panu Barthossewi zaplaczicz resz na ten rok, 
ya mim posłem obeszlala gy, aby przyal bracz 
*rzesz 1416 Kościan nr 616, sim. 1418 Pyzdr 
nr 569, OrtMac 125, OrtOssol 91, 3; Jakom 
sze ne zamówił Janowy na gody Bożego Naro- 
dzena wroczicz yego penądzy anym do nego 
poszlow szlal 1419 Kościan nr 727; Yako 
Przybislaw wodzyl mego posła w powrosze 
1419 Pyzdr nr 589; Jacom ya sial posła do pana 
Barthossa, aby przyal y wząl wrzessenye 1423 
Kościan nr 1016, sim. 1425 ib. nr 1113; Jako 
poszły przyieli *dobiteg raczicz Woczechow, 
ano yusz nocz była 1427 Pyzdr nr 1016, sim. ib.; 
Obrzondzyly szwego... procuratora actorem, 
sprawcza, factorem, yczynczą, y gich wsytkych 
potrzeb gestorem, nossczo, ac nunccium spe
cjałem y ossoblywego possla ca 1428 PF I 479; 
Paknyąliby samperzs nye dbał stacz na rokv... 
powoda stoyącz przes szye alybo przes posła 
swego (actore per se vel suum nuntium com- 
parente), skazygemy Sul 32, sim. Dział 19. 49; 
Descripcio hominum fiebat coram preside, sta
rostą, regionis, descripcio yero ciuitatum fiebat

coram legato, przed legatem abo posłem, impe- 
ratoris XV med. SKJ V 253; Y posiał gest posly 
(nuntios) naprzód przed sobo ku Ezau BZ  
Gen 32, 3, sim. ib. Num 20, 14. Jud 11, 12. 17. 
19; Tedi sy0 S0  poslowye (nuntii) wroczyly ku 
Jacobowy BZ Gen 32, 6; W ibral... kooz 
dwyessczye... y posiał posli swogymy (per ma- 
nus servorum suorum) ib. 32, 16; A tich dny 
dokonawszi sly poslowye (praecones) w po- 
srotkv stanów BZ  Jos 3, 2, sim. XV ex. MPKJ 
II 320; A iam k tobye posłań twardi poseł 
(durus nuntius) BZ  III Reg 14, 6; Wstań a gydzi 
naprzecywko posłom (in occursum nuntiorum) 
krolya samarskego! B Z IV Reg 1, 3; A tak gdisz 
bil kroi wzol lysti Ezechias s roku poslow 
(nuntiorum) y przeczedl ge ib. 19, 14; Po po- 
szlech (in manu) Elaz(a>... a Gamal<iela>..., 
gesz to gest posiał <(Se)dechias BZ Jer 29, 3; 
Lenyyy poszel anxipete ca 1455 JA XIV 496; 
Veni, Gabriel, efficito minister, posłem, teri- 
bilis sacramenti 1456 ZabUPozn 87; Gerula 
pyastunka (Ruth 4, 16), gerulus poschiel (war. 
lub. rp.: gerulus est baiulus negocii) 1471 
MPKJ V 34; Swianti Michale, swiątj Ga
briele, swiąti Raphaele, nawisszy posłowie 
y wszitci swianci bozi, modlczye sie za mno 
przed obliczym bożym! M W  131 b; Gau- 
debat solus deus, quia suus fidelis legatus, po
szel, nascebatur XV p. post. RRp XXV 178; 
Preco possel, sluzebnyk XV p. post. R XXV 
275; Posła angelum XV MPKJ V 140; 
Possel bil prziczina tabellarius in causa XV ex. 
PF III 179; Czo bąndze movil Achmet poseł, 
tho moya sloya są z mich vst 1500 ListTat 174, 
sim. ib.; Brath nasch kroi kogo bąndze ządal, 
wyelkyego posła, tego ya k nyemv poslyą ib.; 
Przekopski ma za zle krolovy yego mylosczy, 
yze myal tam swe posly v Zawolskego ib. 175; 
Poszel ambasiator ca 1500 Er z 74; Podroszny 
poszel sublega ib.; Augustus... posiał dw (leg. 
dwu) posly (legatos), Saturnyna y Pyanyna, 
z lysty Rozm 103; Tegosz czaszy posloyye 
(nuntii), ktorez byl posiał do Rzyma, yroczyly 
szye a przynyesly lysty ib. 109, sim. ib. 104. 
456; ~  esługa, służący, famulus5: Iaco czo
Baworovy poszły rambili Woczechovem (leg. 
w Wociechowem) zapuscze, to rambili s gego 
yolan 1398 Kościan nr 94; Ne korzyszczi w yego 
poszle, zbozw, wole any oszle Dek III 10. 19; 
Ne pozoday yego poszła, zboza, wolw any 
oszla Dek III 10. 18; Yaco Micolay do mego 
domu mego bidla ne sz<ł)al possly 1405 Ks
Maz I nr 595a; Yaco[m] moy posłowe ne po
paśli moyo kasno Recziborowi sethmi cop owsa 
1412 ib. nr 1878; Yasallus, id est seruus al.
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poszel XV in. JA XXVII 265; ~  'woźny sądu 
miejskiego, ministerialis iudicii urbam : Przy- 
sszedl geden czlowyek do woytha proszacz poszła 
(praeconem) na zapowyedanye gymyenya swego 
dlusznyka OrtOssol 20, 2, sim. OrtMac 119; 
Mozely ktho szwego dlusznyką vlapycz y przed 
woythą przywyescz przesz poszła albo przesz 
przykazanyą woythowszkyego ? OrtOssol 81, 3, 
sim. ib. 19, 4. 81,4, OrtMac 110; Tedy woythow 
poszel (iudicis praeco) ma ludzem... opowye- 
dacz, ysz mayą gayony szad OrtOssol 87, 1, 
sim. ib. 87, 4, OrtMac 117. 119; Trzeczyego 
czlowyeką zapowyedanye s przyszasznym po- 
szlem (cum praecone iurato) [a] ma szye ostacz 
OrtOssol 87, 4; Pylat kazał poslovy yyethnycz- 
kyemv, aby vyvyodl mylego Iesucrista na dvor 
z yyethnycze Rozm 756; ~  Mozely pospolny
poszel (praecones) przed prawem luczkye rze
czy oprawyacz albo mowycz tako, yako gyn- 
szy rzecznyk? OrtOssol 28, 3, sim. ib. 11, 3. 
22, 1. 40, 3. 40, 4. 41, 1. 41, 2. 98, 2, OrtMac 
25. 45. 46. 135; Zapowyedzalem koyn s po- 
spolnym poszlem (praecone iurato) OrtOssol 
40, 2, sim. ib. 13, 3. 86, 2, OrtMac 45; Jam 
pyrwsy (sc. zapowiedział) nyszly wy, a tho 
('a o to5) szye spvsczam na pospolnego poszła 
(super praeconem) OrtOssol 40, 2, sim. ib. 
51, 1. 96, 1, OrtMac 63. 132; Geden rzecznyk 
naszego myasta przyganyl gednemy naszemv 
pospolnemy poszlowy (praeconi) OrtOssol 41, 1, 
sim. ib. 13, 3, OrtMac 46.

Posełkini fo rm y: n. sg. posełkini XV med. 
PF IV 594, 1463 PF V 12; -  g. sg. posełkiniej 
FI i Pul 122, 3, XV med. MPKJ V 430, Pul 
85, 15; ~  ac. sg. posełkinią XV med. MPKJ 
V 430; ~  v. sg. posełkini Naw 172.

Znaczenie: 'służąca, ancilla': Yako oczy 
poselkyney (ancillae) w rokv *poney swogey, 
tako oczy nasze ky pany bogv naszemv FI 122, 3, 
sim. Pul; Słowa tegozz Ambrozzego kv oblyy- 
byenyczy, kako <poro)w<na>nye mozza y zzony 
y poselkyney wyp<owiadają)cza (ąuandam si- 
militudinem yiri * et uxoris et ancillae dispo- 
nentia) XV med. MPKJ V 430; Kako przes 
czydzolozzczo byskyp zly y przes zzono czer- 
kyew, a przes poselkynyo (per ancillam) mylo- 
wanye swyata wyobrazzony so ib. ; Jam posel- 
kyny gego, przymyyą goscza thego, syna boga 
żywego XV med. PF IV 594; Posełkini ancilla 
1463 PF V 12; Zbawyonym yczyn syna possel- 
kynyey (ancillae, FI: dzewky) twoyey! Pul 85, 
15; Pozdrowyona bandz, Maria, poszelkyny 
dycha szwyąthego! Naw 172; Sicut legitur de 
sancta Elizabeth, que in hospitali, quod con- 
struxerat in Marburke, fecit se ancillam, po-

szelkynya, omnium pauperum XV p. post. Gl- 
Dom 44.

Posędzić cf. Posądzić
Posiać fo rm y: praes. ind. 2. pl. posiejecie 

XV p. post. Kałużn 287; ~  part. praes. act. adv. 
posiejąc Sul 49; ~  inf. posiać 1487 ZapWarsz 
nr 1613; ~  praet. 1. sg. m. -m posiał 1474 
ZapWarsz nr 1382, 1484 ib. nr 1560, 1495 ib. 
nr 1766; / .  ja posiała 1489 ZapWarsz nr 1641; 
3. sg. m. posiał 1425 MPKJ II 303, 1447 AGZ 
XIII 253; ~  condit. 3. sg. m. -by posiał 1402 
Kościan nr 193; ~  part. praet. act. posiaw 
Sul 16; ~  part. praet. pass. ac. pl. f . posiane 
Sul 61.

Znaczenie: 'rzucić ziarno w ziemię celem 
wyhodowania rośliny i uzyskania z niej plonów, 
semen demittere in ter ram plant ae educendae 
causa: Jacom ne obeczal Adamowy v mny- 
chow wymocz role, *gszeby trzi maldri szita 
poszal na Swacczu 1402 Kościan nr 193; Yze 
Pyotr nywą Sczepanowa pokopał, pohoral 
y posal 1425 MPKJ II 303, sim. 1447 AGZ XIII 
253; Poszaaw (seminans) rolye gwalthem dry- 
gego, naszeenya strądze Sul 16; Kthokole 
*orzecz a poszyeyącz (seminans, Dział 41: 
<g)dy kto... syege) role czyge gwalthem, na- 
szyenya tych tho roi poszbycz ma Sul 49; Any 
tedy gemv tho slvsza yczynycz, alysz... role 
swoge s[e] pełna poorane, wykopane y poszane 
(Dział 62: rolyą osyawszy) oszymyną y yarzyną 
(agris suis... conseminatis hiemalibus et aesti- 
yalibus) ostawy Sul 61; Jakom ja ... gwalthem 
ney (pro nye) yycopal dambrowy Jadamoyy... 
anim jeyh proszem poszyal 1474 ZapWarsz 
nr 1382, sim. 1484 ib. nr 1560, 1495 ib. nr 1766; 
Jakom ja nye dozwolyl pooracz any possacz 
czasczy na wyyazanyy mem Mykolayowj 1487 
ib. nr 1613; Jako ya przes... maza y szyny 
swe... nye poorała any possyala gwałtem cza
sczy... dzeczy Stanyslawowych 1489 ib. nr 1641; 
Darmo poszyeyecze (seretis Lev 26, 16) naszye- 
nye wasze, czosz od mogich przyyaczol bandze 
popsowano XV p. post. Kałużn 287.

Posiadacz ewłaściciel, possessoF: Thesch
nyegdy Zydovye zvaly ye Yakobytany, czusz 
poszyadaczmy (yocayerunt eos Iacobitas, id est 
supplantatores), yze ych zyemye poszyedly Rozm 
245.

Posiadać 'mieć coś do użytkowania a. na wła
sność, habere aliąuid suum vel solum ad usum : 
Vsurpat ylg. possyada XV p. post. GIKórn II 
203; Posyadayaczi XV p. post. R XXV 258.

Posiadły 1. 'zasiedlony, inhabitatus, occupa- 
tus5: Vstawyami..., ze wschitczi przebiyacze... 
s kalischdey wloky oraney i posyadley (de...

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



POSIADŁY POSIĄŚĆ 425

manso... possesso) yeden dzyen... w thidzyen... 
robycz przes otmowi bandą vynovaczy Sul 110.

2. diabłem posiadły 'opętany, daemoniacuś: 
Abi bił wódz... nad wszelkymmoszemdyablem 
posyadlim (super omnem virum arreptitium) 
a prorokyiocym BZ Jer 29, 26.

(Posianie) Posienie 'obsianie, zasianie, actus 
conserendi a l ią u id Jako mnye Prachna vszko- 
dzyla zaoranym et possyenym roi na wyenye 
mem 1490 ZapWarsz nr 1593.

Posiąc, Posięgnąć 'przywłaszczyć sobie, objąć 
w posiadanie, Suum facere aliąuid, in possessio- 
nem alicuius rei venire, occupare" : Sibi vindicat 
Venus poszyagla XV p. pr. R XVI 340; Quia 
tu ... supereąuitasti yiolenter super domo et 
curiam ipsius Streptow ibiąue exusisti sibi al. 
posyaglesz stabulum al. staynye cum tribus 
eąuis 1454 AGZ XIV 423; Que Heduigis fuit 
propinąuior possidere al. possy.^gnącz post ma- 
num mortuam matris ipsius Annę 1474 AGZ 
XVIII 81; Quod Dorothea in eisdem sexaginta 
marcis debuit dare intromissionem... in parte 
sua, in qua successit al. posszanyla (pro po- 
sszangla) iuxta dotalicium suum al. podług yyana 
yey 1478 AGZ XVII 161; Decius tacite ingres- 
sus, pothagemnye, ipsum interfecit et imperium 
sublimatus posyągnąl XV p. post. R XXV 180; 
~  dubium: Polyeczy my pyecz y masz posszyag- 
nacz albo czo masz y wzyandz DłLB III 354.

(Posiąść) Posieść, Posieść się fo r m y : praes. 
ind. 3. sg. posiędzie Sul 86. 94, XV med. R XXII 
235, BZ  Deut 29, 20; 3. pl. posiędą Sul 88, XV 
med. R XXII 236; ~  part. praes. act. adi. cf. 
Posiedzący; ~  inf. posieść Sul 86, 1498 Mac- 
Praw VI 272, XV ex. P F Y  20; ~  praet. 1. sg. m. 
-m posiadł 1479 ZapWarsz nr 1474; ja posiadł 
1489 Czrs s. LXXXVII;/. ja posiadła 1480 Zap
Warsz nr 1487. 1488; 3. sg. m. posiadł 1403 
Pozn nr 813, 1424 Kościan nr 1079. 1245, 1428 
Pyzdr nr 878; / .  posiadła BZ  Judith 6, 5, 1470 
AGZ XVII 35; 3. pl. m. posiedli 1443 AGZ XIV 
81. 82, Rozm 245; ~  pląperf. 3. sg. m. był po
siadł Pul 129 arg.; ~  part. praet. act. posiadwszy 
1466 R XXII 16, 1483 AGZ XV 531; — part. 
praet. act. II  cf. Posiadły; ~  part. praet. pass.
ac. sg. m. posiędzionego 1471 MPKJ V 100; 
~  inf pass. sg. neutr. być posiedzono Sul 104.

Znaczenia: 1. 'objąć w używanie, a. na wła
sność,, incipere aliąua re uti, aliąuid occupare, in 
possessionem alicuius rei renire": Ysze Staszek 
ne poszadl niczs otczisni Krzistininey 1403 Pozn 
nr 813, sim. 1424 Kościan nr 1079. 1245, 1428 
Pyzdr nr 878; Paklibi w tich trzydzyesczy lye- 
czech ta dzyedzyna przes dzyedzycza prawego 
nye bila yikupyona, thedi then, kthori w za-

stawye yąn trzimal..., na wyeky yąn possyan- 
dzye (possidebit) Sul 86; Tedi yeden drugego 
nye ma gabacz, ale geden drugego po mynyenyy 
trzech lyath w pokoyy possyescz i syedzyecz 
ma przepusczicz (permittat in tranąuillitate se- 
dere) ib.; Dobrowolnye bes wschego ygabanya 
braczya [se] yego czansczy swe possyandąn 
Sul 88; Ten isti bolyanczi tako długo gymyenye 
tego tho mązoboycze bandzye dzirzaal i po- 
ssyandzye (tenebit et possidebit), alysch blisschi 
tego tho mązoboycze bolyanczemu... schiyą 
przeplacząn Sul 94; Tegdi tho iste gymyenye 
k tey dzyewcze bandzye przisluscheecz a przes 
nya ma bicz w pokoyy possyedzono (pacifice 
possidenda) Sul 104; Blogoslawyeny czischi, bo 
ony posyądą zyemya (possidebunt terram Mat 
5, 4) XV med. R XXII 236; ln ąuibus (sc. mar
cis) sibi debet dare intromissionem... in partem 
suam, in qua successit al. poszadla iuxta dota
licium suum 1470 AGZ XVII 35; Jakom ya nye 
poszyathl szyedlyszka, ogroda na ymyenyy na 
Puchałach 1479 ZapWarsz nr 1474; Jako ya nye 
poszadla any dzyrsza czasthky... Maczegya..., 
yano pothla yyan[y]a mego dzyrsza 1480 ib. 
nr 1487, sim. ib. nr 1488; Quia tu post... Iohan- 
nem... occupando al. posyadwszy bona illius 
1483 AGZ XV 531; Jako ya nye poszyathl poi 
Usczyencza 1489 CzrS s. LXXXVII; A ostha- 
thek imienia kxiąze ma wziącz y possyescz (tol- 
let, recipiet et possidebit) 1498 MacPraw VI 272; 
Thesch nyegdy Zydoyye zyaly ye Yakobytany, 
czusz poszyadaczmy, yze ych zyemye poszyedly 
(quia terram fratrum suorum, quae eos con- 
tingebat, eis supplantaverant) Rozm 245; 
~  Caszdi, gen opusczy dom, brata, oczcza... 
prze me gymyą, sstokrocz tele wezmye a wye- 
kugi ziwoth posyądzye (vitam aeternam possi
debit Mat 19, 29) XV med. R XXII 235.

2. 'opanować kogoś, zawładnąć kimś, aliąuem 
occupare, opprimere": Y posyodze gy wszistko 
przeklocze (sedeant super eum omnia male- 
dicta), ges to popisano gest w tich kxyogach 
BZ  Deut 29, 20; Groza, iasz twarz two posya- 
dla (qui faciem... obtinet), otydzi ot cyebye BZ 
Judith 6, 5; Czerkew z persony tich molwy, yez 
byl poszyadl pkyel az do przyszczya pana Yezu- 
krista Pul 129 arg.; ~  diabłem posiędziony 
*opętany, daemoniacuś5: Dyablem poszandzo- 
nego arrepticium (ut sis dux in domo domini 
super omnem yirum arreptitium et prophetan- 
tem Jer 29, 26) 1471 MPKJ V 100.

3. posieść, posieść się 'osiedlić się, aliąuo loco 
considere, domicilium sibi constituere*: Domini 
in iudicio sedentes... imposuerunt sibi Nykel 
perpetuum silencium..., ut per amplius non
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impediret... Chotkonem cum fratre Andrea in 
eisdem curiis, in ąuibus sedent al. posyedli et 
sunt in thenuta 1443 AGZ XIV 81; Sedent {sc. 
in curiis) al. posyedly scha ib. 82.

4. posieść się 'usiąść, considere : Poszyescz 
szyą consedere XV ex. PF V 20.

5. 'objąć ramionami, amplectT: Coniugis am- 
plectens, gl. sc. mulier circumdans sc. poszyath- 
wschy, tumulum, pro ccniuge vexat vngue genas 
1466 R XXII 16.

Posiec fo r m y : praes. ind. 1. sg. posiekę De 
morte w. 280. 282. 286. 389. 409; 2. sg. posie- 
czesz De morte w. 243; ~  imper. 2. pl. posieczcie 
Rozm 409; ~  inf. posiec 1414 Kościan nr 513, 
Rozm 110. 628; ~  praet. 1. sg. m. posiekłem 
BZ IV Reg 19, 23; -śm posiekł B Z IV Reg 19, 24; 
-(e)m posiekł 1402 KsMaz I nr 134, 1414 ib. 
nr 2153, 1427 ZapWarsz nr 207, etc.; -m posiek 
1468 ZapWarsz nr 2925; ja posiekł 1465 Zap
Warsz nr 1172, 1471 ib. nr 1440, 1476 TymProc 
222; 3. sg. m. jest posiekł 1417 Pyzdr nr 509, 
1418 ib. nr 512; jest posiek 1417 Pyzdr nr 509; 
posiekł 1389 Leksz I nr 497, 1393 TPaw IV 
nr 4586, 1401 HubeZb 109, etc. etc.; posiek 1483 
ZapWarsz nr 1547; /. jest posiekła 1411 JA VI 
213; posiekła 1423 Pozn nr 1139, 1424 Pyzdr 
nr 774, 1487 ZapWarsz nr 1567; 3. pl. m. po- 
siekli 1406 Kościan nr 326, 1437 AGZ XII 18, 
BZ II Par 31, 1; -—̂ condit. 3. sg. m. -by posiekł 
Sul 17; ~  part. praet. pass. n. pl. m. posieczone 
1427 ArchTerCrac CXCVI 20, 36; — fut. pass. 
3. sg. neutr. posieczono będzie 1471 MPKJW 85.

Z n a czen ia : 1. 1 ściąć kosą, skosić, falce de- 
metere*: Jaco Nicolaus tenuit istum pratum... 
tribus annis pacifice, quam nunc falcavit vel po- 
szekl 1389 Leksz I nr 497; Isz Franczek yachal... 
na Niczcowo dzedzino gwałtem i poszekl mu 
lanko 1406 Kościan nr 305, sim. 1419 Pozn 
nr 979, 1428 ib. nr 1294, 1428 Zap Warsz nr 2898, 
1436 Pozn nr 1579; Jaco Smislaw, Micolay 
y Sobek ne szsli gwałtem moczo na Wawrzin- 
czewa dzedzino y ne poszecli mu lanky 1406 
Kościan nr 326; Esze yesth pany Wodzwaszka 
szilo moczo poszecla lanka lesczenszka 1411 
JA VI 213; Iaco Grzegorz poszekl dzewancz 
pokoszow na Kraynyne oczczisznye 1414 Pyzdr 
nr 389; Ysze czso iest poszyekl loko pan Yan- 
drzey,... tho iest poszyek na swem prawem 1417 
ib. nr 509; Czsp iest Micolay poszyekl loką, 
tho iest poszyekl, ysze mu zastawyono 1418 
ib. nr 512; Ysze czso szalował Stanisław... na 
Margorzatha... o laka, czso mu posecla yaco 
na poswe, tą yest oną *wyderszala 1423 Pozn 
nr 1139, sim. 1424 Pyzdr nr 774, 1487 ZapWarsz 
nr 1567; XX-ti falcastra al. pocoszi ultra an-

tiqua signa falcata poszeczone 1427 ArchTer
Crac CXCVI 20, 36; Jakom ya thu xanzey 
lanky ne possekl 1427 ZapWarsz nr 207, sim. 
1428 ib. nr 2898, etc.; Yakosz pan Yandrzey 
sedl... y dalesz my *poszicz lanką gwałtem 
1432 Pyzdr nr 1070; Obwynyony o lanką, yszbi 
yą poszekl (quod... falcasset), doswyathczicz 
ma, aby yą kvpyl Sul 17; Yako ya nye possyecl 
Mykolay<o)wy llank gego 1465 ZapWarsz 
nr 1172, sim. 1471 ib. nr 1440, 1476 TymProc 
222; Jakom ja gwalthem trzemy kosszamy samo- 
trzecz Maczyeiowy nye poszyek ląky 1468 Zap
Warsz nr 2925; Poschieczono bandzie evelletur 
(super omnem aquam viriditas et ad oram flu- 
minis antę omne faenum evelletur Ecclus 40, 16) 
1471 MPKJ V 85.

2. 'wyciąć, powycinać, excidere*: Wzgecha- 
lem na wisokoscz gor na >v) ”zch .ybanski y po- 
syeklem (succidi) wisoke cod.i ^ego a wibbrne 
gedle gego BZ  IV Reg 19, 23; Wszedłem asz 
do kraiow gego a lyas Carmela gego iasm po- 
syekl (ego succidi) ib. 19, 24; Wiszedl wszitek 
Israhel... a posyekly lvgy (succideruntque lucos) 
BZ II Par 31,1; ~  błędnie zam. pożegł: Y po- 
syekl (succenditque) takesz pasyeko BZ  IV Reg 
23, 15.

3. 'pociąć, porąbać, dissecare, concidere*: Sicut 
suas Drziconis spicas {pro arpicas ?), broni, non 
secuit ne posecl 1393 TPaw IV nr 4586; Iacom 
ia Pawlininich birzwen ne poszekl w suem domu 
1402 KsMaz I nr 134; Jakom ne poszlal dwu 
panyczu... na Szobcowo dzedzino y ne da- 
leszmu {leg. dałeśm mu) poszecz gwałtem yego 
grodzy 1414 Kościan nr 513; Yacom ya ne *po- 
zekl Michaloui graniczę 1414 KsMaz I nr 2153; 
lsze Pyotr... ne yal na Grodno... a ne poszekl 
Maczeyewy szeszcz powrosow swym {leg. 
z swym) synem gwałtem w Przevroczu 1415 
Pozn nr 887, sim. ib. nr 888; O cthoro graniczo 
Michał na *nyo szalował, teyem ya gemv nye 
poszekl siło 1428 ZapWarsz nr 2881; Yakom 
ya Andree lectum piscine nye posszekl methse- 
cundus violenter 1459 ib. nr 1012; Jako Myko- 
lay... plothy zirdzenye {leg. żyrdziene) Macze- 
yevy... poszyek gwałtem 1483 ib. nr 1547.

4. 'ściąć po kolei, pozabijać, ex ordine occi- 
dere, interficere*: Gdy wszythky lvdze posze- 
czesz, a gd<zi)esz szama vczeczesz? De morte 
w. 243; Mordarze y okruthnyky, thy poszyeka 
nyebosczyky ib. w. 280, sim. ib. w. 282. 286. 409; 
Szvyerzatha y wszythky ptaky ya poszyeka nye- 
boraky ib. w. 389; Herod tegodlya długo cze
kał, ysz nye poszyekl dzyeczy (distulerat... ne- 
care innocentes), aby mogl yypytacz Iesusza 
Rozm 81, sim. ib. 799; Yypusczyla wschytky
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mlodzyencze, ktor[z]esch byl Herod kazał byl 
pobycz albo poszyecz dzyeczy zydowskye (quos 
occidi mandaverat, absolvit) ib. 110; Przyyyecz- 
czyesz moye nyeprzyaczyelye..., poszyeczczyesz 
ye przede mną (interficite antę me Luc 19, 27)! 
ib. 409; Cristus... by mogl vasś *myeczen anyel- 
skyem vschytky poszyecz, yako za Davy<d)a 
poszyekl yyelyky lud ib. 628; Tho zyyedzącz 
Pylath yechawschy y *pozegl ye y ssmyeschal 
ych offyary z ych kryya ib. 803; ~  może 'po
kaleczyć, zranić, vulnerare*: Eze Nedzalek po- 
szekl Brathoszowi kobili 1401 HubeZb 109; 
Yakos th{o)> byl Warsch posual Abrama o od- 
by<(cie)> yancza na gualce yanthego, który byl 
ludzy gego *passekel 1429 MPKJ II 309; Quas 
(sc. cabellas) homines prefatorum Ianussy... et 
Petri... in ipsorum pratis secerunt al. poszyekly 
1437 AGZ XII 18.

Posieczenie 'ścięcie (trawy) kosą, skoszenie, 
actus falce demetendi (pabulumf: O cthore po- 
syeczenye lanki Bogusław na Michała szalował, 
tho gest w gego wecznem dzele 1428 ZapWarsz 
nr 2898, sim. 1450 ib. nr 946; Yakom ya nye 
yygechal... s gymyenya s Mossen... na ląky 
possyeczenye 1472 ib. nr 1353.

Posiedać (?) 'odbywać posiedzenie sądowe, 
iudicia exercerei : Quia... istam causam nolunt 
iudicare al. nye chcza *poszyedzacz 1478 StPPP 
IX nr 893. '

Posiedlać 'objąć w posiadanie, in possessionem 
alicuius rei venire, occupare': Petrus..., actor 
contra... Maszkonem..., habent terminum na
dworny pro eo, quia tu possedisti al. *possyed- 
layeszs bona hereditaria post mortuam manum 
1448 AGZ XIII 261.

Posiedle 'zabudowana działka ziemi, parcela 
miejska, locus ąuidam in urbe, ubi aedificia sunP: 
Petrus, palatinus Cracouiensis..., cum... Sigis- 
mundo de Bobowa, subiudice terre Cracouien
sis, pro loco al. o posziedle, in quo stat domus 
dicti Sigismundi in castro Cracouiensi, habent 
terminum 1434 StPPP II nr 2597.

Posiedlenie 1. 'posiadłość chłopska, praedium 
rustici : Yakom ya Janowy na szą lista nye 
myal dacz [na szą], yszem mu myal szaplaczicz 
to sza posyedlenye [to], czo bi p[y]rzyaczele 
naleszli 1438 Pyzdr nr 1171.

2. 'przebywanie, mansio, commoratio’: Day thu 
szluszne poszy<e>dlenye XV ex. MacDod 141.

Posiedlić 1. 'zbudować, postawić, aedificare, 
struere' \ Jakom ya o than krziwdan do Woy- 
czecha nye szedł, esz my chicz nye posedlil na 
ten dzen, na kthori szmowil 1428 ZapWarsz 
nr 320; ~ przenośnie: Ihesus Christus... volens 
restaurare ruinam angelorum et reedificare illud

templum celeste elegit ad hoc operarios sanctos 
apostolos. O, quantam isti operam edificauerunt 
posedlily! Gn gl. 154b.

2. 'osiąść na roli, in agro considere : Czso 
ykazal Sandziuog yoznym, bi ze posed[i]lil 
Swansek na Sandziuogeye, to sze posedlil na 
sye oczczisne 1404 Pyzdr nr 241.

3. 'powołać sąd do rozstrzygnięcia jakiejś 
sprawy, sporu, iudicium ad causam diiudican- 
dam comocare \ Non fecit ius terrestre al. nye 
posedlyl 1430 ArchTerCrac CXCVII 92, 11.

Posiedzący 'posiadacz, possessor’: A bądzely 
ten sbyek a nyethbalcza groszy (leg. grozy) czy- 
nyl poszedzączim rolą kakekole (si... minas 
incusserit possessoribus agrorum qualescum- 
que), pan... prawo polske s nym... ma vczy- 
nycz Sul 80.

(Posiedzenie) Posiedzienie 'to co się posiada, 
majątek, quod aliąuis possideP: Czsokoli bi gy
myenya 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.

Posiedzieć 'pobyć jakiś czas siedząc, aliąuan- 
tum temporis sedere*: Poszyeczczye thuta (sedete 
hic Mat 26, 36) a yacz odeydą maluczko Rozm 
591; A przeto, yzesmy szye yvze smączyly, po- 
szyedzy tako, azczy mało odpoczynem ib. 732.

Posiedzienie cf. Posiedzenie
Posiekać 'wiele wyciąć, wyciąć po kolei, multa 

excidere, ex ordine excidere>: A iestly drzewya 
nye plodzoczego, a iest plone..., poszekaw ge 
ydzalasz proki (succide et instrue machinas) 
BZ Deut 20, 20; Złamał sochi a posyekal (suc- 
cidit) pasyeki BZ IV Reg 23, 14; ~  Nye po-
czinay sczepow... ani szekirami około kragini 
poszekasz (nec securibus... debes vastare regio
nem) BZ  Deut 20, 19.

Posielić cf. Posilić
Posienie cf. Posianie
Posieść cf. Posiąść
Posiew 'zasiewy, zboże rosnące, czy też zboże 

zżęte, sementes, frumentum in agro crescens vel 
demessum : Quos homines invadiando recepisti 
de eisdem violenter labores et sementa al. possev 
tritici et siliginis ad ipsum Nicolaum spectancia 
1491 AGZ XIX 391.

Posiewać 'obsiewać, zasiewać, conserere’: Pola 
nye poszeway (non seres) rosliczitim szemye- 
nyem BZ  Lev 19, 19; Pola nye bodzesz posze- 
wacz (non seres) ib. 25, 4; Nye poszeway (non 
seres) vinnicze swey ginim szemyenyem RZDeut 
22, 9; Szaro y goroczosczo slvneczno [y] szgoocz 
tak, aby wyoczey nye bila poszewana (sc. zie
mia, u t... non seratur) ib. 29, 23.
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Posiewki pł. tantum 'czas siania, tempus se- 
rendi*: Monasterio debet (sc. cmetho) laborare 
yiginti dies in hunc modum: quinque dies antę 
messes, in messibus quinque, in messibus estiua- 
libus quinque et in autumpno, na poschewky, 
quinque dies 1473 StPPP II nr 4113.

Posiębierze 'kara płacona tytułem odszkodowa
nia za zabójstwo, mułta pro capite constituta ac 
sohenda : Admittimus eundem prepositum et 
suos successores... post suum hominem villa- 
rum supradictarum..., ubicumque et per quem- 
cumque occisus fuerit, penam recipere capita- 
lem, quequidem pena in Polonico dicitur *po- 
szederze 1361 KodPoł I 217; Post suum homi
nem yille supradicte, vbicumque et per quem- 
cumque occisus fuerit, penam recipere capita- 
lem, quequidem pena dicitur in Polonico po- 
syemberze, et alias omnes penas... idem prepo- 
situs et conuentus... pro se tollunt et habebunt 
1447 Monlur II 5.

Posięgnąć cf. Posiąc
Posilać fo r m y : praes. ind. 1. sg. posilam 

1471 MPKJN  37; 3. sg. posila XV med. R XXIV 
372, 1466 R XXII 15, XV p. post. PF III 291; 
~  part. praes. act. adv. posilając B Z I Esdr 9, 12, 
1466 R XXII 23; adi. n. sg. m. posilający 1461—7 
Serm 114r, Puł 6 arg. 7 arg.; ~  fut. 3. sg. m. 
będzie posilał XV med. Zab 523; ~  praet. 
1. sg. m. posilałem BZ  Neh 6, 9; 3. sg. m. po
silał jest 1444 R XXIII 309; ~  condit. 3. pł. m. 
-by posilali Suł 46.

Znaczenie: 'czynić silnym, dodawać sił, 
wzmacniać, firmum facere, corroborare, confir- 
mare’: Posilał iest confortabatur 1444 R XXIII 
309; Vzytheczno gest..., abi poddany naszy 
spokoynye zzyly... a we cznothach szą poszy- 
lyaly (ut... convalescant) Suł 46; Posyła animat 
XV med. R XXIV 372; Any bądze rosi, any są 
posilał XV med. Zab 523; Posylyaiocz syebye, 
bodzecye gescz (ut confortemini et comedatis) 
dobre vzitki zemye BZ I Esdr 9, 12; Prze ktoro 
prziczino wyocey posylyalem (confortavi) roki 
swey BZ Neh 6, 9; Armat, gl. confortat posszyla, 
aues aquile virtus et viribus implet 1466 R XXII 
15; Seraphin rutilis ad me volet angelus alis, 
fontis algamatici dulcedine me refocillans po- 
ssylayexcz (ex pro ą) ib. 23; Possilayaczi cibans 
1461—'1 Serm 114 r ; Exagito, commoneo, vexo, 
refocillo, reficio, refoueo, recreo poschilam schią 
w moczy (I Reg 16, 23) 1471 MPKJ V 37; Ten 
ps<alm> powyada, yze Kristus yest... poszy- 
lyayoczy nas w konyecz, to iest w boga Puł 
6 arg., sim. ib. 1 arg.; Hvmiditas we sine granis 
et sine pelle extingwit sitim, iecur interiusque 
yigorat posyła XV p. post. PF III 291.

Posilenie fo rm y: n. sg. posilenie Naw 148. 
152; ~  g. sg. posilenia Dział 36, ca 1500 R 
XLVII 371; ~  d. sg. posileniu XV p. post. 
R XXV 178; ~  ac. sg. posilenie M W  61 a.

Znaczenia: 1. 'uczynienie silnym, dodanie 
sił, wzmocnienie, actus firmiorem, fortiorem fa- 
ciendi, corroborandi aliąuid?: Dayze my tho, 
myły panye, aby my tha szwyathoscz była... 
poszylyenye w pokvszach! Naw 148; Proscha, 
yszby tha szwyathoscz... była my oczysczyenye 
grzechów, poszylyenye theszknosczy (sit forti- 
tudo fragilium) y krewkosczy Naw 152; Sed 
raro tamen ad sustentacionem naturę, kv po- 
sylenyy, comedit XV p. post. R XXV 178; Et 
racione fortificacionis, id est poszylenya ca 1500 
R XLVII 371; ~  <(A>by kostky nye myali
possylenya (ut... ludus taxillorum abiciatur, 
Suł 45: aby... gygra kostek odrzvczona była)..., 
ystawyamy Dział 36.

2. 'bycie silnym, siła, firmum esSe (sensu 
subst.), vis’: Thwoya mądroszcz y cznoth 
wszythkych napelnyenye, w pokorze y w do
brych yczynkoch poszylenye Abigayl, pany 
mądra, znamyonowala M W  61 a.

Posilić, Posielić fo rm y: praes. ind. 1. sg. po
silę XV in. R XXIV 75; 3. sg. posili FI 103, 17, 
1438 R XXII 358, 1466 R XXV 139, XV p. post. 
ib. 200; ~  imper. 2. sg. posili ca 1500 SprTNW  
V 17; posil XV med. GIWroc 231 v, BZ  Deut 
31, 7. 23. Jos 1, 6. 7. 9. Judith 9, 18. Nah 2, 1; 
3. sg. posil BZ Judith 10, 8; 2. pł. posilicie BZ 
Deut 31, 6; posilcie BZ Num 13, 21; ~  part. 
praes. act. adv. posilę BZ I Reg 30, 6; ~  inf. 
posilić ca 1500 Er z 74; ~  praet. 2. sg. m. (-eś) 
posilił Naw 137; 3. sg. m. posilił XV med. GI
Wroc 80 v; 3. pł. m. posilili XV p. pr. R XLVII 
359; ~  condit. 2. sg. m. -by posilił BZ  I Reg 
28, 22; 3. sg. m. -by posilił BZ  II Esdr 7, 15, 
1466 R XXII 23; ~  part. praet. pass. n. sg. m. 
posilon BZ Gen 48, 2; posilony 1466 R  XXII 17; 
v. sg. f .  posilona M W  61 b; n. pł. m. posileni 
XV med. SKJ 181; posieleni 1491 RKJŁ VII 56; 
~  praes. pass. 3. sg. f .  jest posilona XV med. 
SK JY  258; 3. pł. m. posileni są Puł 68, 6. 141, 9; 
/. posilony są BZ Neh 2, 18; neutr. posilona są 
BZ Gen 49, 26; ~  imper. pass. 3. sg. m. po
silon bądź Puł 9, 20; 2. pł. m. posilony bądźcie 
1438 R XXII 359; ~  part. praes. pass. sg. m. 
będąc posilon XV ex. MPKJ II 320.

Znaczenia: 1. 'uczynić silnym, dodać sił, 
wzmocnić, firmum facere, corroborare, confir- 
mare5: Chleeb *serczse czlowyeczye sczwyrdzy 
albo possyly (confirmet) FI 103, 17; Venite ad 
me omnes, qui... onerati estis, et ego reficiam, 
posilą, vos (Mat 11, 28) XV in. R XXIV 75;
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Modicum passos ipse reficiet, poszyły, confir- 
mabit, poczwerdzy, solidabitąue (I Pet 5, 10) 
1438 R XXII 358; Confortamini, gl. contra 
bellum dyaboli poszylony *bwdczye, in domino 
(Eph 6, 10) ib. 359; Ex hoc animati posszilili 
sze XV p. pr. R XLVII 359; Et qui tunc vos 
visitavit, similiter corroboravit possilyl XV med. 
GIWroc 80v; Posszil corrobora ib. 231 v; Po- 
szyleny animati XV med. SKJ I 81; In tuo, 
virgo, conceptu, in tuo partu creuit pudor, 
aucta est castitas, integritas roborata czaloszcz 
yest posszylona XV med. SKJ V 258; Confor- 
tare, poszylon, inąuit, fili mi, in domino 1456 
ZabUPozn 98; A on poszylon (confortatus) 
y szyadl na loszv BZ  Gen 48, 2; Poszegnanya 
<otca> twego poszylona so (confortatae sunt) 
s poszegnanya otczow gego ib. 49, 26; Posilcze 
syo (confortamini) a przinyescze nam owocze 
s tey zemye! BZ  Num 13, 21; Mosznye czincze 
y posilicze sebye (confortamini)! BZ Deut 31,6; 
Posyl syebye (confortare) a bodz vdaczen! ib. 
31, 7, sim. ib. 31, 23. Jos 1, 6; Posyl sy0 (con
fortare) przeto a bodz moczen vyelmi! BZ  Jos
1, 7, sim. ib. 1, 9; Poloszocz kos chleba przed 
tobo, abi poiadw posylyl syo (ut... convalescas) 
a mogl drogo vczinycz BZ  I Reg 28, 22; Tedi 
Dauid, posylyo syo (confortatus est) w panye 
bodze swem, rzecze ib. 30, 6; Y posylyoni so 
(confortatae sunt) w dobrem gich roce BZ  Neh
2, 18; Gen przemyenyl rado krolya asyrskego 
nad nymy, abi posylyl (confortare) gich roko ku 
dzalu pana boga israhelskego BZ II Esdr 7, 15; 
Day słowo w ma vsta a syerce mego vmislu 
posyl (corrobora)! BZ  Judith 9, 18; Bog ocz- 
czow naszich,... wszitko rado syercza twego 
swo moczo posyl (corroboret) ib. 10, 8; Patrz 
w drogo, posyl (conforta) lyo<dź>wya, posyl 
(robora) twey moci barzo! BZ  Nah 2, 1; Mens 
animosa, gl. intencio virtuosa, posszylony 
vmyszl 1466 R XXII 17; Debriat hanc Elicon, 
cathezizet, gl. confirmet aby posilyl, eam tua 
virtus ib. 23; Poszyły consolidabit 1466 R XXV 
139; O Anno szwyata, wszythkych cznot na- 
pelnyona y w dobrych vczynkoch poszylona! 
MW 61 b; Wstayn, gospodne, nye poszylyon 
bądź (non confortetur, FI: ne postrobon bodz) 
czlowyek! Pul 9, 20; Poszylyeny so (confortati 
sunt), gysz mye przeszladowaly Pul 68, 6, sim. 
ib. 141, 9; Thy, boże myły, oszwyeczylesz 
y oszwyączyl, y poszyły! szercza thwogych 
szwyathych apostolow Naw 137; Wspomoże 
dokonacz, poszyły XV p. post. R XXV 200; 
A przes tosz ten krolyk, bądącz yvsz poszylon 
in fide szlow Xsowych, szedł s dowyarztwem 
do domy XV ex. MPKJ II 320; Poszylycz ani-

mare ca 1500 Er z 74; Szbawyczyelu mylo- 
sczyyy,... wyarą myą thwoya poszyły, aby myą 
czarthowye nye swyedly! ca 1500 SprTNW N  17.

2. *zmusić, cogere': Iakosz tho thowarzisze 
rzemyesla *craweyczkiego nye possyelyeny any 
thesz przypendzeny, alye dobrowolnye przy- 
ssedssy... yedną volyąproszilymystrzow swoich 
1491 RKJŁ VII 56.

Posilnie 'uczynić silnym, wzmocnić, firmum 
facere, corroborare, confirmare*: Zbaw mo od 
nadsczygayoczych me, bo posylneny so (con
fortati sunt, Pul: poszylyeny so) nade mno! 
FI 141, 9.

Poskakać 'podskakiwać, exsultare5: Poszka- 
kayancz subsilientem (Michol... vidit regem 
David subsilientem atque saltantem coram do
mino II Reg 6, 16) 1471 MPKJ V 39.

Poskoczyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. poskoczy 
De morte w. 64; 3. pl. poskoczą Rozm 125. 131. 
138; ~  imper. 1. pl. poskoczmy Rozm 74. 663;
2. pl. poskoczcie 1451 MacDod 104, Rozm 94. 
593; ~  inf. poskoczyć Rozm 533; ~  praet.
3. sg. m. poskoczył 1405 Kościan nr 293, Rozm 
80. 613. 741;/. poskoczyła Rozm 695; 3. pl. m. 
są poskoczyli 1451 MacDod 104, Rozm 593; 
poskoczyli Rozm 138. 711; ~  part. praet. act. 
poskoczy wszy Rozm 99.

Znaczenie: \prędko pobiec, pośpieszyć, sko
czyć, currere, p r o p e ra r e Poszkoczcze rychło, 
naydzemy gy w *ogrodcze 1451 MacDod 104, 
sim. Rozm 593; A thako szo [gy] thamo na- 
themeszcze poszkoczyly (concurrerunt) 1451 
MacDod 104, sim. Rozm 593; Vstawschy Io- 
zeph v noczy oszyodlal osia, wzyawschy dzye- 
czyą z matką yego y poskoczył (perrexit) do 
Eyptu vczyekayącz Rozm 80; Poskoczczye (con- 
currite), spyeschczye szye, przymczye dzye- 
czyatko! ib. 94; Mylę dzyeczyatko Iesus nye- 
tako drzal yyknacz chodzycz, alye nathych- 
myast szam wstawschy stal prost, poskoczyw- 
schy y począł sam chodzycz (stans cucurrit, am- 
bulabat) ib. 99; lako to dadzą yyedzyecz onego 
rodzynye, poskoczą (concurrerunt) krzyczacz 
yschysczy ib. 131; Vzryącz y (leg. ji 'gos, sc. 
lwa) lyydzye nazaretsczy barzo szye lekna, po
skoczą do pyynycz albo v doły (ad latebras 
fugerunt), gdzye kto może yczyecz ib. 138; 
Naydą tamo szyła lvow starych y młodych, kto- 
rysch wschysczy poskoczyly (occurrerunt) 
k nyemv ib. ; Bo było przykazano y starem 
zakonye, yze myely to yagnya yescz obwszchy 
szye,... stoyącz y dzyerzacz kye v rąkv, yakoby 
yedno poskoczycz ib. 533; Gdy yego tamo nye 
nalasl, poskoczył nathychmyast s tym ystnem 
ludem do ogroda ib. 613; Poskoczmy, yvz mamy
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Iesusa v rąku ib. 663; lako blogoslavyona dzye- 
vycza Marya poskoczyla... z vyelykym krzy- 
kyem lkayącz ib. 695; Ony tern rychley posko- 
czyly s nym y vyedly y {leg. wwiedli ji) w dom 
Cayphaschow ib. 711; Lud poskoczyl ze yschech 
stron, yako kyedy zloczyeya vyoda ku smyerczy 
ib. 741; ~  poskoczyć od kogoś, czegoś, z czegoś 
' oddalić się, uciec, abire, fugere : Volaly szą: 
Poskoczmy s tego myasta (recedamus ab hoc 
loco)! Rozm 74; Vzryacz to yne dzyeczy y po- 
skoczą *przecz od nyego (fugierunt) ib. 125; 
~  Jaco Pauel poscoczil ot prawa i ne *chal szo 
roczicz 1405 Kościan nr 293; ~  'wyjść na
wierzch, wyskoczyć, in lucern proferri, apparere : 
Gdy przyda, namyleyszy, k thobye,... zables- 
czysz na strony oczy, esz czy s czyala poth po- 
skoczy De morte w. 64. ~  Cf. Poszkodzić 2.

Poskrobek 'placek z resztek ciasta wyskroba
nego ze ścian dzieży, płaceń ta, quae confecta est 
ex reliąuis farinae in alveo pistorio subactae : 
Poskrobek tortestria ca 1500 Erz 74.

Poskuńdzić (?) fzniesławić, zhańbić, infamem 
reddere, polluere : Kaplanyska dzewka, gdiszbi 
pochwiczona bila w nyecistocze y poscvndzila 
(si... violaverit) ymo otcza swego, plomyenim 
vszona bodze i?Z Lev 21, 9.

Posłać fo rm y: praes. ind. 1. sg. poślę BZ  
Gen 27, 44. Ex 9, 14. Lev 26, 25, etc.; 2. sg. 
poślesz BZ  Ex 33, 12. Jos 1, 16; 3. sg. pośle 
BZ  Gen 24, 7. 40, 1471 MPKJ V 123, etc.;
2. pl. poślecie OrtMac 128, OrtOssol 93, 3;
3. pl. poślą OrtOssol 20, 4. 90, 1, Rozm 125; 
~  praes. ind. z partykułą niechaj dla wyrażenia 
trybu rozkazującego; 3. sg. niechhj pośle 1500 
ListTat 174; ~  imper. 2. sg. pośli BZ  Ex 9, 19. 
I Reg 16, 11. 19. 20, 31, etc.; 3. sg. pośli FI 
i Pul 19, 2; 1. pl. poślimy BZ  I Par 13, 2; 2. pl. 
poślicie BZ  Neh 8, 10, OrtOssol 90, 2, 1471 
MPKJ V 45; ^  aor. bohemizm 3. sg. posła 
ca 1425 EwKReg 43; ~  inf. posłać Gn 180b, 
1427 Kościan nr 1414, Sul 10. 23, etc. etc.; 
~  praet. 1. sg. m. posłałem BZ Num 22, 37. 
Jos 24, 5 .1 Esdr 8, 17. Neh 6, 8; jeśm posłał BZ 
Gen 33, 8; -(e)m posłał 1391 Pozn nr 110, 1414 
Kościan nr 513. 518, etc. etc.; f .  -śm posłała 
1400 Pozn nr 468; -m posłała 1423 Pyzdr nr 735, 
1429 ZapWarsz nr 2918, 1435 Pyzdr nr 1094, etc.; 
ja posłała 1480 ZapWarsz nr 1494; 2. sg. m. 
jeś posłał BZ  Ex 5, 22; -(e)ś posłał BZ Num 
24, 12. IV Reg 1, 6. Tob 5, 24, Rozm 439, etc.; 
ty posłał Rozm 578. 579; 3. sg. m. posłał jest 
BZ  Gen 32, 3. 18. Ex 9, 7, etc.; jest posłał 
BZ  Gen 19, 13. Jer 29, 3; posłał 1390 Pozn 
nr 81, 1391 ib. nr 121, 1393 ib. nr 145, etc. etc.; 
f .  posłała 1395 Kościan nr 26, 1416 ib. nr 599,

1417 MacPam II 344, etc.; 1. pl. m. -smy po
słali BZ  Tob 10, 6; 2. pl. m. -ście posłali Rozm 
260; 3. pl. m. posłali 1398 BiblWarsz 1861 
III 34, BZ  IV Reg 14, 19, OrtOssol 39, 3, etc.; 
f .  posłały Rozm 434; ~  pląperf. 2. sg. m. -(e)ś 
był posłał BZ  Num 13, 28, Rozm 752; 3. sg. m. 
posłał jest był Gn 5a. 11 a; był posłał BZ  Jos 6, 
25. I Mach 2, 25, Rozm 109. 159. 192;/. była 
posłała BZ  III Reg 21, 11; ~  condit. 1. sg. m. 
posłałbych BZ  II Par 7, 13; 2. sg. m. by posłał 
BZ II Par 6, 34, Rozm 397; 3. sg. m. -by po
słałby Gn 181 a; (-)by posłał Gn 181 a, 1418 
Pyzdr nr 526, 1425 Kościan nr 1121, etc.; 3. pl. m. 
-by posłali BZ II Par 30, 5, OrtMac 123; 
~  condit. praet. 1. sg. m. posłałbych był FI 
80, 13; 3. sg. m. -by był posłał BZ  III Reg 
18, 10; ~  part. praet. act. posław BZ Jos 7, 22. 
24, 9. IV Reg 23, 16; posławszy XV med. SKJ 
V 265, BZ Gen 27, 42. Jud 21, 10, EwZam 
296, Rozm 347; ~  part. praet. pass. n. sg. m; 
posłań 1456 ZabUPozn 100, Rozm 8. 116; 
posłany 1456 ZabUPozn 88, Pul 50 arg. 87 arg., 
EwZam 285, Rozm 6. 8; n. pl. m. posłani Rozm 
116; posłane XV med. R XXV 153; d. pl. m. 
posłanym XV med. SKJ I 84; ~  inf. pass. sg. m. 
posłań być BZ Gen 49, 10; ~  praes. pass. 
1. sg. m. posłan-em jest EwZam 287; jestem 
posłań Rozm 240. 357; -m posłań BZ III Reg 
14, 6, Rozm 166. 229; ja posłań Rozm 89; 

f .  jeśm posłana BZ  Judith 11, 17; 2. sg. m. -ś po
słań 1453 R XXV 209, Rozm 89; 3. sg. m. po
słań jest BZ  Tob 3, 25, EwZam 288, XV ex. 
SKJ I 145; neutr. jest posłano Rozm 79; 3. pl. m. 
są posłani Rozm 419; ~  praet. pass. 2. sg. m. -ś 
był posłań Rozm 45; 3. sg. m. był posłań Rozm 
49. 252; 3. pl. m. byli posłani BZ Jos 2, 7. 
II Par 34, 22. I Mach 2, 15, etc.; posłani byli 
BZ II Par 32, 31; / .  były posłany Rozm 52. 
~  W temacie praes. można też czytać -szl-.

Znaczenie: 'polecić komuś udać się dokąd, 
zwykle z jakąś sprawą, do wykonania czegoś, 
a. przekazać coś komuś za czyimś pośrednic
twem, wyprawić, skierować, wysłać, przesiać, 
mandare alicui, ut aliąuo alicuius rei causa pro- 
ficiscatur, aliąuid alicui per aliąuem tradere, 
miltere : Isz Dobeslaf posiał d<r>zewe, niszli 
s[t]kodo vczinil Staszek 1393 Pozn nr 145, sim. 
1426 Kościan nr 1164; Iaco Hynczka... ne po
siał swych ludzi ani iego vol0... pany Jagneszka 
wszanta do *czucey zeme 1400 Pozn nr 487, 
sim. 1404 Kościan nr 231; Posiał (misit) strzali 
swoie y rozproszil iest ie FI 17, 16, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 56, 5; Posiał (misit) z wisocoscy 
y wzol iest me FI 17, 19, sim. Pul, sim. FI i Pul 
56, 4. 104, 19; Yakosm z panem Jandrzeyem
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nigdi ne vmowyla, bi on tam posiał swego a ya 
swego 1418 Pyzdr nr 526; Poslanu bicz mitti 
ca 1418 JA XIV 512; Yakom ia nye posiał ani 
casal wloczicz yeszora pana Woyczechowego 
1425 Pyzdr nr 778, sim. 1428 Kościan nr 1353; 
Thedy posła (misit Mat 21, 1) dwa <uczenniki> 
ca 1425 EwKReg 43; Jaco pąny Katherzina... 
posląla szwego rzacza sze czterdzesczy kmotho- 
viczy y vczinyly... krzisew et... naczoszew 1427 
Pozn nr 1248; Yakom nye posslala y nye po
brała stoga słomy 1435 Pyzdr nr 1094, sim. 1471 
ZapWarsz nr 3030; Posla[y]n był fuisset relega- 
tus (si Johannes Eyangelista antę passionem 
Christi mortuus fuisset, in infernum fuisset re- 
legatus immo) 1444 R XXIII 306; Emissiones 
tue, dary poszlane, paradisus malorum punico- 
rum (Cant 4, 13) XV med. R XXV 153; Su- 
biecti estote... ducibus tamąuam ab eo 
missis, vstawyonym, posianym, ad yindictam 
malefactorum, laudem vero bonorum (I Pet 
2, 14) XV med. SKJ I 84; Et mittens, poslaw- 
schy, eos in Bethleem dixit (Mat 2, 8) XV med. 
SKJ V 265; Idzysz tham, gdzesz posszlan 1453 
R XXV 209; Tedi Abimelech... posiał (misit) 
a wezwał yo BZ Gen 20, 2, sim. ib. 31,4; Ten- 
czy pośle (mittet) swego angyola przed tobo 
ib. 24, 7, sim. ib. 24, 40, Rozm 341. 483; To 
gdisz bilo Rebece powyedzano, ona posiawszy 
(mittens) y zawołała Jacoba BZ Gen 27, 42, 
sim. ib. Jud 21, 10; Nye bodze odnyeszona lyas- 
ka od Judy..., doyot nye przydze, gensze ma 
przydz a posłań bicz (qui mittendus est) BZ 
Gen 49, 10; Panye,... przecz yesz myo posiał 
(ąuare misrti me)? BZ Ex 5, 22; A przetoosz... 
yusz nynye poszły (mitte) a zgromadź *dobid- 
czyota! ib. 9, 19, sim. ib. III Reg 18, 19; Nye 
ukaszesz my, kogo poszlesz se mnoo (quem 
missurus es mecum) BZ Ex 33, 12; Posslal iest 
(miseritque) anyola swego BZ  Num 20, 16, sim. 
ib. 16, 29; Dokood poslesz (miseris) nasz, tam 
poydzemy BZ  Jos 1, 16; Ale czy, ges to byli 
posiani gonicz po nich po drodze (qui missi 
fuerant, secuti sunt eos per viam) ib. 2, 7, sim. 
EwZam 299, Rozm 184; P[p]rzeto poslaw (misit) 
Jozve slvgy, gis to ... naleszli wszistko skrite 
BZ Jos 7, 22, sim. ib. 24, 9; Posiałem (misi) 
Moyzesza y Aarona a raniłem Egipt ib. 24, 5; 
Poszlyo (mittam) genego pachołka, przikaszo 
rzekoc gemu BZ  I Reg 20, 21; Nye lyvda any 
krolewstwa, dokodbi myo bil nye posiał (non 
miserit) pan moy szukaiocz cyebye BZ III 
Reg 18, 10; A poslaw (misitque) y pobrał koscy 
z rowow BZ  IV Reg 23, 16; Gestlybi wiszedl 
lyvd twoy ku boiv przecyw twim przecywnykom 
*drogo, iosz bi ge posłał (in qua miseris eos)

BZ  II Par 6, 34; A takem posiał (misi) Eleazara 
a Arizel BZ  I Esdr 8, 16; Dosycz gest wyerni 
ten *moz, gegoszsmi s nym posiały (misimus 
eum) BZ Tob 10, 6; A tak y tego m<ęża>, ge- 
gosz bil posiał (miserat) kroi A<ntio)chus..., 
zabyl BZ  I Mach 2, 25; Strofugyely ktho orthel 
w sządzye, tho ma woyth... popyszacz y po- 
szlacz y ortela tego szye dowyedzyecz Ort Mac 
66; Angelus missus, posiany, a deo 1456 Zab- 
UPozn 88, sim. Pul 50 arg.; Supermissus est 
posłań 1456 ZabUPozn 100; Mittite poslyczie, 
vsypcze (afferte mihi vas novum et mittite 
in illud sal IV Reg 2, 20) 1471 MPKJ V 45; 
Pośle poschelstwo legacionem mittit (Luc 14,32) 
ib. 123; Byl czlovyek posiany (fuit homo missus 
Jo 1, 6) od boga EwZam 285; A posiawszy 
(mittens Mat 2, 16) pobył *vszysky dzyathky 
ib. 296, sim. Rozm 347; Poslacz transmittere 
XV ex. P F Y  19; Transferre przenyescz vel po
slacz ib. 22; A kthorego bąndze chczal kroi po
slacz, nyechay napische gymyą yego 1500 List- 
Tat 174, sim. Rozm 230; Destinare, id est le- 
gare, mittere, deputare, ascribere poslacz ca 1500 
Erz 74; Przyschedl k nyey anyol Gabriel po
siany od boga oycza nyebyeskyego (per deum 
destinatus) Rozm 6, sim. ib. 8; Dzyevycza Ma- 
rya vezvawschy swą mąthka y ty panny, które 
s nyą były... posiany ib. 52; Augustus yschly- 
schaw lysty Herodovy posiał (misit) dw poslv... 
z lysty ib. 103, sim. ib. 104, etc.; Przez wye- 
szyelyenya moyego nye ostavyą czyą, alye posła 
(remittam) vczyeschnyka czychego ib. 172; 
Abychmy odpovyedzenye dały tym, którzy nas 
posiały (miserunt Jo 1, 22) ib. 184; Bo *ynsche 
y byl posiał (qui eum miserat antę eum bapti- 
zare), kyedy na pvsczy v osobnosczy zyvot 
yyodl ib. 192; Ya nyestem ("nie jestem5) [ya] 
Kristus, alye yestem posłań (missus sum Jo 
3, 28) przed nym ib. 240; Ydzy, vmy szye 
v stavye Syloe, które yyklada <się>: *Poslanem 
(quod interpretatur missus Jo 9, 7) ib. 420; Alem 
rzeki przed tern lyvdem..., aby vyerzyly, yzesz 
ty mnye posiał (misisti Jo 11, 42) ib. 439, sim. 
ib. 576. 578; Bo mya posiała svyąta troycza ką- 
zącz orądovacz ib. 495; Aby yyerzyl ten syyat, 
yze thy mnye posiał (misisti Jo 17, 21) ib. 578, 
sim. ib. 579; ~  ~  (w wyrażeniach oznaczają
cych pośrednika) przez kogoś: lakom posiał 
(misi) k wam przes slugy swe proroki BZ  IV 
Reg 17, 13; Jako Pyotr przesz mya sz Radomya 
nye posslal brathy szwemv... cztirnaczcze lo- 
kyeth szvkna 1472 ZapWarsz nr 2961; Iesus 
yemv pysal w syoych lysczyech, obyeczyyącz 
yemv zdroyye poslacz (sibi sanitatem mitten- 
dam repromisit) przez svego zyolyenyka Rozm
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228; ~  kimś: Jaco temu trzi lata minala, kedi 
pan Hinczca Jacubem kon Bilancze posiał 1404 
Kościan nr 251; Eze Margorzatha posslala Za
wiszo Gaczskim pyenyandze 1417 MacPam II 
344; Jaco Wyaczslaw ne posiał Maczeyem ka
bata oczczowy swemu 1445 ZapWarsz nr 743; 
Wibral... kooz dwyessczye... y posiał (misit) 
posli swogymy BZ  Gen 32, 16; Przeto ia gesm 
posiana (missa sum) bogem ti rzeczi zwyasto- 
wacz tobye BZ Judith 11, 17; ~  ~  (w wyra
żeniach oznaczających obiekt docelowy) do cze
goś: Jako Mikolay ne posiał swych ludzy do 
Vrzazowa 1412 Pozn nr 866, sim. 1421 ib. 
nr 1080; Yako Helwig ne posiał trzidzeszanth 
woszow do laszu oppatowa besz yego woley 
1425 AKPr VIII a 166; Sandza na sandze sze- 
dzancy vrząndnyka swego do gospodi oney 
paney s przecywniky gey ma posslacz (mittere) 
Sul 23, sim. Dział 11; Potem wydzocz Ezau, 
yze pożegnał gego oczyecz Jacoba a posiał 
(misisset) gi do Mezopotanyey BZ  Gen 28, 6; 
Przislismi do zemye, do ktoreyzesz bil posiał 
(misisti) nasz BZ  Num 13, 28; Poszlaly (Ort- 
Mac 44: przyszlaly) przyszasznyczy do Mayd- 
borku thymy szlowy OrtOssol 39, 3, sim. Rozm 
32; Woyth... mą ortel popyszany do wyszego 
prawa poszlacz OrtOssol 54, 3, sim. OrtMac 68; 
Jako ya nye poszlala dzewky szwogey do domv 
Malgorzethy 1480 ZapWarsz nr 1494; Vny- 
dzyesch w te zyemyą, do ktoress posłań (missus 
es) Rozm 89; Poslovye, ktorez byl posiał (mi- 
serat) do Rzyma, yroczyly szye ib. 109; ~  k(u) 
czemuś: Any kv yedney byl posłań (missus est 
Luc 4, 26) Elyasch, gedno do Sarepta Rozm 252; 
Nye yestem posłań (non sum missus Mat 15, 24) 
yedno kv ovczam, które zgynąly ib. 357; Geru- 
salem, które... kamyenvyesz ty, którzy ssą 
k tobye posiany (missi sunt Mat 23, 37) ib. 
419; ~  na coś: A tako vocz on kaszalcy gest 
gy on na geden oszstrof poslacz byl Gn 180b; 
Iaco czsso Sczedrzyk zalowal na Jasska..., aby 
mv... szedm coss po dwa razy na gego lanką 
posiał..., tego on nye vczinil 1425 Kościan 
nr 1121; Yakosz thy mnye posiał (misisti Jo 
17, 18) na then svyath Rozm 578; ~  w coś:
Y dal gym prośbo gich y posiał (misit) nasy- 
czenye w dvsze gych FI 105, 16, sim. Pul; Yako 
xyaząta żydowska posiały (miserunt) Marya do 
Nazareth v dom yey oycza Rozm 39; A takosch 
trze braczyenczy posiany (remissi sunt) v zy- 
dowskye krolewstvo ib. 116; Wschytky *poslye 
(mittent Mat 13, 42) v ogyen vyeczny ib. 341; 
Oczcze Abramye, proschą czyebye, by y posiał 
(ut mittas Luc 16, 27) w dom oycza mego ib. 
397; (w wyrażeniach oznaczających adre

sata) do kogoś: Tedi posiali comornika hy 
vosnego do paney hy do Paska 1398 BiblWarsz 
1861 III 34; Jacom ne poslal<a> Jacuba Bilanta 
do Potrasza 1399 Kościan nr 134; Kedi pan ka
liski posiał Cottka (pro Potrka) do Micolaya 
1400 Pozn nr 445, sim. 1411 ib. nr 678; A pres 
tocz nasz Xc miły posiał gest bil do nego tego 
tho proroka Helyasza Gn 11 a; Jacom ya sina 
mego Wocecha nye posiała do Zauische, abi za 
mo Mironegowi obroczil syethm copp 1429 
ZapWarsz nr 2918; Ocz do nasz poszlecze, 
naydzem wam ortel podług waszego pyssanyą 
OrtOssol 93, 3, sim. OrtMac 128; Do Wrocz- 
lawyanow poszlaly... a szkarzancz na zemyany 
Tęcz w. 12, sim. EwZam 299, Rozm 39. 748; 
Szóstego myeszyancza posłań yest (missus est 
Luc 1, 26, Rozm 49: byl posłań) angyol Gabriel 
od boga do myastha galylyeyskyego... do dzye- 
vycze EwZam 288, sim. XV ex. SKJ I 145; 
Wschakosz byl posłań do Zacharyascha Rozm 
45; Vysczye posiały (vos misistis Jo 5, 33) do 
svyatego Yana a on posvyaczschyl pravdy ib. 
260; Krolyv mylosczyyy, kyedysch myą byl 
posiał do Ierusalem do Alexandra,... tedym vy- 
dzyal... Iesusza ib. 752; ~  komuś: Jaco v 
Thomislaua ne postał nyeden list potem, iaco 
mu gy Przibislaw posslal 1390 Pozn nr 81, 
sim. 1419 ib. nr 978, 1422 Kościan nr 941, 1423 
Pozn nr 1144; Jacom posiał Symona Symcnowi 
y ten mu postawon y w gego domu 1391 Pozn 
nr 110; Posly (mittat) tobe pomocz s swotego! 
FI 19, 2, sim. Pul; Otkupene posiał (misit) go- 
spodzyn ludv swemv FI 110, 8, sim. Pul; Jacom 
ją posląl mego kona Janowy..., a on go przyacz 
ne chczal, a za gynny-m gemu ne rzeki, abych 
mu gy mąl poslącz 1427 Kościan nr 1414; Po- 
slalczy gest (misit) dari panu swemu BZ  Gen 
32, 18; Tobye gesm posiał, abich nalazl tw0 
myloszcz ib. 33, 8; Przetom posiał (misi) tobye 
dari BZ  III Reg 15, 19; Owacz ia poszlyo (ego 
immittam) gemv ducha a yslucha posła BZ  IV 
Reg 19, 7, sim. Rozm 229. 570; Poslycye (mit- 
tite) czostki tym, gysz sobye nye prziprayyly 
BZ Neh 8, 10; Bo my takyesch anyol posłań 
(missus est) Rozm 8; ~  k(u) komuś: Genze
prziczinyw wyocey panostwa y posiał (misit) ge 
ku swyotemu Blaszeyy Błaż 319, sim. BZ  Ex 
7, 16; Y posiał gest (misit) posly naprzód przed 
sob0 ku Ezau BZ  Gen 32, 3, sim. Naw 52; Zali 
czem posłom twim, któreś ky mnye posiał (mi
sisti), nye rzeki? BZ  Num 24, 12; Podz a cyo 
poszlyo (ut mittam te) ku Ysay BZ  I Reg 16, 1, 
sim. ib. 20, 12. Tob 10, 8, 1500 ListTat 174, 
Rozm 307; Poszły (mitte) ku mnye sina swego 
Dauida! BZ I Reg 16, 19, sim. ib. 20, 31. Jer
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29, 31; A iam k tobye posłań (ego... missus 
sum) twardi poseł BZ III Reg 14, 6; Tedi na- 
pysawszi lysti... posłała (misit) ku vrodzenszym 
ib. 21, 8, sim. XV p. post. RozmPam 474, Rozm 
497; lako bilo napysano na lyscyech, gesz bila 
k nym posłała (miserat, sc. Gezabel) BZ III 
Reg 21, 11; Poslymi (mittamus) ku bracyey na- 
szey..., acz syo zbyerzo k nam! BZ I Par 13, 2; 
Vradzily, abi posłały (ut mitterent) posli ku 
wszemu Israhelu BZ II Par 30, 5; W posel- 
stwye ksyoszot babylonskich, gysz posłany biły 
(missi fuerant) k nyemu..., opuscyl gy pan ib. 
32, 31; Przeto odszedł Elchias y cy, ktorzi s nym 
biły posłany (missi fuerant) od krolya ku Oldze 
ib. 34, 22; Posłałem (misi) ge ku Edodowy BZ I 
Esdr 8, 17, sim. ib. Neh 6, 8; Przetom posłał 
(misi) posli k nym rzekocz BZ  Neh 6, 3; Po 
poszlech Elaz<a>... a Gamal<iela>..., gesz to 
gest posłał (misit) <Se>dechias... ku N<abu- 
cho)donozorowy BZ Jer 29, 3; Thedi kroi... 
nyechay poslye thim richley k nam gończa 
swego! 1500 ListTat 174, sim. ib.; Ia z nyeba 
posłań (ego missus sum) k tobye, bych czye 
weselyl Rozm 89; Yakosch królestwa pyrvego 
lyata anyol boży posłań (missus... est) do Eypta 
kv Iozephovy rzekł yemv ib. 116; Tegodlya po
słały (miserunt Jo 11, 3) syostry yego k nyemv 
ib. 434; ~  pośrzod kogoś: Gdisz pobyegnyecze 
do myast, poslo (mittam) mor possrzood was 
BZ Lev 26, 25; ~  w kogoś: Posłał w ne (misit 
in eos) pso mucho y iadla ie FI 77, 50, sim. Pul; 
Posłał w ne (misit in eos) gnew rozgnewana swego 
FI 77, 54, sim. Pul; ~  ~  (w wyrażeniach ozna
czających obiekt napaści) przeciw komuś: Gen 
posłał cza dzisz przecziw mne qui misit te hodie 
in accessum meum 1461—7 Serm 444v; ~  na 
kogoś, coś: Isz Sziman ne posłał swich ludzi na 
Parcowo, ne pobrał Marczinowi bidla 1391 
Pozn nr 121, sim. 1394 Kościan nr 8; Scepan 
posłał na mo stirzi panicze..., czo brali me kone 
1393 Pozn nr 157; Jacosm ne posłała na Do- 
brosczino dzedzino 1400 ib. nr 468; Na zamo- 
czaioce ie poslalbich bil (misissem, Pul: pusz- 
czylbych byl) roko moio FI 80, 13; Jakom ne 
poszlal dwu panyczu... na Szobcowo dzedzino 
y ne daleszmu {leg. dałeśm mu) poszecz gwał
tem yego grodzy 1414 Kościan nr 513; Poszlyo 
(mittam) wszitky swe rany... na twe szercze 
BZ  Ex 9, 14; Poslallybich (si... misero) mor 
na lyvd moy BZ  II Par 7, 13; ~  ~  (w wyra
żeniach oznaczających obiekt ścigany) po kimś: 
Y posłały (miseruntąue) po nyem do Lyachis 
y zabyly gy BZ  IV Reg 14, 19; ~  za kimś:
Ysze Boguphal beszal... na Swanthomirow dom 
gwałtem, potem posłał za nim na drogo y vra-

non 1399 Leksz II nr 1377; Alye myesczanye 
ssą yego nyenazrzyely y posłały poselstwo (mi
serunt Jegationem Luc 19, 14) za nym Rozm 
408; ^  ~  (w wyrażeniach oznaczających cel) 
ku czemuś: Y posłał (misit) ge Moyzes kv spa- 
trzenv zemye kanaanskey BZ Num 13, 18; 
Chczemy, aby sądzą... kv dzeczskowanyy nye 
wyączey posłał (transmittat, Sul 31: ab i... possi- 
laal), gedno dw {leg. dwu) pacholky Dział 19; 
To dzyeczyą yesth posłano nynye kv ypady 
(positus est hic in ruinam Luc 2, 34) yyely 
Rozm 79; Tegodlya proszyczye pana snyva..., 
aby posłał (ut mittat Luc 10, 2) robothnyky ky 
znyw {leg. żniwu) ib. 310; ~  na coś: Gdisbicz 
nasz Xpc miły ktoremy clouekoyy... poslalcyby 
mu on na pomocz gednego angola syotego 
Gn 181 a; Abycz my on fszythky syothe angoly 
na pomocz posłał ib.; Na cząnzą sandza nye 
wyąncey nyszly dwy czelednyky z woźnym po- 
szlacz (transmittere) yma Sul 10; Na tom posłań 
(missus sum), yze ve mnye pysmo ma <się> po- 
pelnycz Rozm 166, sim. ib. 229; ~  po kogoś,
coś: laco comendor ne posłał swego luda po 
Janowo drzewo 1399 Pozn nr 409; Tedycz 
yocz poslalcy gest on byl po gedno krolefno 
Gn 5a; Yakom nye posłała sesczy yoz... po 
pana *Jaroslaowo gysdbo 1423 Pyzdr nr 735; 
A yacz potem poszlyo (mittam) po czyo BZ 
Gen 27, 44; Bi bili nygdi ty pyenyodze nye bili, 
po ktoresz gy posłał (misisti eum)! BZ Tob 5, 24; 
Tedy może woyth poszlacz po then ortel tego, 
ktho ma poyn pocz OrtOssol 60, 1, sim. Ort- 
Mac 77; Gdy przyszasznyczy za swe... pyenadze 
poszła {OrtMac 123: gdyby... poszlaly) po 
prawo, aby ge wyedzely OrtOssol 90, 1, sim. 
ib. 20, 4; Czo nye wyecze, po tho poslycze na 
tych pyenyadze, czo szyą prawya ib. 90, 2; 
Gdysz <ja> yaczstwo czyrpyal nyewynne any 
ya tych lysthow nossyl, alem po nye poszlał 
ib. 100, 2—3, sim. OrtMac 137; Posła po Ie- 
svsza a po Marya Rozm 125; Czemusz yego nye 
kazał zavolacz glossem..., alyesz pon posłał 
posła? ib. 751; ~  z inf.: Isz *Margazretha
ne posłała Wiszacha roscladacz roku 1395 
Kościan nr 26, sim. 1416 ib. nr 599; Jaco Lisek 
ne posłał swey chosi Wiszacowi coni pobracz 
1410 ib. nr 428, sim. 1421 Pozn nr 1095; Jakom 
mym pacholkam, czszom ye poszlal czandzacz 
Bauora, ne kazał drzwy... roszbicz 1414 Kościan 
nr 518, sim. 1429 ZapWarsz nr 2917; Anym po- 
sslala dzesszyacz parszvn othbyacz na gymye- 
nye jego 1471 ZapWarsz nr 3029; Yze Xpus za 
nas posłany vmrzecz Pul 87 arg.; Poslanem yest 
(missus sum Luc 1, 19) movycz do czyebye 
EwZam 287; Yzby nye byl yeden s tych, którzy
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szye dzyvovaly laskavey movye Iesucristovey, 
kyedy były posiany mylego lesucrista łapacz 
Rozm 685; ~  ze zdaniem celowym: Genze gest 
nas posiał (misit nos), abismi ge zatraczyly BZ 
Gen 19, 13; Posiał gest (misit) ffarao, abi oglyo- 
dano bilo BZ Ex 9, 7, sim. ib. Num 16, 28; 
Posiałem (misi) posli, aby weswaly czebye BZ 
Num 22, 37; Przeto, ze była skrila posli, któreś 
to byl posiał (miserat), aby spyegowali Iericho 
BZ Jos 6, 25; Poszły (mitte), acz gy przywyodo 
BZ  T Reg 16, 11, sim. ib. Tob 8, 14; Zaly nye 
bilo boga w Israhelu, yzesz posiał (mittis), abi 
syo poradził z Belzebubem? BZ IV Reg 1, 6; 
Ti mnymasz, bi Dauid prze swo czescz posiał 
(miserit), abi cyo vcyeszil BZ I Par 19, 3; Po
słań gest (missus est) angyol bozi swyoti..., abi 
gyma obyema pomogl BZ Tob 3, 25; Przisly 
so tam cy iscy, gisz to biły posiany (missi erant) 
od krolya Antiocha, abi przipodzily ti, gysz to 
biły vcyekly BZ  I Mach 2, 15; Myły Iesus... 
czczyl boga oycza, yen byl y {leg. ji cgo5) posiał 
(misit) z nyeba, abycz przyal piecz Rozm 159. 
~  Cf. Posłowie.

1. Posłanie 'polecenie komuś udania Się dokąd, 
zwykle z jakąś sprawą, zawiadomienie, acius 
alicui mandandi, ut aliąuo alicuiuć rei causa pro- 
ficiscatur, legatio, nuntius*: Jaco mi Borzisla- 
uouim poslanim swonto {'wzięto5) za dzesoncz 
grziven bidlo 1393 Pozn nr 135; Jaco Borzi- 
slauouim poslanim yalo na my0 dwadzeszcze 
cloviekof ib. nr 136, sim. 1400 ib. nr 448; 
~  Homo Giuan cum fuit domini Roszusch... 
succumbuerat... quinque centa grossos pene 
et hec missio al. posianie fuit facta in premissis 
(sc. grossis) 1449 AGZ XII 195.

2. Posłanie, Postłanie 'miejsce przygotowane 
do spania, rozesłana pościel, też pościel w ogóle, 
bielizna pościelowa, lectus stratus, stratum : Taco 
pamoczen iesm bil cze na postlanu moiem (super 
stratum meum, Pul: na poszczely moyey) FI 
62, 7; Acz stopo w losze postlana (strati, Pul: 
poslanya) mego FI 131, 3; O kthore posthlanye 
na mo Strachotha zalowal, tho mi yest dal po 
mey zenye 1422 ZapWarsz nr 42; Abbatissa de 
Owenska... luit... pro... vestimentis al. o po- 
slanye, peplis, sucne, et palio in valore quatuor 
marcarum 1435—6 BiblWarsz 1861 III 19; Eius 
stratum postlanye XV med. R XXV 158; Po- 
schlanye stragulum (tulit stragulum IV Reg 
8, 15) 1471 MPKJ W 46; Na poslanyy in talamo 
(Deut 33, 12) MPKJRp V 28 r; Zlzamy moymy 
poslanye (stratum, FI: losze) moye zmoczę Pul 
6, 6. ~  Cf. Pośład.

Posłaniec f wysłannik, poseł, legatus’ : Czczye- 
nye o tern, yako syyąty Yan daval syyadecztwo

0 lesucrisczye, yze on yest pravy poslanyecz 
boży Rozm 193.

Posłępnica c f  Postępnica
Posłowie fwypowiedzieć, przedłożyć, eloąui, 

exponere': Posloyyl {pro posiał?, war. lub. rp.: 
poslaw) allegans (per incensum deprecationem 
allegans restitit irae Sap 18,21) 1471 MPKJ W 78.

Posłuchać fo rm y: praes. ind. 2. sg. posłu
chasz BZ  Deut 30, 8; 3. sg. posłucha BZ Deut 
21, 18; 1. pi. posłuchamy BZ  Deut 30, 12.
1 Mach 2, 22; 3. pl. posłuchają MPKJRp V 36r; 
~  imper. 2. sg. posłuchaj BZ  Gen 23, 15. 
27, 43, 1471 MPKJ V 11. 55. 84, etc.; 3. du. 
posłuchajta BZ II Par 6, 40; 2. pl. posłuchajcie 
BZ Gen 49, 2. IV Reg 18, 31. Is 49, 1, etc.; 
~  part. praes. act. adv. posłuchaję BZ I Reg 
15, 24; posłuchając 1471 MPKJ V 54; -  inf. 
posłuchać(i) 1453 R XXV 210; posłuchać BZ 
Deut 21, 18. I Reg 15, 22. II Par 24, 19, etc.; 
~  fut. 2. sg. m. będziesz posłuchać BZ II Par 
7, 17; 3. sg. m. będzie posłuchać(i) XV med. 
PF IV 595; 2. pl. m. będziecie posłuchać BZ 
Lev 26, 14; ~  praet. 1. sg. m. -(e)m posłuchał 
BZ I Reg 15, 20. 24; 2. sg. m. jeś posłuchał 
BZ Deut 28, 45; -(e)ś posłuchał BZ  Gen 3, 17; 
3. sg. m. posłuchał jest BZ  Ex 9, 12; posłuchał 
XV in. CyzPłoc, BZ  II Par 35, 22, 1471 MPKJ V 
49. 54; 2. pl. m. posłuchaliście BZ  Deut 1, 43. 
Jer 29, 19; 3. pl. m. posłuchali są BZ  Ex 16, 20; 
posłuchali BZ Jer 29, 19; ~  condit. 3. pl. neutr. 
-by posłuchały BZ Num 27, 20; ~  condit. praet. 
2. sg. m. -by był posłuchał BZ Is 48, 18;^— condit. 
pass. 3. sg. neutr. -by było posłuchano BZ I 
Reg 15,22.

Znaczenia: 1. 'słuchać czegoś przez pewien 
czas, wysłuchać, aliąuid per aliąuod tempus au- 
dire, exaudire5: Ktocz yą {sc. pieśń) bądze szpye- 
waczy albo gey posluchaczy, panye boże, racz 
my dacz, czso v czyebye bądze ządacz XV med. 
PF IV 595; Krzesczyanstvo yyerze yyerne y na- 
boszne a y smyerne, racz thego poszluchaczy 
1453 R XXV 210; Sgromaczczye sze a poslu- 
chayczye (audite), synowye Iacobowy, poslv- 
chayczye (audite) Israchela, otcza swego! BZ 
Gen 49, 2; Vszi twoy posluchayta (intentae 
sint) ku modlytwye! BZ II Par 6, 40; Mowyl 
pan... k lyvdu gego, ale nye chcyely posluchacz 
(attendere noluerunt) ib. 33, 10; Poslvchaycye 
(audite), ostrowowye! BZ Is 49, 1; Apponite, 
przyloscze, aurem parieti auscultate, posly- 
chaycze, quid nucciet ei! 1456 ZabUPozn 90; 
Wszythczy ludze poszluchaycze, okruthnoscz 
szmyrczy posznacze! De morte w. 7; Schiedzal 
posluchayancz presidebat (III Esdr 9, 45) 1471 
MPKJ V 54; Gospodnye,... posluchay (exau-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



POSŁUCHAĆ POSŁUGA 435

dies, FI: vslisz) glos moy! Pul 5, 3, sim. ib. 16, 
1. 85, 5; Vslysz modlytwę moyę, yszyma po- 
sluchay (percipe, FI: vslisz), boże Yakobow! 
Pul 83, 8; Poszluchaycze, bracza myła! XV p. 
post. R XIX 48.

2. 'poddać się czyjejś woli, rozkazom, radom, 
okazać się posłusznym, usłuchać kogoś, alicuius 
voluntati, imperio, consiliis oboedire, audientem 
esse, audire aliąuem : Przeto, iszesz swey szoni 
posłuchał (audisti) głosu a yadlesz owocz 
z drzewa..., s vszylym pokarma zemskyego bo- 
dzesz poszywacz BZ Gen 3, 17; A ti posluchay 
myo (audi vocem meam), byerz syo ku Laba- 
nowy! ib. 27, 43, sim. ib. 23, 15; Zatwyrdzy 
pan szercze ffaraonowy y nye posłuchał gest 
gich (non audivit eos) BZ Ex 9, 12; A którzy 
gego nye posłuchały soo (non audierunt eum), 
alye ostawyly (sc. mannę) nyektorzy z nych asz 
do yutra ib. 16, 20; Pakli nye bodzecze posly- 
chacz mnye (si non audieritis me) a nye napel- 
nicze wszego przika<za)nya mego BZ Lev 26, 
14; Das gemv przikazanye..., abi poslvchali 
gego (ut audiat eum) wszitka szebranya synów 
israelskich BZ Num 27, 20; Movilem wam, 
a nye poslvchaliscze (non audistis) BZ Deut 
1, 43; Gdysz vrodzi czlowyek syna nyeposlu- 
snego..., genze nye poslvcha (non audiat) przi- 
kazanya otczowa... a karan soocz poslvchacz 
(oboedire) wsgardzi, popatwszi gy prziwyodo 
przed starsze tego myasta ib. 21, 18; Przydo 
na czo wszitki ty to klotwy..., bo ges nye po- 
slvchal (non audisti) glosv pana boga twego 
anisz chował przykazanya gego ib. 28, 45; Ale 
ty nawrocz syo y poslvchasz (audies) glosv pana 
boga swego y yczinisz wszitko przikazanye ib. 
30, 8; Aby przynyosl to (sc. przykazanie) k nam 
y poslvchami (audiamus), y skvtkem napelnimi 
ib. 30, 12; Barzom posłuchał (audivi) głosu bo- 
szego a chodziłem t00 drogo, iosz myo posłał 
pan BZ I Reg 15, 20; Azaly pan chce zaszszonim 
offyeram..., ale wyocey abi bilo posłuchano (ut 
oboediatur) głosu gego? Bo gest lepsze posłu
szeństwo nysz obyata a posluchacz (auscultare) 
wyocey nyszly offyerowacz tuk skopowi ib. 15, 
22; Sgrzeszilem, iszem nye posłuchał (praevari- 
catus sum) rzeczi boszey a slow twich, boio syo 
lyvda a posłuchaio (oboediens) głosu gych ib. 
15, 24; Nye posluchaycye (nolite audire) Eze
chiasza,... vczincye se mno to, czsosz wam 
ysziteczne BZ IV Reg 18, 31; Sprawyedlywoscy 
mich a sodow bodzeszly posluchacz (si... ser- 
yayeris), wzbydzo tron krolewstwa twego BZ II 
Par 7, 17; Posilał gym proroki..., ale ony 
ziawnye nye chcyely gich posluchacz (audire 
nolebant) ib. 24, 19; Any posłuchał (nec acąuie-

vit) Nechaowich rzeczi z ust bozich ib. 35, 22; 
Abi bil poslvchal (utinam attendisses) przikaza- 
nya mego, bilbi yczynyon iako potok pokoy 
twoy BZ Is 48, 18; Nye posluchaycye (ne atten- 
datis) snów waszich BZ Jer 29, 8, sim. 1471 
MPKJ V 100; Przeto isze nye posłuchały (non 
audierint) slow mich BZ Jer 29, 19; Nye po- 
slychalyscye (non audistis) ib.; Nye posłuchami 
(non audiemus) slow krolya Antiocha BZ I 
Mach 2, 22; Panye..., czyn mye twim zawsdy 
posluchacz przykaszanyy (fac me tuis semper 
inhaerere mandatis) 1456 Msza VI s. 264, sim. 
XIV; Et nos volumus tibi obtemperare czebye 
posluchacz 1456 ZabUPozn 112; Posluchay 
(war. lub.: *wpusluchay) acąuiesce (nunc ergo, 
fili mi, acąuiesce consiliis meis! Gen 27, 8) 1471 
MPKJ V I I ;  Posłuchał paruit (paruit illi omnis 
Israel I Par 29, 23) ib. 49; Posłuchał obaudiuit 
(war. lub. rp.: posluchayą obaudiunt; et omnis 
plebs et yirtutes eum obaudiunt III Esdr 4, 10) 
ib. 54; Posluchayg auscultes (pęto ut auscultes 
yerba mea Tob 9, 1) ib. 55; *Posluchalischby 
(war. lub. rp.: *posluchas by) attenderis (fili, si 
attenderis mihi, disces Ecclus 6, 33) ib. 79; Nye 
poszluchay non attendas (Ecclus 37, 14) ib. 84.

1. a. 2.: Ier<onim> poszluchal XV in. Cyz- 
Płoc.

Posłuchanie rsłuchanie, wysłuchanie, actus 
audiendC: Blogoslawcze gospodny *wsz$czsy 
angeli yego... czynoczy słowo yego ku poslu- 
chanyy glossv (ad audiendam yocem, Pul: na 
yslyszenye glossa) slow yego FI 102, 20.

Posłuchnąć 1. rposłyszeć, wysłuchać, audire5: 
Posluchny (intende, FI: posluszay) glossu mo- 
dlytwy moyey! Pul 5, 2.

2. 'poddać się czyjejś woli, czyimś rozkazom, 
radom, okazać się posłusznym, usłuchać kogoś, 
alicuius \oluntati, imperio, consiliis oboedire, 
audientem esse, audire aliąuem: Bo posluch- 
nyeszly (si secutus fueris) slow mich, swyrzcho- 
wano rzecz ycziny pan s tobo BZ Judith 11, 4; 
Lyud, yegoszesm nye znal, sluzyl my, w slusze 
vcha posluchnąl mye (oboediyit mihi, FI: po- 
sluszal me) Pul 17, 48; Nye yslysal lyud moy 
glossa mego a Israhel nye posluchnol mye (non 
intendit mihi, FI: ne rozumal mne) Pul 80, 10.

Posługa fo rm y: n. sg. posługa ca 1500 Er z 
74; ~  d. sg. posłudze XV med. R XXV 156; 
~  ac. sg. posługę ca 1425 EwKReg 43; ~  n. a.
ac. pl. posługi 1484 Reg 720.

Znaczenie: 'przysługa, usługa, usłużenie, po
moc, officium, auxilium, ministerium : Kazdi, 
ktoz zabye was, domnim<a)wa sobe posslugo 
wczyn<(i)cz bogu (arbitretur obseąuium se prae- 
stare deo Jo 16,2) ca 1425 EwKReg 43; Ad eius
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obseąuium ku yego posludzye a ku czczy XV 
med. R XXV 156; Poslygą obseąuium ca 1500 
Erz 74; ~  Poslugy albo gynsze rządy (mini-
steria quoque ac alia officia)..., komvkoly 
z bracziey bądą poleczony..., ma ye przyączi 
1484 Reg 720.

Posługować fo r m y : praet. 3. sg. m. posłu- 
gował ca 1500 S p rT N W \  12, Rozm 124;/. po
sługo wała 1456 ZabUPozn 117, Rozm 18; 
~  condit. 2. pi. m. -byście posługowali BZ Num 
16, 9; 3. pi. m. -by posługowali BZ  Num 3, 6.

Z n a c ze n ie : 'pomagać, usługiwać, służyć,
adiuvare, servire, ministrare : Sgromadz poko- 
lenye Levi a kasz stacz przed Aaronem ka
płanem, aby gemv poslygowali (ut ministrent 
ei) BZ Num 3, 6; Przichilil was k sobye, abiscze 
slvzili gemv w slvszbye stanowey y stali przed 
sborem lvczkim a poslvgowali gemv (u t... mi- 
nistraretis ei) ib. 16, 9; Et eciam circa sepultu- 
ram ei obseąuebatur poslvgovala 1456 Zab
UPozn 117; Ewangelista Jan swyąthy... pan- 
nye czysthey poszlugowal ca 1500 S p rT N W \  12, 
sim. Rozm 124; Kako dzyevycza Marya, kyedy 
poslvgovala v kosczyelye, cząstocrocz yczyecha 
anyelską myevala Rozm 18, sim. ib.

Posługowanie 'pomaganie, usługiwanie, służe
nie, actus adiuvandi, serviendi, ministrandi : Oc- 
taua Stella est diligencia in ministrando, pyl- 
noscz w poslugowanyy, que debet esse in sa- 
cerdotibus XV med. SKJ V 274; Nyesluszno 
gest, abi ot iaci kogo nyesyona bila skrzinya 
bosza, gedzine ot sług koscyelnich, gesz to zwo- 
lyl pan ku noszenyv gey a ku poslugowanyv 
sobye (ad ministrandum sibi) BZ I Par 15,2.

Posłuszać 1. 'przyjąć do wiadomości czyjąś 
prośbę, spełnić ją, vocem alicuius audire5: Poslu- 
szay (intende, Pul: posluchny) glossa prośby 
moiey! FI 5, 2; Wisluszay, gospodne, prawdo 
moio, posluszay (intende, Pul: posluchay) prośby 
moiey! FI 16, 1.

2. 'poddać się czyjejś woli, rozkazom, radom, 
okazać się posłusznym, usłuchać kogoś, alicuius 
vołuntati, imperio, consiliis oboedire, audientem 
esse, audire aliąuem : Lud, iegosz iesm ne znal, 
sluszil my, w slusze vcha posluszal me (oboedi- 
vit mihi, Pul: posluchnąl mye) FI 17,48.

Posłuszca 'słuchacz, audit oF: Posluscza audi- 
tor 1447 R XXII 41.

Posłuszen cf. Posłuszny
Posłuszeństwo fo rm y : n. sg. posłuszeństwo 

BZ I Reg 15, 22, 1461—7 Serm 316r, XVp.post. 
Sob III 348; ~  g. sg. posłuszeństwa OrtMac 77, 
OrtOssol 60, 1. 2; ~  d. sg. posłuszeństwu XV 
p. post. GIDom 45; ~  ac. sg. posłuszeństwo 1423 
StPPP II nr 1876, XV med. SKJ I 102, XV med.

SKJ V 254, etc. ; ~  i. sg. posłuszeństwem BZ 
Dan 2, 38, OrtMac 57, OrtOssol 47, 1. 51, 2, etc.

Znaczenia: 1. 'poddanie się czyjejś woli, 
rozkazom, słuchanie kogoś, karność, uległość, 
oboedientia, obseąuentia, disciplina : Debitores 
sumus, gl. id est seruire debemus et obedire 
spiritui sancto vel racioni dlusznyszmy poslu- 
schenstwo dwchv szwyęthemv y roszvmowy na- 
schemv dobremv (Rom 8, 12) XV med. SKJ I 
102; Describit ewangelista Lucas virginis Marie 
et Joseph obedienciam posluschenystwo XV 
med. SKJ V 254; Bo gest lepsze posłuszeństwo 
(oboedientia) nysz obyata BZ I Reg 15, 22, 
sim. 1461—7 Serm 316r, XV p. post. Sob III 
348; Diabolus veniens superseminavit vicia, ut 
discordiam contra pacem,... contra subieccio- 
nem posslusszyenstwu XV p. post. GIDom 45; 
Tegodla... rzeczon baranek, yze on tamo na- 
pyrve daroval myr, czvs poznał oycza poslu- 
schenystvem (agnovit patrem oboedientia) Rozm 
200; A przetocz my szye vydzy podobno..., 
yzbychmy ludv... velmy tvardo zakazały pod 
zakonnem posluschenstvem, aby za nym nye 
chodzyly ib. 586; Vtore krolevstvo Iesucristovo 
yest to, v ktoremze on przebyva sva moczą, 
posluszenstvem y mylosczya ib. 781; Który yest 
z boga, sloya bożego słucha, przez które po- 
sluszenystvo bądzye yczyąstnykyem kroleystya 
mego ib. 784; ~  uczynić posłuszeństwo 'złożyć 
śluby zakonne, votis faciendis ad aliąuem ordinem 
monachorum se applicare*: Mozely mnych yle 
thych, czo szebrzą, yle tesz tych, czo nye szebrzą, 
yle tych, czo yczynyly poszelstwo albo poszlu- 
szenstwo, yle thych, czo nye yczynyly poszlu- 
szenstwa, wzancz... cząscz oczczyszny? Ort
Ossol 60, 1, sim. ib. 60, 2, OrtMac 77; ^  ^  
Quia honores kmethonum et obedienciam ylg. 
posslusszenstwo inhibuisti ad scultetum perti- 
nentes..., ex eo dampni XX... marcas intulit 
1423 StPPP II nr 1876; Kto by bil krolowy 
wyerzen y radczam..., aby then kaszdy przy
szedł ku wyetnyczy y poszluszenstwo dzyerzal 
OrtOssol 34, 1, sim. OrtMac 35; Post solucio- 
nem ąuingentorum florenorum Iacobus supra- 
dictam hereditatem debebit tenere sex septima- 
nas et non ulterius et cum obediencia al. s po- 
slusensthwem hominum 1466 AGZ XIII 510.

2. 'władza, zwierzchnictwo, potestas, dicio : 
Pot twim posłuszeństwem (sub dicione tua) 
wszitki rzeczi ystawyl BZ  Dan 2, 38, sim. 1471 
MPKJ V 108; Takych tho mayą pilnye rozpy- 
taczi..., yesthlyby sye chczyeli poddaczi pod 
posluschenysthwo przerzeczonego koscziola 
rzymskyego (de oboedientia circa prefatam 
ecclesiam) 1484 Reg 706; ~  'władza sądów-
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nicza, iurisdictionis po test as*: Woyth nye może 
ypewnicz nykogo, ktho zaluge na kogo gynego, 
gymyenym, czo nye leszy pod gego rąką albo 
poszluszenstwem OrtOssol 47, 1, sim. Ort Mac 
57; Myasta albo targy, albo wszy, czo leszą pod 
waszym prawem, tho gest pod waszym poszlu- j 
szenstwem albo państwem, czy mogą do wasz 
po prawo chodzycz OrtOssol 51, 2.

Posłuszne czy Posłużne 'jakaś opłata, pecunia 
pro aliąua re sohenda (?): Poszlusznego dedi- 
mus I fertonem 1416 Czół III 18; Qui ąuidem 
dominus Vodynsky hic stans, eidem Andreae 
dixit: Tu es ribaldus purus, ex tua geneloya 
Ruthenus a capite ad pedes et ulterius, et super 
hoc posluschne petiit, et Andreas hic stans in 
iure, cepit sibi minus incuttere al. przegraszacz, 
et Vodynsky super hoc posłuszne petiit 1494 
RTH III nr 320.

Posłusznie r ulegle, zgodnie z czyjąś wolą, oboe- 
dienter5: Ut se ad hos habeant sapienter, reve- 
renter et obedienter poczlyyye gy poszlusznye 
XV med. SKJ V 270.

Posłuszność 'posłuszeństwo, uległość, oboedien- 
tia, obseąuentia : Dobrowolney poslusznosczy 
obediencie yoluntatem ca 1500 PF IV 748.

Posłuszny fo r m y : n. sg. m. posłuszen Gn 3a, 
1418 Kościan nr 706, XV med. SKJ V 276, etc. 
etc.; posłuszny XV med. SKJ V 254, BZ  Gen 
28, 7, 1471 MPKJ V 78; / .  posłuszna FI i Pul 
61, 5, ca 1428 P F l  476, XV med. Zab 451, etc.; 
neutr. posłuszno Rozm 398; ~  i. sg. m. po
słusznym ca 1431 Msza XII s. 223; / .  posłusz
ną Rozm 27; ~  n.pl. m. posłuszni 1445
StPPP II nr 3240, BZ  Num 14, 22. Tob 3, 4.
I Mach 2, 19. 20, Dział 5, etc.; f .  posłuszny 
Rozm 130.

Znaczenie: ' wypełniający czyjąś wolę, roz
kaz, powolny komuś, uległy, przestrzegający 
czegoś, qui alicuius voluntati, imperio oboedit, 
oboediens, obseąuiosus, qui aliąuid obsenat, co- 
liF: Spowyedz ma bycz... moczna, posłuszna 
y tez na sya zaluyacza ca 1428 PF I 476, sim. 
XV med. Zab 451, 1466 R XXV 138, XV JA 
XV 534; Et profitebatur ore proprio se esse 
obedientem, a wysnal ystama swyma, ysz gyesth 
posluschny, et subiectum Romano imperio XV 
med. SKJ V 254; Pensate ergo, in ąuali ipsam 
(sc. matrem dei) honore debeatis habere, cui 
deus est obediens posluschen ib. 276; A tam 
gdisz posluzni (oboediens) Iacob bil szedł BZ 
Gen 28, 7; Dei uoluntati obediens, poslusna, 
concepit de spiritu sancto 1456 ZabUPozn 85; 
Gdyby ktorymkoli obyczagem przydał syą bycz 
interd<y)ct w Kracowie, tedi gy tamo mayą 
trzymacz a bycz poslvszny (teneri et obseryari)

Dział 5; Posłuszni obseąuentes 1461—7 Serm 
443r; Obsecuti sunt napelnyaly aut posluschny 
były (III Esdr 7, 1) 1471 M PKJY  54; Posluschny 
obblandiens (oboediens Ecclus 4, 11) ib. 78; 
Posluschny były auscultabant (yir..., cui aus- 
cultabant omnes Act 8, 10) ib. 134; Sancz 
posłuszny sint subjacentes XV p. post. Bibl- 
Warsz 1866 I 316; Humiliauit semetipsum fac- 
tus obediens vsque ad mortem, mortem autem 
ciucis będącz poszluschen az do szmyerczy 
crzyszowey (Phil 2, 8) XV ex. SKJ I 80; Dzye- 
vycza Marya, slyschacz napomynanye svych 
starschych, mylosczyyye poslvschna była (eis 
libenter oboedivit) Rozm 14, sim. ib. 18; Iozeph 
yako pravdzyvy czlovyek nathychmyast byl po- 
slvschen (sc. popom, statim oboedivit) a przy- 
sched do Ierusalem ib. 32, sim. ib. 117. 236; 
Krolevstvo ssą vschysczy yyerny, którzy przeto 
ssą krolewstvo moye, yze praydzye tey, którą 
ya każą, yyerzą y ssą posluschny ib. 784; 
~  kogoś, czegoś: Jzem nye rosbyl *scrinye ye 
mlynye... any zakaszal kmeczom, bi nye bili 
poslusny Marcina 1445 StPPP II nr 3240; 
W tobye bodze posegnano wszitko ludskye 
pokolenye, przeto zesz mego kazanya bil po- 
slussen (oboedisti voci meae) BZ Gen 22, 18; 
Wszitczi lydze, gesz to ... nye posslysny so 
bili glossv mego (nec oboedierunt yoci meae), 
nye wsrz0 zemye, yosz to otczom gich zaprzi- 
syoglem BZ  Num 14, 22; Poslyszenem bil glosy 
(oboedivi yoci) pana boga mego BZ Deut 26, 14, 
sim. ib. III Reg 13, 21; Acz tak wszitci naro- 
dowye krolya Antiocha so posłuszny (etsi... 
regi... oboediunt) BZ  I Mach 2, 19; Posłuszny 
bodzem zakona (oboediemus legi) oczczow na- 
szich ib. 2, 20; Kazymyrz... nye ma gego (sc. 
interdykta) bycz poslyszen (non debet subia- 
cere)... y takyesz Cracow owych myast klątwy 
nye ma bycz poslyszen Dział 5, sim. XV ex. 
SKJ I 144; Ony (sc. ryby) nathychmyast po
sluschny były dzyeczyączya Iesucrista (mandato 
pueri Iesu paruerunt) Rozm 130; ~  kogoś,
czegoś a. komuś, czemuś: A tedy yocz Ioseph 
*chocz on te tho kaszny posłuszen bicz y po- 
setlcy gest on bil do tego tho mastha Bethlehem 
Gn 3a; Wszitko, czsokoly każe Sara, poslussen 
bodz gey (audi yocem eius) BZ Gen 21, 12; 
Pana ges wibral dzysz, aby byl tobye w bog... 
y posslvsen bil rzeczi gego (oboedias eius impe
rio) BZ Deut 26, 17; Mosz boszi gest, gensze 
nye bil posłuszen rzeczi vst boszich (inoboediens 
fuit ori domini) BZ  III Reg 13, 26; Tegodlya, 
namylscha dzywko, masch przylyybycz naszą 
kazny y bycze (leg. być je) poslyschna (mandatis 
nostris libenter oboedire) Rozm 23; ~  komuś:
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438 POSŁUSZNY POSÓB

Wszaco zaprawd0 bogu posłuszna bodz (deo 
subiecta esto) dusza moia FI 61, 5, sim. Puł\ 
Yzeszmy były poszły ot pana Jana do Ol
brachta..., aby przyyachal przet pana Jana 
y posluszen mu bil iako staroscze 1418 Kościan 
nr 706, sim. XV ex. Wisi nr 168; Poszlu<s)chny 
sza thobye patriarchovye y prorokowye Naw 
44, sim. XV p. post. WilkKrak 45, XV p. 
post. Zab 539; Przepvsczymly te dzyevyczą... 
tak ysczye chodzycz a nye przymączem gyey 
nam poslvschną bycz (non cogitur nobis oboe- 
dire) Rozm 27; Yaky yest to, yze vyatrovye 
y morze posluzny ssą yemv (oboediunt ei 
Mat 8, 27)? ib. 290; Rzeklylybysczye temv 
drzew,... przeszadzze szye v morze, a ono by 
vam było posluschno (oboediet vobis Luc 17, 6) 
ib. 398; ~  nad czymś: Panye..., vczyn myo
n[y]ad twym poszlusznym przykaszanym ffac 
me semper tuis obedire mandatis ca 1431 Msza 
XII s. 223; ~  w czymś: A zesmi nye biły cyebye 
posłuszny w twich swyotich przikazanyach 
(non oboedivimus praeceptis tuis), przeto pod- 
danysmi w roschwatany<e> BZ Tob 3, 4; Ta 
nyevyasta... bogv vstavnye sluzyla y poslusna 
v kazny bozey była Rozm 301.

Posłużebny ruległy, ustępliwy, oboediens, ob- 
seąuiosus": Nulli pomposum te reddeas, sed 
obseąuiosum poszluzebnego XV p. post. PF 
III 289.

Posłużenie rusługa, pomoc, minister ium, auxi- 
lium : Sed ista Stella facta sunt angelico ministe- 
rio posluzenym XV med. SKJ V 267; Munus 
ab obseąuio od poslvzenya 1456 ZabUPozn 117; 
Szasszyadom przeday (sc. obile) thanyey y nye- 
przigiaczyelowy. Bo nye thelko nyeprzygia- 
czyel przepomozon bywa myeczem, ale y poslu
zenym (saepe servitio vincitur inimicus) XV 
p. post. i? I s. XLL

Posłużne cf. Posłuszne
Posłużyć fo r m y : praet. 3. sg. f . posłużyła 

XV med. SKJ V 259; ~  condit. 1. sg. m. -bych 
posłużył XV ex. PF III 177; / . -bychomf.?j 
posłużyła Naw 57; 1. pl. m. bychmy posłużyli 
Ort Mac 43, OrtOssol 39, 1.

Z n a czen ie : rusłużyć, przysłużyć się, pomóc, 
ministrare, servire, auxilium ferre" : Vlterius de- 
scribit ewangelista, quod virgo egerit circa 
filium suum et ąuale sibi seruicium fecit a kako 
mu posłużyła XV med. SKJ V 259; Waschą 
ządzachmy szroszvmyely a radży bychmy 
waszym myesczanom ku praw (leg. prawu) 
poszluszyly, czo bychom vmyely OrtOssol 39, 1, 
sim. Ort Mac 43; Czyebye proscha..., *yzby- 
chom thwemv yednaczkowy posłużyła, mogym 
blyznym w dobry przykład była Naw 57; |

Chczesz, yzbich czy posluzil vis me tibi obse- 
qui XV e*. PF III 177.

Posmurzyć się cf. Pośmierzyć się
Posoba 1. 'przednia strona, fasada, pars prior 

(dicitur de templof: Ornauerunt, opravili, fa
ciem, posobo, templi coronis aureis (I Mach 4, 
57) XV in. R XXIV 61.

2. 'wojsko, exercitus": Poszobą (war. kał.: 
spossobv) miliciam (ut... serviant diis alienis 
et adorent eos, solem et lunam et omnem mili- 
tiam caeli Deut 17, 3) MPKJ V 29. ~  Bohe-
mizm.

Posobić fo rm y: praet. 1. sg. m. posobiłem 
1471 MPKJ V 104; 3. sg. m. posobił 1435 Pozn 
nr 1553, XV p. pr. R XVI 350;/. posobiła 1399 
Pyzdr nr 100; ^  part. praet. pass. n. sg. m. 
posobion XV MPKJ II 325.

Z n a czen ia : 1. 'przywłaszczyć sobie, zagar
nąć, zawładnąć, aliąuid suum facere, sibi vin- 
dicare, assumere, occupare": Jze Barthosz, carcz- 
mars s Kanyna, nye wszal sukyen,... vozew, 
passow,... panczerzew y karczmi nye posobyl 
1435 Pozn nr 1553; Poszobyl vendicat XV 
p. pr. R XVI 350; Primo erat (sc. mundus) 
obsessus, oblazon, posobon, per dyabolicam 
tirannidem XV MPKJ II 325.

2. zapewne 'dać w używanie, aliąuid ad usum 
dare5: Iaco Katharzina t<(r)zima na zastawa, 
*Afca poszobila gey prawey dzedzini dwa sladi, 
tego gey ne dala po wikupenv witrzimacz trzi 
lath, asz zazwala 1399 Pyzdr nr 100.

3. 'przygotować, przysposobić, apparare : Y wi- 
szly szo kroi sodomytsky a kroi gomoreysky... 
y po<so)byly (direxerunt, Stary Testament Car- 
dy: zposobichu) swe zastopi przeczyw gym w na- 
dole lesznem BZ  Gen 14, 8; ~  'przewi
dzieć, zawczasu przygotować, providere, prospi- 
cere : Poschobilem (war. lub.: spossobil sem) 
prouiderem (ut educerem eos de terra Aegypti 
in terram, quam provideram eis Ezech 20, 6) 
1471 MPKJ V 104.

Posobiony 'właściwy, odpowiedni, aptus5: Loca 
meroribus apta possobyon[y]a trosce, płaczu, 
zamathku XV med. R XXV 156.

Posoka 'krew, cruoF: Posoka cruor ca 1420 
WokTryd nr 3, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 85, 
ca 1455 JA XIV 489; Vpoyę strzały moye krwyo 
a myecz moy będze pozyracz czyala s possoky 
pobytych (de cruore occisorum Deut 32, 42) 
Pul Deut 62; Cruor krew, poszoką ca 1500 
Erz 74.

Posób 'kształt, forma": Dagye mv possob 
(war. łub.: dagę mv spossob) figurat (lignum... 
sculpat diligenter... et per scientiam suae artis 
figuret illud Sap 13, 13) 1471 MPKJ V 76.
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Pospolicie 1. rwspólnie, razem, communiter 
Iaco Elzbeczina possagu trzi grziwni... wne- 
ssono w Dzerskow dom i sdzito pospolicze 1391 
HubeZb 64, sim. 1400 ib. 98; Esz mego pastew- 
nika poszpolnego prziorano xandzu opathowi.. 
yegosz pospolicze mogy namasthcowye y moy 
otecz vsziwali 1400 StPPP VIII nr 10326; 
Wysznawamy thym tho lystem, kthorym po- 
trzebysna gest pospolicze ąuibus expedit vni- 
versis ca 1428 PF I 479; Pospolicze inidipsum 
1434 PF V 32; Thymsze obyczayeem chczemi 
bicz pozew, gdze przes dowynyenya... panova 
bylibi kmyecze gego pospolycze alybo nyektho- 
rzy sz nych *roszdzelenye (communiter vel 
diyisim) wynowaczy Sul 26; Tegodla Xpus 
mowy konyecznye, iacobi na dokonanye a na 
*zapyeczątenye tich to wschitkych pospolicze 
czsnot XV med. R XXII 245; Pospolyczye una- 
nimiter XV med. R XXIV 363; Erant omnes 
discipuli pariter, pospolicze, in eodem loco 
(Act 2, 1) XV med. S K J I 89; Simul, pospolycze, 
et resurreccionis erimus (Rom 6, 5) ib. 100; 
Bo wszitcismi pospolycye (in commune) przi- 
syogly nye dacz gym swich dzewek BZ Jud 21, 7; 
*Andree et Bartholomey... habent simul al. 
pospolicze omnia, que habent in sua posses- 
sione 1457 KsNWarsz I nr 418; Wszem pospo
lycze tym to pysmem dawamy wiedzecz Dział 
3; Chczącz, aby odtychmyasth... podług tych 
statyt wszystczy pospolicze sadze (omnes et 
singuli iudices) ziemye królestwa naszego rza- 
dzyli syą ib. 6; Drudzy mynya, yze yedno ka- 
zanye pospolyczye (communiter) apostołom 
y tlusczam yczynyl Rozm 265; To sloyo zayzdy 
myny szye telko ku troyemy szyyąthu..., kyedy 
yschytek lud pospolyczye myal szye schodzycz 
ib. 680; ~  Yako Przybislaw Swyanthoslawem 
{leg. z Świętosławem) nye ranczyl pospolicze 
za Bobcowskego Voyczecha y lystu nama nye 
dal 1418 Pyzdr nr 564; <Pospolstwo> strzecz..., 
zachowacz <raczy> po wszey zemy yednako 
sługa twymy {leg. z sługą twym), <papye>zem, 
gl. pospolicze {Msza II—IV. VI. IX: pospołu) 
szynem {leg. z synem) s twym, papyeszem (una 
cum famulo tuo papa) XV med. Msza V s. 260, 
sim. I. VIII; Mocz othcza boga, madroscz syna 
yego yedinego, miloscz ducha <świe)nthego, 
racz bicz pospolicze s namy se *wswythkemy 
XV med. R XXIV 373, sim. 1450 MacDod 120.

2. Pnawzajem, mutuo \ Et donantes yosmetip- 
sos, gl. id est indulgentes, si alter alterum of- 
fendit odpusczayocz sobye gnyey poszpolicze 
(Col 3, 13) XV med. SKJ I 62; Mutuo gyeden 
od drugyego, pospoliczie (et si dormierint duo, 
fovebuntur mutuo Eccles 4, 11) 1471 M PKJY  71.

3. rpowszechnie, zwykle, ogólnie, vulgo, com- 
munited: Wstawyami, abi pospoly<c>ze (indif- 
ferenter) wszystczy szolthissy... na każdą woyną 
sz namy szły Sul 23; Kedi ktho nagany abo 
othzowye skazanya pana krakowskego, czso 
rzeczono gest pospolicze (yulgariter) narzecze- 
nye alybo naganyenye Sul 50; Powyedzano gest 
nam, ysz starosthy zem naszych pospolicze 
(communiter) rzeczy ktorekole, gesz k nym tesz 
nye slychayą..., sządzą Sul 79; Tegdi ta tho 
gymyenya... przes prziyaczoli... mayąn bicz 
slozona a gothowimy pyenyąndzmy moneti 
w zyemy pospoliczye (communiter) byeząnczey 
okupyona i zaplaczona Sul 107; Et proch dolor 
raro hec dileccio inyenitur, dum yidua nubit, 
quia plus circa bonorum quam alterius com
muniter ducitur pospolycze bądze poyathą XV 
med. SKJ V 264; Nawyedz<i)-li ge rana, yasz to 
y ginę lydzi pospolicze obikla iest nawyed<z)acz 
(qua et ceteri yisitari solent), nye posiał iest 
myo pan BZ  Num 16, 29; Krothko a poszpo- 
lyczye mowyacz, szluga w potrzebysznye pansz- 
kyey bythy czyny albo ma czynycz szam o szyą 
Ort Mac 144; Queritur, quare passim, pospo
lycze, nye wibyerayącz, quoscunque fecit yo- 
care ad nupcias 1475 R XXV 129; Braczya... 
mayą myeczi odzyenye schare pospolyczye 
(communiter) any barzo byale, any barzo czarne 
1484 Reg 708; Thakowy obiczay... iesth zacho
wani myedzi sliachthą pospoliczie we wsech 
ziemiach kxiąsthwa mazoweczkiego 1498 Mac- 
Praw VI 275; Dusch wschech pospolyczye mąk 
nye yyerzyly {sc. Saduceusze, animarum gene- 
raliter vel supplicia negabant yel honores) Rozm 
181.

4. *jednakowo, aequaliter, parited: Ale wszytky 
trzy persony pospolycze wekyyszcze {pro wekv- 
yszte, M W  11 lb : pospołu wiecznie) sobe so 
y równe (coaeternae sibi sunt et quoaequales) 
FI Ath 24, sim. Pul.

5. foddzielnie, separatim (?): Singulatim, id 
est singulariter vel per singulos pospolyczye 
ca 1500 Er z 74.

Pospolisty 1. 'wspólny, communis": Eze csso 
Potr zaorał v Chodacowicz *sczetniki, szo 
prawe pospoliste 1402 JA VI 205.

2. pospolista ręka 'solidarna poręka, zabez
pieczenie, fideiussio, vadimonium5: Yaco mne Tho- 
mek obr0czil listh za brata pospolisto r0k0 
1411 KsMaz I nr 1698.

Pospolitnica 'gospoda, zajazd, deversorium, 
hospitium : In diuersorio, id est in loco com- 
muni, ad quem multi diuertebant w goszczyn- 
czv, w pospolitniczy (quia non erat eis locus 
in deyersorio Luc 2, 7) MPKJ V 122.
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Pospolitnie fcałkowicie, zupełnie, funditus*: 
Katherina dicitur a katha, quod est vniversum 
et ruina, quasi vniuersalis ruina, omne enim 
edificium dyaboli in ea vniversaliter, pospo- 
lythne, corruit XV med. SKJ V 284.

Pospolitno pospolitno jeść 'przystoi, conve- 
n i f : Secundum doctores llicet acute et assidue 
cogittare de salute anime, conveniat, pospolitno 
gescz, bonis et prvdentibus, quia hoc debet esse 
primum opus cuiuslibet hominis XV ex. MPKJ 
I[ 325.

Pospolitnoć fwspółudział, współuczestnictwo, 
wspólność, communitas, com m un ioNam t[y]a- 
kye grzesznym szlugam twoym sz wyelykyego 
schmylowanya twego wyerzoczym czoszcz nye- 
kthoro y poszpolythnocz (Msza IV: thova- 
rzyschthwa, VI. III. VIII: thowarzystwo, VII: 
thowarzyszkosc) et societatem, d[y]acz raczy 
sz twymy szwothimy apposztholmy ca 1431 
Msza XII s. 220.

Pospolitność rwspólność, to co wspólne, quod 
commune est’: Pospolitnoscz conuencio (quae 
autem conventio Christi ad Belial? II Cor 
6, 15) 1461—7 Serm 109 v.

Pospolitość 1. 'wspólnota majątkowa, commu
nitas rei familiaris’: Gdysz wszego rostyrkv 
a nyeszgody gest maczerzs pospolythoscz (com
munio, Dział 44: pospólstwo) Sul 52.

2. 'współudział, współuczestnictwo, ałicui rei 
interesse (sensu s u b s t Pospolytosczy com- 
municet (war. łub.: communiter poszpolito 
czyn swe gymyenye; communicet autem is, 
qui catechizatur verbo, ei qui se catechizat in 
omnibus bonis Gal 6, 6) 1471 MPKJ V 129.

3. f ?’: Pospolytoscz autoritas XV p. pr. 
R XVI 346.

Pospolitować 1. 'uczestniczyć, participem esse, 
interesse5: Pospolythuyacz (communicantes,
Msza IV: poszpolu vszyvay0cz albo czanscz 
mayo, III. VII: ucząstnoscz mayocz, VI: mayacz 
vczasthnoscz) y pamyecz czynyącz, chwalącz 
napyrwyeg <... panny Mariey) porodzyczelky 
(bozey) 1413—4 Msza I s. 260, sim. VIII.

2. fzawierać znajomość, utrzymywać z kimś 
kontakt, consuetudinem iungere cum aliąuo, con- 
suetudine, amicitia coniunctum esse cum aliąuo’: 
Pospolituge communicat (pondus super se tol- 
let, qui honestriori se communicat Ecclus 13, 2) 
MPKJRp V 49v.

Pospolitowanie 1. 'współudział, współuczestnic
two, wspólność, communitas, c o m m u n io Ta- 
men sancti absque peccato mortali yiuentes 
habent communionem, pospolytowąnye, *ob- 
czowyąne, et sortem in omni bono XV med. 
R XXII 320; Comvnicacio obczovanye aut

pospolytovanye (calix benedictionis, cui bene- 
dicimus, nonne communicatio sanguinis Christi 
est? I Cor 10, 16) M PKJY  127; -  Communio 
pospolythovanye, pozyyąnye ca 1500 Er z 74; 
~  Pospolitoyanye communionem (communio
nem mortis scito, quoniam in medio laqueorum 
ingredieris Ecclus 9, 20) 1471 MPKJ V 79.

2. (świętych) pospolitowanie (według poglą
dów chrześcijańskich, in religione Christiana) 
'łączność między wiernymi na ziemi, w czyśćcu 
i w niebie, ich wspólnota, communio sanctorum, 
ąuae d i c i t u r (Wierzą w ... swiątich) pospoli
toyanye (Wierzę 1: poszpolsztwo, 3. 8. 14. 17. 
18: opczouane, 4. 5. 7. 9—12: obczowanye, 6: 
*polszpostwo abo opczowane) Wierzę 19.

Pospolity fo r m y : n. sg. m. pospolity 1419 
Pyzdr nr 585, Sul 8. 27. 102, XV med. R XXIV 
48, XV med. SKJ V 265, etc.; f .  pospolita FI 
i Pul Ath 19, ca 1428 PF I 484, Sul 18, etc.; 
neutr. pospolite 1413—4 JA XIV 503, Dział 61, 
1471 MPKJ V 103; ~  g. sg. m. pospolitego 
1432 Pyzdr nr 1074, Sul 46, BZ IV Reg 23, 
6, etc.; f . pospolitej 1424 ZapWarsz nr 86, 
ca 1428 PF I 486, Sul 109, 1450 ZapWarsz 
nr 901, etc.; neutr. pospolitego 1417 Pyzdr 
nr 485, 1423 ib. nr 744, BZ  Deut 24, 5, etc.; 
~  d. sg. f . pospolitej 1401 PKKr II nr 9; neutr. 
pospolitemu Sul 46. 56, Dział 37. 63, 1484 Reg 
721; ~  ac. sg. m. pospolity ca 1428 PF I 
488, OrtMac 100, OrtOssol 74, 4, etc.; f .  po
spolitą 1484 Reg 718; neutr. pospolito MPKJ 
V 129; pospolite 1423 Pozn nr 1150, ca 1428 
PF I 489, OrtOssol 33, 4, XV p. post. GID om 41, 
etc.; ~  i. sg. m. pospolitym Sul 13. 72, 
B Z IV  Reg 11, 17; / . pospolitą 1398 StPPP 
VIII nr 7258, 1399 TPaw IV nr 567, 1400 
Pozn nr 472, etc.; neutr. pospolitym BZ Judith 
6, 14; ^  /. sg. m. (w) pospolitem Gn 5b, 1429 
ArchCastrCrac III 703, 1441 ZapWarsz nr 705, 
etc.; pospolitym 1468 ZapWarsz nr 1295;/. po
spolitej XV ex. R XXV 142; neutr. pospolitem 
Dział 44, 1462 Czrs s. XL, 1481 AGZ XVIII 
223; pospolitym 1425 ArchTerCrac CXCV 319, 
14, 1471 M PKJY  58, MPKJW 97; -  ac. du. m. 
pospolita 1439 AKH  III 343; ~  n. pł. pospolici 
Sul 81; m. pospolite Sul 63, Dział 47, 1491 
RKJŁ VII 57;/. pospolite 1424 Kościan nr 1033; 
~  g. pł. m. pospolitych 1415 AKH  III 256, 
1419 Pyzdr nr 591, 1420 ib. nr 657, etc.; pospo- 
lityk 1405 KsMaz I nr 614; f .  pospolitych 1421 
Pyzdr nr 696, 1425 ib. nr 788, 1432 Kościan 
nr 1448, 1471 MPKJ V 43; neutr. pospolitych 
Sul 78, Dział 38. 57, 1500 ZapWarsz nr 1890; 
~  d. pł. pospolitym ca 1428 PF I 488; ~  ac. 
pł. m. pospolite 1403 KsMaz I nr 269, 1408
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Pozn nr 660, Sul 11. 71; / .  pospolite 1443 
ZapWarsz nr 722, Gałka w. 18, 1493 ZapWarsz 
nr 1743; neutr. pospolita ca 1428 PF I 482; 
pospolite 1491 ZapWarsz nr 1227, 1498 ib. 
nr 1885; ~  /. pi. m. (na) pospolitych 1474 
ZapWarsz nr 1407, 1493 ib. nr 1742.

Z n a czen ia : 1. rwspólny, będący wspólną 
własnością, communis, qui a pluribuS posside- 
tuF: Yaco possagu swey zony *wnoslzem pancz- 
dzezanth grziven v oczysno... a tym obroczyl 
na pospolithe dobre Micolayewo y Dobrogo- 
stowo, a zobem nycz ne ostawil 1423 Pozn 
nr 1150; In communi nawsze vlg. szayanl na 
pospolytym nawszu 1425 ArchTerCrac CXCV 
319, 14; In communibus pascuis vlg. na pospo- 
lithem pasthewniku 1429 ArchCastrCrac III 
703; Yakom ya nye wszal sedmidzessad grzy- 
wyen grossy siro<ki>ch scarbu pospolitego..., 
ku kthorem by Szwachna prawo myala 1432 
Pyzdr nr 1074; O który lyasz Marczyn na mya 
zalowal, tom rambyl w pospolytem lessye 
1441 ZapWarsz nr 705, sim. 1474 ib. nr 1376; 
Jaco mnye Maczey poprzedal lanky poszpo- 
lithe sylą 1443 ib. nr 722; S pospolythym mły
narzem (cum communi molendinatore) alybo 
sługą geden *bradth szą może o krziwdą.., 
sząndzicz Sul 13; O młynarzy pospolytem 
myedzy braczą Dział 29; Jakom ya s brathem 
s moyem, Pyotrem, nye wynowath Pawiowy... 
myodv s pospolytego gymyena za ctyrzy grosze 
1461 TymSąd 76; Jacom ya nye rabyel drew 
w Swyaschkowskyey czasczy..., ale <w> pospoli- 
them yymyenyu 1462 Czrs s. XL; Yakom ya 
nye lowyl rib w sthawku Michalowym, ale 
w pospolithim 1468 ZapWarsz nr 1295; Posz- 
polito czyn swe gymyenye (war. hal.: pospoly- 
tosczy) communiter (communicet Gal 6, 6) 
MPKJ V 129; Jako ya nye trzimąm czasczi... 
Malgorzacziney na Gorkąch, kthora czascz 
była przikvpyona za *poszpolithi gymyenye 
1471 ZapWarsz nr 2955; In piscina sua in villa 
Cussyenycze in planicie communi al. na pospo- 
lithem nawszyw 1481 AGZ XVIII 223; A onego 
tho nye<jmocne>go... mayą przyvodzycz, yzby 
przyąl pokuthą a z pospolythych pyenyądzy 
(de bonis communibus) potrzeby nyemocznym 
rządzącz y yednayącz 1484 Reg 719; On tho 
nyemoczny m a... do pyski dacz.. thako yszby 
pospolythe pyenyąndze były zaplaczone 1491 
RKJŁ VII 57; Jakom sya ya s Yakybem yednal, 
ysch my Jacub myal zapyshacz... pasthwy 
pospolythe 1493 ZapWarsz nr 1743; Michi et 
tibi hoc pallacium commune, pospolythi, erit 
XV p. post. R XXV 182.

2. e wszystkich dotyczący, wszystkim dostępny,

ogółowi służący, wszystkich obejmujący, ogólny, 
publiczny, communis, ąui ad omnes pertinet, 
omnibus patet, publicm : Pospolita generalis 
ca 1428 PF I 484; Contra initum (Erz 74: 
mutuum) pactum mymo pospolithy ślub y wy- 
moua ca 1428 PF I 488; Pospolythim universis 
ib.; Pospolithe familiarem 1440 R XXV 242; 
Geden pospolyti sandza (generalis iudex) w kasz- 
dey zemy ma bicz myan Sul 8; Pospolithe pol- 
liticum XV med. GIWroc 231 y; Pospolyti ge
neralis XV med. R XXIV 48; Gclisz mosz 
poymye zono noyo, nye poydze kv boyv ani 
gemv ktorego poselstwa roskazo pospolitego 
(publicae) BZ Deut 24, 5; Pospolytim (com
muni) narzekanym... swe proszbi przelewały 
BZ Judith 6, 14; Ale o gynne rzeczy, yakosczye 
pytały, thy szą roszmaythe, o tych nye mozem 
wam pospolytego prawa odpyszacz OrtOssol 
93, 3, sim. OrtMac 128; Ale na dworze naszem 
abo przed sadem sadzy naszego pospolitego 
(iudicio nostro generali, Sul 64: w sządze na
szem wyelgem) moczą naszą... mosze pozwacz 
Dział 49; W poszpolythy sąd (war. kał.: w po- 
spolstwye) in concilium (qui operit odium frau- 
dulenter, revelabitur malitia eius in consilio 
Proy 26, 26) MPKJ V 69; Poszpolita (sc. mo
dlitwa) za wsitky M W  21 a; Gynsze posthy, 
kthorez tho... są vstavyony dla nyektorey 
pospolithey potrzeby albo przyczyny (ex causa 
communiter indicta) 1484 Reg 712; Ma byczi 
pyleń... szvoych modlythw... yyąwszy nyzlyby 
kogo pospolitha potrzeba a braczthva thego 
yzythek potrzeboyal (nisi grayis utilitas frater- 
nitatis impediat) ib. 719; Braczya wszythczy 
y syostry... mayą sye zchadzaczi z povyn- 
nosczy kv navyedzanyv pospolythemy (ad visi- 
tationem communem) na nyekthore myesczcze 
poczlyye ib. 721; Laboriosi kmethones de Bo- 
lechowcze... kmethones tocius communitatis 
al. gromady poszpolythey actores 1498 AGZ 
XVIII 533; Pospolythy communis ca 1500 Erz 
74; Generalis, id est yniversalis, communis po
spolythy ib.; Vniversalis pospolythy, id est to
tus vel omnis ib.; ~  Prze pospolite dobre pro 
bono publico ca 1428 PF I 489, sim. ca 1500 
Erz 74; Vzytheczno gest pospolythemy do- 
bremv (rei publicae), abi poddany naszy spo- 
koynye zzyly Sul 46, sim. ib. 56, Dział 37. 63; 
O pospolytem dobrem Dział 44; Octavianus... 
quis post se rem publicam gubernaret, pospoly
the dobre, a diis solicite requisiuit XV p. post. 
R XXV 176; Oretur... pro omnibus nobilibus, 
slachta, yszby gym pan bog raczył dacz kv 
radzenyy lasska dvcha svyatego, którym do- 
radzenym radzylyby o pospolite dobre XV
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ex. SKJ I 148; ~  pospolity dom, szopa pospo
lita fgospoda, zajazd, caupona, deversoriurn : 
Prestocz szo gest on bil... f pospolitem domv 
narodził Gn 5b; Hec domus omnibus homini- 
bus est communis pospolythi XV p. post. 
RRp XXV 183; W szopye pospolytey in dever- 
sorio (reclinavit eum in praesepio, quia non 
erat eis locus in deversorio Luc 2, 7) XV ex. 
R XXV 142; ~  droga pospolita 'droga pu
blicznadostępna dla wszystkich, v/a publica": 
Ja<ko>m ja drogy pospolitey ne zakopał wy- 
lozoney, alem copal w fssem (pro ssfem) 1450 
ZapWarsz nr 901.

3. rmiejski, należący do tzw. pospólstwa, 
urbanus, a<7 communes cives, ąui dicuntur, 
pertinens’: Gdyby myesczanyn... przysz<e)dl 
w woythow dom... y nalaszlby tamo dwa albo 
wyaczey radzyecz, czo by... myesczkye... albo 
gych, albo pospolithe (OrtMac 35: poszpolne) 
dobre gyednaly OrtOssol 33, 4.

4 .  rpowszechnie przyjęty, uznany, obowiązujący,
ąui ab omnibus receptus est, gacra omnes obser- 
vare debent9: Pospolithey liczby vsualis paga- 
menti oz 1428 PjF I 486, s7/w. ca 1500 Erz 74; 
Od boskich rozumow asz do luczskich vmow 
rzeczi pospolite, wiele mądrczom zacrite, vczi- 
nyl odcrite Gałka w. 18; Tedy bracza swe 
szostri mayą dacz mazom, posag gym *na- 
snamyonowszy obyczayem pospolithym (morę 
consueto, Dział 66: s posagem zwykłym) Sul 
72; Raczcze mogą... vczynycz... pospolythy 
wyelkyerz OrtOssol 74, 4, sim. Ort Mac 100; 
<P>ospoliti obyczay (ex communi usu, Sul 46: 
sz obyczayy pospolytego) w królestwie naszem 
gest Dział 38; ~  Pospolithim wlgata (haec
autem, quae sequuntur, scripta repperi in edi- 
tione yulgata Esth 10) 1471 M P K J\  58; Pospo
lithe yylozienye wlgata edicio (yulgata eius 
editio non multum distat ab Hebraico Ezech 
prol.) ib. 103; ~  O chtore penodze zalowal
na mo Paweł o pospolite, ti szo mne ycradzoni 
1403 KsMaz I nr 269; Iacom ia ne winouat(a) 
Reciborowi poi copy pruskimi penoczy a czstrzy- 
nacze pospolitig penoczy 1405 ib. nr 574; Jaco 
ty kobyli, czso Micolayewi dzeczi żałowali o ne 
na Boguszka, ty bili cuponi za posspolite pe- 
naodze 1408 Pozn nr 660; Iaco Ondrzey wnosi 
dwadze<s)cza grziuen pospolitich penadz<y> 
swey szoni posagu 1415 AKHW l 256, sim. 1419 
Pyzdr nr 591, 1420 ib. nr 657; Yakom nye 
wroczil Jana... we dwadzescza grzywen pospo
litich naprzecziw Janoy/y 1421 Pyzdr nr 696, 
sim. 1425 ib. nr 788, 1432 Kościan nr 1448; Ya
kom nye ranczil Janowy grzywny a *dzewyan- 
dzy scott pospolitich 1423 Pyzdr nr 750; Jaco

cztirzy grzywny pospolite, o które na mya 
Jan... zalowal, ty ssą yemv zaplaczony 1424 
Kościan nr 1033; O kthoro pyandzdzesanth 
kop grossow pospolithey monethy Sassin na 
Bernatha zalowal, tych mu on ne winowad 
1424 ZapWarsz nr 86, sim. 1478 AKPr VIIIa 
58; Manzoboycza ósmy kop groschow moneti 
pospolytey (monetae communis) za zabytego 
daa Sul 109, sim. 1498 MacPraw V I274; Wszelky 
z nych ma pyenyądz wlozyczy w zkrzynką 
pozpolithą monethy pospolythey (usualis mo
netae) yybiraczovi 1484 Reg 718; ~  pospolita 
mowa, pospolite przysłowie rprzysłowie, pro- 
verbium : Pospolite movy commune prover- 
bium XV p. post. JA XII 145; Pospolitim przy- 
sslowyy wlgo dicitur (war. kał.: pospolitym 
wlgo, Jer 3, 1) MPKJ V 97.

5. czwyczajny, nie wyróżniający się, communis, 
nulla re excellens’>: Wdowam a mąszatkaam 
dawnoscz pospolytha (praescriptio communis) 
trzech lyaath nye wadzi Sul 18; Zagynoli po
spolito smyerczo łyczko (consueta... morte) 
BŻ Num 16, 29; ~  Pospolythi rok (communis 
terminus), tho yest trzech nyedzeel, przes 
sandzą gym daan bąncz Sul 27, sim. Dział 15; 
Thedy o dzedzyny pospolythe roky (termini... 
generales)... mayą bycz dzyrzany Sul 63, sim. 
Dział 47; Ale wszdy na czwarthem wyeczy 
wyelgem lybo pospoUthem (in quarto col- 
loquio generali) albo stacz ma, albo procura- 
tora... poszlacz Sul 74; Ale ysze ryczerze zem 
naszich w sządzech wyecz pospolithich lybo 
wyelgych (in iudicio colloquiorum generalium) 
personą naszą snamyonvyą Sul 78; Jsze pan 
Pyotrh... myal othpovyedacz na roczech po- 
szpolythich Andrzeyowy 1474 ZapWarsz nr 
1407; Jako nam prayo... slyzhi... nye odpoyye- 
dacz na roczech pospolythych, tylko na xazączych 
1493 ib. nr 1742; ~  (o pozycji społecznej): 
Yako Yan... ne bil Janów sługa any pospo- 
liti chleboyeczcza 1419 Pyzdr nr 585; Idem... 
produxit primo duos nobiles... post pa- 
trem, item produxit nobilem... post matrem, 
item produxit duos tercios... de communibus 
al. s obcze moribus solitis aut pospolita dwa 
1439 AKH  III 343; Trzeczyy dwv trzeczego 
rodv pospolythe dobre (tertios duos tertiae 
genologiae bonos, Sul 11: pospolithee) ma 
wyescz... kv odzyrzenyv swego prawa slacheth- 
nego Sul 71; Czastokrocz obyklo szą przyga- 
dzacz, ysze slachczyczy albo tesz pospoliczy 
lvdze (nobiles sive plebei) w dobry łasz... 
wszethwszy... pożarem zaszgą Sul 81; Gdi 
wlodika pospolythi (nobilis communis) wlodi- 
kąn spolyczkowalbi Sul 102; Quando aliquis
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rex venit ad suum regnum, ad ipsum conve- 
niunt sui milites..., sui populares, lud pospo- 
lythy, ut suum dominum recognoscant XV med. 
SKJ V 265; Vczinyl slyvb Joyada myedzi bo- 
gem... a myedzi lyydem, abi bil lyvd boszi, 
a myedzi królem a myedzi lyvdem pospolytim 
(inter regem et... populum) BZ IV Reg 11, 17; 
Tam 10 (sc. pasiekę) spalyl y w proch obrocyl 
y posul na rowi pospolytego lyvda (super se- 
pulcra vulgi) ib. 23, 6; Pospolithi popularis 
(popularis homo regi similia passus Sap 18, 11) 
1471 MPKJ V 78; Pospolitego wlgi ignobilis 
(proiecit cadayer eius in sepulcris vulgi ignobilis 
Jer 26, 23) ib. 99; Nobiles pospolitha szlechtha 
XV p. post. PT7 III 289; ~  (o cenie, wartości, 
jakościj: Szelye pospolite vepres 1413— 4 JA 
XIV 503; Ysze Wawrzynecz szedł se dwema 
panyczoma y szam trzeczy w Przeszprawow sa- 
pust y porobił sesczdzesanth drzewa pospoli
tego 1417 Pyzdr nr 485; Yako... Jandrzey nyc 
porobił... szesczydzeszyanth cop pospolitego 
drzewa 1423 ib. nr 744; Potem... ksyoszota... 
dały kapłanom... s pospolytich doobitkow (pe- 
cora commixtim) dwa tysyocza BZ II Par 35, 8; 
Gdy kto s czygego lyasa... wy wieże dąb... abo 
gdyby pospolytych drzew woz wywyozl, tedy 
temv panv... ma pokvpycz vyną rzeczoną 
syedmynadzessyath Dział 38, śim. ib. 57; 
A gdyby nye chczal stacz kv sadv..., tedy gego 
grody... y wsy nam mayą bycz przyłączony, 
a gynsze gymyenye pospolite (bona ipsius... 
mobilia, Sul 60: gymyenye... rvszayącze) mye- 
dzy namy y ryczermy naszymy na poli ma bycz 
rozdzelono ib. 61; Pospolytich (war. lub.: po- 
szytnych) rzeczy vtensilibus (perfecta est domus 
in omni opere suo et in uniyersis utensilibus suis 
III Reg 6, 38) 1471 MPKJ V 43; Jako my Mi
chał rambil drwa olsowe y koly dambove, 
y ginssy drwa pospolite gwałtem 1491 Zap- 
Warsz nr 1227; Yako mnye Sthanyslaw... rabal 
drzewo godnye kv budowanyy y gynsche drzewa 
pospolyth[y]e 1498 ib.nr 1885; Quia Christus 
ferebat communes vestes, pospolite, proste 
odzenye, Joannes vero de pilis camelorum XV 
p. post. GIDom 41; Czeladz twą posspolithą 
pothrawą, a nye roskoszną karmy (familiam 
grosso cibo non delicato nutrias) XV p. post.
R I s. XXXIX; Anym rambyla... drew v lesze 
gyego olszevych, any drzeva, any drew pospo- 
lithich 1500 Zap Warsz nr 1890; ~  (o wartości 
kultowej): Nye mam chlebów pospolytich (lai- 
cos panes, 1471 M PKJY  37: pospolythe laicos), 
gedno poswyotne BZ I Reg 21, 4.

6. pospolita ręka 'solidarna poręka, zabezpie
czenie, fideiussio, vadimonium : Jaco ranczili j

pospolita ranka VI grziwen za Maczeya 1398 
StPPP VIII nr 7258; Szalovali so pospolito 
roko 1399 TPaw IV nr 567; Ysze Michał ne 
ranczil Przibignewowi pospolito ranka, ale za 
sz<w>0 cz0<ś)cz 1400 Pozn nr 472, sim. 1407 
ib. nr 615; Esz Nicolaus..., czsosz myal przi- 
yancz rakoymye ku posspolitey rancze ss Sandzi- 
schem, to prziyanl ku swey rancze, opusczo 
Sandzisza 1401 PKKr II nr 9; Jako mne Mico- 
lay ranczyl ranką pospolithą dwa eona za 
pancz cop 1425 Zap Warsz nr 145, sim. 1480 
ib. nr 1506; Jacom ya nye ranczyl pospolita 
*raku s Stanyslawem 1473 Czrs s. LXXXVII1; 
Raphael... actor proposuit contra... loan- 
nem..., quia ipse pro nobili Ioanne... manu 
coniuncta al. pospolythą rąką fideiussit 1499 
AGZ XVIII 408.

7. (o kościele chrześcijańskim, de ecclesia 
Christiana) 'powszechny, wszystkich skupiający, 
omnes amplectens, catho/icus5: Take trzy boghy 
y pany molwycz pospolita (catholica) wara 
zakazyge FI Ath 19, sim. Pul; A wyara pospolyta 
(catholica, FI: *krzyscyanska) ta yest, bychom 
yednego boga... czczyly Pul Ath 3, sim. ib. 40; 
Pospolythy catholicus ca 1500 Erz 74.

8. eposzczególny, każdy z osobna, singulus’: 
Zastawyamy dzedzini nassze..., nycz *ovszeyo 
sobye prawa albo państwa ostawayoncz y wy- 
gimayoncz, alle wszytky y pospolita, omnia et 
singula, ku namenonim dzedzinam przyslu- 
chayoncz myecz ca 1428 PF I 482.

9. 'istotny, qui ad naturam alicuius rei perti- 
neP: Pospolythe essenciale ca 1500 PF IV 748.

10. 'wyjątkowy, niezwykły, singularis’ (?): 
Virgo mater singularis poszpolyta XV p. post. 
GIKórn II 192.

11. P (w niedokładnym tłumaczeniu Hora
cego ): Nauibus ere dato cui pingitur anphora 
cepit, sz dopusczenya pospolitey materyi po
spolite poioszenye XV ex. GIKórn II 209; Vel 
qui praetextas, uel qui sumpsere togatas pospo- 
lyte poioszenye ib. 212.

Cf. Spolity
Pospołu 1. 'wspólnie, razem, równocześnie, 

communiter, una, uno tempore": Wszitczy... 
pospołu (simul) neysziteczny S0 se yczinili 
FI 13, 4, sim. Pul; Gdi S0 se seszli pospołu 
(simul) przecziwo mne, wz0cz duszo moio 
radzili so se FI 30, 17, sim. Pul; Pospołu (simul) 
gori radowacz se bodoo od obesrzena boszego 
FI 97, 9, sim. Pul; Iacosm ne smowil... s pa
nem Mroczkem pospołu gechacz w Carnowo 
szo wansadz 1404 Pozn nr 560; Maria Magda
lena et Maria Iacobi... dicebant ad inyicem pos- 
poly (Marc 16, 3) XV in. R XXIV 72; Jako ya
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mam pastw0, kedibi vgori bili *pospulv, egdi 
ya mam v cebye pastfą wyeczne 1430 ZapWarsz 
nr 355; Any tego yzythku mam, gedno tho, 
czossmy pospolv strawyly 1437 Pozn nr 1582; 
Pospołu (simul) domow i plothow obiczayem 
obiklim ku oprą wy any u obwyanzan bandzye Sul 
108; Pospolw vna secum XV p . pr. R XVI 347; 
Szlasta pospołu (pariter) az na to myasto BZ  
Gen 22, 8; Tedi bodzem pospołu bidlycz ib. 
34, 16; Uczynyl gest dzerszadlo... na krayu 
oponi gedney... a na krayu oponi drugey ta- 
kyesz, abi sze społu sesla dzyerszadla a pospołu 
spogyona była (ut... mutuo iungerentur) BZ 
Ex 36, 12; Uczynyo dzerszadl pyoczdzeszyoot 
na krayu dzyanycze gedney, abi szyo pospołu 
(sibi invicem) mogły sgycz ib. 36, 17; Thego 
nany poszpoly (OrtOssol 41, 1: spolnye) zalvya 
poszpołny poszłowye OrtMac 46; Gdyby wy- 
lyeganye<c) poyąl w malszenstwo wyleganyczą, 
nyewyastą albo dzyewką, a gdyby dzyeczy po
społu myely, mayąly ty dzyeczy które prawo 
kv gymyenyv szwego oczcza? OrtOssol 30, 3, 
sim. ib. 84, 4, OrtMac 28; Gdy dwa czlowyeky 
albo wyaczey pospoly mayą stoyacze gymyenye 
OrtOssol 69, 4, sim. ib. 18, 2. 70, 1, OrtMac 93; 
Były pospołu w malzenstwye dzyessacz lath 
OrtOssol 84, 4, sim. OrtMac 114; Angelskiemv 
krolowy bogu poymi pospol u M W 107 a ; Ale ocz- 
czowo y sinowo, y ducha swiatego gedno iest 
bostwo, równa chwała, pospołu wiekuista wiel- 
moznoscz M W  109a; Wybaw nasz s padołu, 
yszze nye zagynyem poszpolu XV p. post. R XIX 
63; Contractauerunt pospołu gadały sza ca 1500 
JA X 379; Płakały szyedzącz pospoly (simul) v 
studnye Rozm 123, sim. ib. 132; Przeto vam troyą 
rzecz pospolv chcze povyedzyecz ib. 743; To 
mamy vczynycz, by slova nasche były vsta- 
yyczne ode yschytkych pospoly ib.; ~  Pospołu 
(simul) nemodri y szalony zgineta FI 48, 9, sim. 
Pul, sim. FI i Pul 48, 2; Mozowye tego myasta 
ostopyly ge i starzy, y mlodzy, y wszelky lud 
pospołu (simul) BZ Gen 19, 4; Thy dlugy for- 
drówaly albo prawyly pospołu tych dzyeczy 
opyekaldnyczy j masz tey zony OrtOssol 65, 2, 
sim. OrtMac 87; Zwnotrz pogladzy ye myecz, 
a wnotrz strach, yunoszo pospołu (simul Deut 
32, 25) y pannę Pul Deut 37; ~  Yako rosło
pospoly zyelye y począlo ykazoyacz oyocz, po
kazał szye *kąkąl myedzy thym (Mat 13, 26) 
Rozm 339; ^  Abycz ony tesze syymy (leg. 
z swymi) szonamy pospołu ne leszely Gn 174b; 
Bi pospołu (ne simul, Pul: nye yednako) ne dal 
(sc. mnie) s grzesznimi FI 27, 3; Iensze pospołu 
(simul) se mno slotke brał ies karmę F I 54, 15, 
sim. Pul; Baworowa roczila pospołu s swim mo-

szem 1404 Piek VI 215; Pospólstwo... spra- 
wyacz raaczysz... pospołu (Msza V. I. VIII: po- 
spolicze, V. X II: yednako) s sługo twym (una cum 
famulo tuo), papyeszem naszym 1424 Msza III 
s. 51, sim. II. IV. VI. IX. XIV; Grzegorz od- 
powyedzaal, ysz... Franczysszek w theyze 
wszy... gest y był pospoly (insimul) z Grzego
rzem przes dwye lyecze, a mylczal Sul 36; Alye 
pastyrzs myenyl szą tą tho owczą pospoly s drv- 
gymy (una cum aliis) do wszy przypądzicz Sul 
45; Tho iest prayo przyrodzone pospoly sz 
lyydzmy stworzone ca 1450 PamLit IX 318; 
Bodoo z mymy pospołu yako ten, cz[k]o sze 
rodzyl w szemy BZ  Ex 12, 48; Ma gymyenye 
długo albo krothko, czo zarobyl szwą (leg. 
z swą) zona poszpolu OrtMac 27; Raczyz mye 
pogrzescz w thwogym grobye pospoly s thoba 
Naw 150; Czy trze... ybogaczyly szą sząszya 
Adama..., vsdrowyly go pospoly sz Yewą y gych 
dzyatky XV e*. MPKJ II 318; Vschakosch 
kyedy iuz pospoly nyeczo s nymy poszedł, osta- 
yyl ye Rozm 608; ~  Allecz gego dusyo svocy 
angely pospołu s czalem szocz go ony były do 
nebeskego krolefstwa donesly Gn 181 b, sim. 
Rozm 181; ~  Wykladayącz naththo, aby thaka 
nyewyasta... przy wszisthkich... rzeczach, które 
by gey w wyenye biły, pospoly y s konnymy 
yosznyky (una cum eąuis yectigalibus)... ostała 
Sul 75; Pyenadze szgynaly y sz gey rzeczamy 
pospołu OrtOssol 56, 1, sim. OrtMac 70; Rosła 
ona latorośl s kvyatem pospoly Rozm 73; ~  po
społu używać cuczestniczyć, participem esse, in- 
teresse’ : Poszpolu vszyvayocz albo czanscz mayo 
(communicantes, Msza I. VIII: pospolythuyacz,
III. VII: ucząstnoscz mayocz, VI: mayacz 
yczasthnoscz, V : swyathosczy pozywayaczim) 
y tesch pamyothko chwalocz naa przothku, 
naapyrwey chwalebney zawsche y tesch dze- 
wiczy, porodzyczelcze bozey 1426 Msza IV 
s. 314; ~  rbezpośrednio, po kolei, de in cep s’:
Vstawyamy, ze czy ysczy naschi poddani... ode 
dnya skazanya w schesczy nyedzyelach pospołu 
syebye naslyaduyąnczich (continue se seąuen- 
tes) any przes... yrzandnyka..., any przes któ
rego czestnykow naschich... gabany bicz mayąn 
Sul 98.

2. *jednakowo, eodem modo, aeąualiter, part- 
ter’: Wszitczy mozowye domu gego... pospołu 
(pariter) obrzazany so BZ Gen 17, 27; Ale 
wszitki trzy persony pospołu (FI i Pul: pospo- 
lycze) wiecznie sobie są y pospołu równe (coae- 
ternae sibi sunt et ąuoaeąuales Ath 24) M W  111 b.

Pospólni cf. Pospólny
Pospólnie 1. ewspólnie, razem, communiter, 

una: Pospolnye communiter XV med. GIWroc
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231 v; Si autem filii dei et heredes, heredes qui- 
dem dei, coheredes autem Cristi poszpolnye 
dzedzyczy Cristussowy (Rom 8, 17) XV med. 
SKJ I 103.

2. cnawzajem, mutuo : *Przymvyvczy *puth- 
nyky pospolnye (SKJ I 87: spolv) abo yeden 
drugego (hospitales invicem I Pet 4, 9) 1449 
R XXV 165; Propter quod suscipite invicem 
dlączego dlą nyebyeszkych rzeczy przymvyecze 
pospolnye w navcze a w przycladze dobrego 
zywothą (Rom 15, 7) XV med. SKJ I 50.

Pospólność cspołeczność, towarzystwo, societas, 
comictus5: Tho tegodlya obyatho sluszby n[y]a- 
szyhey... proschymy, p[y]anye, aby luthosczy- 
wye przyol... y thesz oth wyekugygo pothopye- 
nya n[y]asz odyemy, aby myedzy d[y]ostoyny 
thwey poszpolnosczy (Msza V : pospolnoscz, 
I. VIII: czrody, III. IV. VI: w czrzeedze, 
VII: zlączrnyw) raczy przyrownacz et in ele- 
ctorum tuorum grege iubeas numerari 
ca 1431 Msza XII s. 214; Et cum omnibus 
sanctis tuis,intra quorum nos consorcium... que- 
sumus... admitte kthorimi n[y]asz w poszpol- 
noscz (Msza I. III. IV. VI—VIII: thowarzy- 
stwo) nye mnymayocz zaszluzenya, alye szmi- 
lowanya proszchimi szczedrze przypuszczy ib. 
220.

Pospólny, Pospólni fo r m y : n. sg. m. pospolny 
XV med. GIWroc 110v, OrtMac 25. 34, etc.; 
/ . pospolna (1439) DokMp II 292, Rozm 176; 
neutr. pospolno De mor te w. 414; pospolne BZ 
Ex 12, 27, OrtCel 3, OrtLel 233, etc.; ~  g. sg. m. 
pospolnego Gn 3b, 1400 StPPP VIII nr 10326, 
1403 KsMaz I nr 280, etc. etc.; f. pospolnej 
1421 ZapWarsz nr 16, 1448 ib. nr 831, BZ  Deut 
20, 6, Rozm 547; pospolniej 1428 Pozn nr 1499; 
neutr. pospolnego 1424 Kościan nr 1110, Ort- 
Cel 11, OrtMac 43, OrtOssol 39, 1, etc.; pospol- 
niego 1424 Kościan nr lllO a. 1259; ~  d. sg. m. 
pospolnemu OrtMac 46, OrtOssol 13, 3. 41, 1; 
/ . pospolnej XV med. SKJ V 259; neutr. pospol
nemu OrtMac 100, OrtOssol 74, 4, 1472 AGZ 
XII 406, Rozm 583; ~  ac. sg. m. pospolny 1393 
TPaw IV nr 143, 1437 Wisi nr 228 s. 85, 1446 
Pi7 VIII 18, etc.; pospolnego OrtMac 63. 132, 
OrtOssol 40, 2. 51, 1. 96, 1; / . pospolną 1402 
HubeZb 117, 1449 R XXV 165, XV med. 
GIWroc 46v, Pul Ath 1; neutr. pospolne Ort
Mac 35, OrtOssol 95, 1; ~  i. sg. m. pospolnym 
OrtMac 44. 45, OrtOssol 13, 3. 40, 2 ;/. pospolną 
1395 Kościan nr 19, 1407 HubeZb 121, 1412 
KsMaz I nr 1907, etc.; neutr. pospolnym ca 1428 
PF I 490, 1436 KsMaz III nr 2229; ~  /. sg. m. 
(w) pospolnem 1402 Pozn nr 541, XV med. 
R XXV 268, XV med. SKJ V 252, Dział 11;

f .  pospolnej 1407 HubeZb 120, 1446 ZapWarsz 
nr 789, 1465 ib. nr 1244; neutr. pospolnym Rozm 
156; ~  n. pl. m. pospolni OrtMac 46, OrtOssol 
41, 1; /. pospolne Rozm 182; ~  g. pl. pospol- 
nych Rozm 98; m. pospolnych 1393 HubeZb 67, 
1395 PKKr I 241, 1421 Kościan nr 903, etc.; 
f .  pospolnych 1424 Kościan nr 1047 b, 1455 
TymSąd 16; ~  ac. pl. m. pospolne 1420 Pozn 
nr 986, 1424 KsMaz II nr 557, 1425 ib. nr 973, 
etc.; f .  pospolne ca 1428 PF I 480.

Z n a czen ia : 1. 'wspólny, będący wspólną wła
snością, communis, qui a pluribus possidetud: 
Iaco Micolay gayl w pospolni las 1393 TPaw IV 
nr 143, sim. 1446 PF VIII 18; Isz Stazek dal 
sw<y)ch prauich penandzi na zastauan, a ne 
pospolnich Jaschne 1395 PKKr I 241; Esz mego 
pastewnika poszpolnego prziorano xandzu opa- 
thowi..., yegosz pospolicze mogy namasthco- 
wye y moy otecz vsziwali 1400 StPPP VIII 
nr 10326; Iaco czso paropczi... rambili, to ram- 
bili... w pospolnem czele (pro dzele) 1402 Pozn 
nr 541; Iacom ya Raciborowi dwdzestu groszi 
pospolnego eona ne wino wat 1403 KsMaz I 
nr 280; Eze Potr powalyl plotha na pospolney 
yogrodze 1407 HubeZb 120, sim. 1465 Zap
Warsz nr 1244; Jacom ia nye przedala dwoyga 
scota pospolnego 1410 Czrs 28; Yacom ya ne 
popasł Yacussow<a> owsa pospolno czrzodo 
1412 KsMaz I nr 1907; Iaco... moy oczecz 
w tern wkupenu niezsz ne mai any stry moy, 
anym tego za pospolne penądze cupil 1420 Pozn 
nr 986; Sandek ne szaoral pospolney Ondrze- 
iowi roley, ale swo 1421 ZapWarsz nr 16, sim. 
ib.; Jaco Helska nye wząla... żadnego bidla 
pospolnego (Kościan nr lllOa. 1259: pospol- 
nyego) po swem mąsv 1424 Kościan nr 1110; 
O kthoran zemya Grzimek na mya zalowal, 
thom ia nye pospolnim gimye<nie)m ocupil, 
ale swim possagyem 1436 KsMaz III nr 2229; 
Tercium pratum est penes pratum nostrum, co- 
mune dictum al. pospolna lanka (1439) DokMp 
II 292; Jacom ya ne zayal bydła na pospolney 
pasthphe Sbroszcowy 1446 ZapWarsz nr 789; 
Jacom ya ne odbył Sczepanowy bydła od vody 
poszpolney gwałtem 1448 ib. nr 831; Jakom ya 
Phalkowi w gego podvorzu nye vidarl pczol 
silą pospolnich 1455 TymSąd 16; Ktori gest 
czlowyek, genze iest sczepil vinniczą a gesseze 
nye vczinil gey pospolney (communem), z nyeze 
to by było slvsno wszem poziwacz BZ Deut 
20, 6; Wschytky rzeczy ym były pospolne (habe- 
bant omnia communia) Rozm 182.

2. 'wszystkich dotyczący, wszystkim dostępny, 
ogółowi służący, ogólny, publiczny, qui ad omnes 
pertinet, omnibus patet, communis, publicus5:
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Czader zastauil gmecze ('kmiecia’) Yacusowa 
s gego dobra wola na pospolna potrszebo y o to 
scoda yma 1402 HubeZb 117; Yczynily... pro- 
curatora... dawayocz... * wszelkno mocz... po- 
spolicze wszythky pospolne rzeczy vczynicz ge- 
neraliter omnia et singula faciendi ca 1428 PF I 
480; Tho capitulum ivsze stogy yiszszey po- 
pysano... o prawye zemskego voyewody po- 
spolnego Sul 70; Hoc diuersorium fuit edifica- 
tum propter communem hominum conyencio- 
nem, pospolney ludzskyey potrzebye, ad collo- 
ąuendum XV med. SKJ V 259; Przekazą-ly 
raycze... poszpolne przykazanye (mandatum 
commune, OrtOssol 34, 2: pospolnye)..., aby 
kaszdy pr<z)yszed kv *wyednyczy OrtMac 35; 
Dla pokoyy pospolnego (pro bono pacis, Sul 3: 
prze dobre pokoyne) y opory kosczelney... ykla- 
damy Dział 3; O pospolnem rzecznyky (de pro- 
curationibus) ib. 11; Tho wszythkym dobrem 
poszpolno, gydy przeth my koszy rowno De 
morte w. 414; Quam (sc. villam) Michael tene- 
bit morę obligatorio usąue ad plenariam agni- 
cionem al. ku pospolnemy przysnanyu 1472 
AGZ XII 406; Vschakosch v Yeszykrystczye 
nye było pospolne przyrodzenye czlovyecze (ge- 
neralis hominum complexio lit), alye dvchowne 
Rozm 155; Myły Yesus nygdy nyemoczen nye 
postał... a wschakosch pospolne nyedostatky 
(defectus generales) czyrpyal ib. 158; Alye po
spolne domnymanye yest (communior... et ye- 
racior opinio est), yze po tern czydzye apostoly 
yezyal ib. 205; Alye v godzyną mąky me, kto- 
rasz yescze nye przyschła, tedy s przyrodzenya 
pospolnego (ex communi natura), ktoresz s tobą 
mam, (mam) czyrpyecz ib. 207; ~ B y ... ządly- 
yoscz ky pospolnemy dobremy szye yest *vsta- 
myla Rozm 583; ~  pospolny chlew, dom, go
ściniec fgospoda, zajazd, caupona, deversorium : 
A takocz yocz ony slycz szo do gednego *domo 
pospolnego biły Gn 3b; Quia non erat eis locus 
in diversorio, gl. diyersorium est commune sta- 
bulum pospolny chewl (pro chlew) yel soppa 
(Luc 2, 7) XV med. GIWroc 110v; In diyer- 
sorio w gosczinczu w potrzebnem, pospolnem 
(Luc 2, 7) XV med. R XXV 268; Reclinauit 
eum in presepio, quia non erat ei locus in 
diuersorio w pospolnem domu (Luc 2, 7) XV 
med. SKJ V 252; Intrantes domum, quam do- 
mum diuersorium, w on pospolny, ybi natus fuit 
ib. 269; Vyodl y (leg. ji rgo5) w yeden dom po
spolny (deyersorium), yenze tedy byl próżny 
Rozm 63.

3. fmiejski, należący do tzw. pospólstwa, ur- 
banus, ad communes cives, qui dicuntur, perti- 
nens5: Gdyby... poszpolny myeszczanym (com-

munis ciyis), czo nyegdy ky praw (leg. prawu) 
przyszągal przyszedłby woythow (leg. w wój
tów) dom ... y nalaszl thamo dwa albo wyączey 
radzyecz, czosz by... myeszkye albo poszpolne 
(OrtOssol 33, 4: pospolithe), albo gych dobre 
yednaly OrtMac 34— 5, sim. OrtOssol 33,4; Gdy 
przyszasznyczy za swe albo za poszspolne pye- 
nyadzye poszła po prawo OrtOssol 20, 4, sim. 
ib. 90, 1, OrtMac 123; Gdyby szye radczczą 
albo przyszasznyk, albo pospolny czlowyek 
(homo communis) ktorykoly bąndz przylubo- 
walby szye ku dworu OrtOssol 34, 4, sim. Ort
Mac 36; Wyawy-ly... myesczanyn, pospolny czlo
wyek (communis ciyis) myesczką tagemna rada 
OrtOssol 35, 3, sim. OrtMac 37; Gdyby waszy 
myesczanye s pospolnego przyszwolenya (Ort
Mac 44: poszpolnym obyczayem albo przyszwo- 
lenym) k nam pyszaly OrtOssol 39, 2; ~  po
spolny poseł 'woźny sądu miejskiego, ministeria- 
lis iudicii urbani praeco dictus5: Mozely pospolny 
poszel (praecones) przed prawem luczkye rzeczy 
oprawyacz albo mowycz tako, yako gynszy 
rzecznyk? OrtOssol 28, 3, sim. ib. 11, 3. 22, 1. 
40, 3. 4. 41, 1. 98, 2, OrtMac 25. 45. 46. 135; 
Zapowyedzalem koyn s pospolnym poszlem 
(praecone iurato) OrtOssol 40, 2, sim. ib. 13, 3, 
OrtMac 45; Jam pyrwsy (sc. zapowiedział) ny- 
szly wy, a <o> tho szye spysczam na pospolnego 
poszła (super praeconem) OrtOssol 40, 2, sim. 
ib. 51, 1. 96, 1, OrtMac 63. 132; Geden rzecz
nyk naszego myasta p<r>zyganyl gednemv na- 
szemy pospolnemy poszlowy (praeconi) Ort
Ossol 41, 1, sim. ib. 13, 3, OrtMac 46; Tego 
szye nayn spolnye zaluyą pospolny poszlowy<e> 
OrtOssol 41, 1, sim. OrtMac 46; Tho z namy 
wy mowycze, ysz nye mozeczye myecz szwya- 
deczstwa pospolnego posła OrtOssol 95, 4, sim. 
OrtMac 132.

4. 'powszechnie przyjęty, uznany, obowiązu
jący, qui ab omnibus receptus est, quem omnes 
observare debenf: Mymo poszpolny sąt contra 
munitum pactum 1437 Wisi nr 228 s. 85; Co- 
mune ius pospolne prawo zemskye OrtCel 3, 
sim. OrtLel 233; Secundum legem comunem, id 
est secundum ius prouinciale podług prawa zem- 
skyego pospolnego OrtCel 11; Mogą gye wy- 
pytacz podług pospolnego prawa OrtOssol 39, 1, 
sim. OrtMac 43; Gdy ten wyelkyerz nye gest 
przeczyw pospolnemy pysszanemv prawu (Ort
Mac 100: poszpolnemv dobremy) OrtOssol 74, 4; 
Przeto nye możemy wam na wsythky gedno po
spolne prawo naydcz ib. 95, 1; Yako pyątego 
yyeky była pospolna lyczba (generalis fiebat 
computatio) od pyryego lyata nyektorego yyely- 
kyego znamyenya Rozm 176; ~  Jacos praue
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ne wzala pospolnych penandzi panczidzesanth 
grziwen 1393 HubeZb 67, sim. 1422 Kościan 
nr 963; Jaco Samson Micolay poziczil copy 
grossy Micolayewy a duadzescze scot y scoczecz 
pospolnich na zastawą 1421 Kościan nr 903; 
Jandrzychowe nye myano dacz wyprawy yaco 
LX grzywen grossy, ale yaco LX grzywen po
spolnich 1424 ib. nr 1047b; Yako Paweł... cu- 
pyl woytowstwo... za pąnczdzeszanth grzyven 
hy zą pącz grossy prasskych a za pącz pospol
nych 1424 Pozn nr 1180; Jako mne Dzirska wi- 
nowatha copa pospolnich grossy 1426 Zap- 
Warsz nr 164, sim. 1427 KsMaz II nr 2949, 1427 
Zap Warsz nr 2713; Jakosm... otliczal... pyancz- 
dzessyanth grzywen y pyancz grziwen praskych 
a ostatek pospolnyey moneti 1428 Pozn nr 1499; 
Tollens denarium..., qui valebat decem num- 
mos vsuales pospolnych (Mat 22, 20) XV med. 
SKJ V 254, sim. Rozm 511; O szwyadeczthwo 
przyszyasznykow o kthorą bąndz rzecz, szlo- 
wye *szepszelnyk, maya dacz yeden szeląg drob
nych poszpolnych (OrtOssol 76, 2: poszpoly- 
thych) pyenyądzy, czo gydą thamo, czo po- 
wszednye gyemy targyya Ort Mac 102; ~  po-
spólna przemowa rprzysłowie, pro\erbium \ Al- 
bosz dobrze yemy by było, by szye byl nye na- 
rodzyl, podług pospolney przemoyy (usualiter 
dictum est): lyepyey by nye bycz, nyzlyby slye 
bycz Rozm 547.

5. 'zwyczajny, nie wyróżniający się, commu- 
nis, nulla re excellenf: Prócz begu pospolnego 
sine incubitu concepisse XV med. R XXV 160; 
Bo czokolyye nalyezyoną ze czyorga przyrodze- 
nya v czyelye nasyyeczschym... Yesykrysta..., 
to yest było czystsche a yyelebneysche nyz w po- 
spolnym czyelye y<n)sche<go) czlovyeka Rozm 
156; ~  lesus... począł prosto stacz a chodzycz 
na syych nogach przeze wschey pomoczy a przez 
podpyranya nye podług obyczaya pospolnych 
dzyeczy (puerorum), ysch pyrvey poczną lazycz 
Rozm 98; Rozymey, yzecz byl (sc. Archalaus) 
dzyeyyącz lyat przy tego oyczy podług domny- 
manya pospolnego lyvda (secundum opinionem 
vulgi dictam) ib. 116, sim. ib. 179. 181. 614. 684; 
Tedy lyvd pospolny (populi Mat 21, 11) rzeki, 
chczącz by to ky starschym przyslo ib. 448; 
^  Dominus princeps dedit et suspendit causam 
Petri... cum Sasino... ad simplices terminos na 
pospolne roky 1424 KsMaz II nr 557; Hoc de- 
dimus ad simplicem iudicum na poszpolne roky 
1425 ib. nr 973.

6. 'wzajemny, m utuuf: Pospolnym wypowedze- 
nym mutua relacione ca 1428 PF I 490; Po- 
spolna medzy sobą (antę omnia autem, mutuam 
in yobismetipsis caritatem continuam habentes

I Pet 4, 8) 1449 R XXV 165; Item docuit nos mu
tuam dileccionem servare, gl. mutuam pospolno 
XV med. GIWroc 46 v; ~  Chczesly, by szye 
czydo stało, alye k temy yczynky ny mam nycz 
pospolnego s tobą (quid habeo tecum com- 
mune) Rozm 207.

7. pospolna ręka 'solidarna poręka, zabezpie
czenie, fideiussio, vadimoniurn : Iaco mi ranczil 
pospolno ranko 1395 Kościan nr 19; Eze Potr 
y Adam ne ranczyly pospolno ranko groszy 
dwudzestu grzywen 1407 HubeZb 121, sim. 1418 
Czrs 188; Fideiusserunt manu coniuncta po
spolna ranka pro nobili lohanne 1434 AGZ XI 
89; Fideiusserunt unita manu al. pospolną rąką 
pro Stano 1454 ib. 400; Eze Maczey y Czczybor 
pospolną raką nye ycradly Maczegewy 1462 
ZapMaz 43; Manu propria al. pospolna raką 
1467 Trześn 79.

8. (o kościele chrześcijańskim, de eccłesia 
Christiana) 'powszechny, wszystkich skupiający, 
omnes amplectens, cathołicus’: Ktorykoly chcze 
zbawyon bycz... potrzebyzno iest, aby dzyerzal 
pospolno (catholicam, FI: krzescansko) wyarę 
Pul Ath i.

9. corruptum: Pospolne przyszczye (yictima 
transitus, Biblia ołomuniecka: obiet przisstie) 
pana gest BZ  Ex 12, 27. ~  Tłumacz zrozumiał 
czes. obet jako obec.

(Pospólstwie) Postpólstwie 'nawzajem, mutim : 
Conswetudo est amicorum ab invicem receden- 
cium apperte corda sua mutuo, postpolstwe, 
sibi manifestare XV med. GIWroc 37v.

Pospólstwo, Postpólstwo, Postwólstwo fo r m y : 
n. sg. pospólstwo ca 1428 PF I 492, BZ  Ex 12, 6. 
19, 23, etc. ; ~  g. sg. pospólstwa 1398 HubeZb 
94, 1401 ib. 80, 1420 MMAe VIII 459. 460, etc. 
etc.; postpolstwa 1396 Pozn nr 190; postwol- 
stwa XV med. GIWroc 40r, 1461—7 Serm 92r; 
~  d. sg. pospólstwu ca 1420 R XXIV 84, 
Gałka w. 65, 5Z  Num 14,36, etc.; ~ac. sg. 
pospólstwo Wierzę 1, 1424 Msza III s. 51, sim. 
II. VI, etc.; ~  i. gg. pospólstwem Suł 21, BZ 
Ex 19, 11. Num 16, 27, etc.; ~  ł. sg. (w) po
spólstwie XV med. SKJ V 269, 1471 MPKJ V 69, 
EwZam 297; postpolstwie Rozm 143; postwol- 
stwie 1426 Pyzdr nr 813.

Z n a czen ia : 1. 'wspólnota majątkowa, com- 
munitas rei familiariś’: Czo Andree kupił dze- 
dzini, to kupił s postpolstwa, gegosz gesz<m> 
ya tako dobro czon<ś)cz mai iako y on 1396 
Pozn nr 190; lako czso Pakosz nakładał, to na
kładał s pospólstwa, a ne bodo s nami dzelen 
naszimi penoczmi y swimi 1398 HubeZb 94; 
Przeclaus fideiussit propter Jacusium et propter 
pospols<t)wo unam sexagenam grossorum 1398
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TPaw IV nr 440; Iaco Tomek cupil to dzedzino 
s pospólstwa, kędy szo Sobeslayo opekal 1401 
HubeZb 80, sini. 1421 TPaw VII nr 2074; 
<V)stawycznye pospólstwo (communio, Sul 52: 
pospolythoscz) czyny czastokrocz rostargnyenye, 
w ktoremsze to bracza... na gnyew... czasto
krocz przychodzą Dział 44.

2. 'społeczeństwo, ogól ludności, cmtaś*: Tego 
na czo szaluyemi ot krolya y ode wschey ko
rony pospólstwa 1420 MMAe VIII 459, sim. 
ih. 460; Uschcodziless krolya y wschitko ko
rono pospólstwa ib. 459; Kv vzythkv pospól
stwa (unicuiąue autem datur manifestatio spiri
tus ad utilitatem I Cor 12, 7) 1449 R XXV 166; 
Prawdą popi taio,... lezz pospólstwu baio 
Gałka w. 65; Alye ysze skarada yest cząscz, 
yasz szą sz swym pospólstwem nye szgadza 
(quae suo non congruit universo), wstawyami 
Sul 21; Przetho z osobney rady... ryczerzy y po
spólstwa *sylachty (universorum nobilium, Sul 
6: wszystkych slyachcziczow) naszey... statuta 
ystawylismy Dział 2; ~  Periculis in ciuitate
w szkodach od poszpolstwa w myescze (II Cor 
11, 26) XV med. SK J I 66; Owa tocz myo dzysza 
wirzuczysz s pospólstwa ludskyego (a facie ter- 
rae) BZ Gen 4, 14; *Bodze[czye] gy offyero- 
wacz wszitko pospólstwo (universa multitudo) 
synów izrahelskich k wyeczyoru BZ  Ex 12, 6; 
Ktorzis wrocziwsy syo przipravili so kv szem- 
ranyv wszitko pospólstwo (omnem multitudi- 
nem) przeciw gemv, ganybyocz zemyo pospol- 
stwv, bi bila zla BZ Num 14, 36; Bodze pro- 
sicz kapłan za wszitko pospólstwo (pro omni 
multitudine) synów israelskich ib. 15, 25; Tedi 
Datan a Abiron... stali we szczv stanów swich 
y zonami {leg. z żonami), y z dzeczmi, y ze 
wszitkim pospólstwem (cum... omniąue fre- 
ąuentia) ib. 16, 27; A sam abi bil wypowyedzan 
s pospólstwa lyvda (a multitudine captivitatis) 
BZ  II Esdr 9, 4; Bo vyelye Zydow odstały od 
ych pospólstwa (Jo 12, 11) Rozm 445; ~  Alye 
doboodz se wszego pospólstwa (de omni ple
be) moszow... boyoczich sze boga BZ  Ex 18, 21; 
Bocz... stopy pan przede wszym pospólstwem 
(coram omni plebe) na goro Synay ib. 19, 11; 
Nye bodze mocz pospólstwo (vulgus) wstopicz 
na goro Synay ib. 19, 23; Potem bog dal gest 
w me syerce, iszem zvolal slyachcyce y vodze, 
y pospólstwo (vulgus) BZ Neh 7, 5;
Principibus sacer<(dotum) et magistratibus, et 
plebe poszpolsthwo (Luc 23, 13) XV p. post. 
Kałużn 273; ~  Od postwolstwa wyrzuczo was 
absąue synagogis facient vos (Jo 16, 2) XV med. 
GIWroc 40r, sim. ib.; Wroczyly szyo tako Aaron 
yako y kszyoszota wsego pospólstwa (principes

synagogae) BZ Ex 34, 31, sim. 1471 M P K J \  19; 
Pospólstwa sinagoge (viri proceres synagogae 
Num 16, 2) 1471 MPKJ V 25; Pospólstwa eccle- 
siam (locutusąue est David rex ad omnem eccle- 
siam I Par 29, 1) ib. 49; Yesthlyby taczy tho 
braczya nye chczyeli sye polepszycz..., thedy... 
mayą byczi vypądzeny z pospolzthva thego 
bracztłwa (de ipsius congregationis consortio) 
1484 Reg 722; Absąue sinagogis przes pospól
stwa abo sboru (Jo 16, 2) XV p. post. R XXV 
161; Aby na vasz, czvsch na cerkyev lychothną, 
to yest na pospolstw<(o> przeklyąte przyślą 
krev, czvsz pomsta krvye nyevynney Rozm 463; 
~  'ogól chrześcijan, kościół chrześcijański, om- 
nes Christiani, ecclesia Christiana(: Aby... prze- 
szegnal ti dari..., yeesz my tobye obyetuyemi 
za pospólstwo (pro ecclesia, Msza IV: czyrkew 
albo zgromadzenye, VI: zbór) twych wyernich 
krzescyyanow 1424 Msza III s. 51, sim. II. VI. 
VII. IX. XIII. XIV; Yeesz pospólstwo vpo- 
koycz, ostrzeedz, zyednacz y sprawyacz raa- 
czysz wszym okrogem zemskym 1424 Msza III 
s. 51, sim. VI. IX; ~  świętych pospólstwo (we
dług poglądów chrześcijańskich, in religione Chri
stiana) a. 'ogół zbawionych świętych dusz, omnes 
animae in perpetuum sahatae’ : Naszwyathszenw 
bosthwv... i wszythkyc<h> szwyathich pospol- 
sthwv b<(ądź> yyeczna chwała ca 1500 PamLit 
XXVIII 305; ^  b. 'łączność między wierny
mi na ziemi, w czyśćcu i w niebie, ich 
wspólnota, communio sanctorum, quae dici- 
tur9: Werzo w ... szwanthich poszpolsztwo 
(Wierzę 3. 8. 14. 17. 18: opczouane, 4. 5. 7. 
9—12: obczowanye, 6: *polszpostwo abo opczo- 
wane, 19: pospolitovanye) Wierzę 1.

3. 'towarzystwo, towarzysze podróży, comita- 
tus, comites’: E<xi)stimantes autem illum esse 
in comitatu, w pospolstwye, yenerunt iter diei 
(Luc 2, 44) XV med. SKJ V 269, sim. EwZam 
291; Mnymayącz aby on schedl v postpolstyye 
dzyeczynnem albo s przyaczyelmy (in comitatu 
puerum putabant nam redire) Rozm 143.

4. 'obcowanie z kimś, przebywanie w czyimś 
towarzystwie, cum aliąuo esse (sensu subst.), 
usus, consuetudo, comictus*: Tamo szą zebrały 
*dzyevyczą czyste a *nabozną, yesz yescze *po- 
spolystwa mąsczynskyego (consortio yirorum) 
nye posnaly Rozm 16; O kako skodlyyye yest 
dostoynemy czlovyeku złych ludzy (sc. pospól
stwo), a navyączey złych nyeyyast, bo to po- 
spolstvo przyprayylo, yze ten zaprzal pana, 
który przedtym poznał bożego szyna ib. 693; 
Vschakosch yako yloczcza (leg. uwłoczcę) czczy 
boskey, nyedostoynego ych pospolstya, slynamy 
zeplyaly ib. 727.
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5. 'średnia warstwa mieszczaństwa, później 
organ uczestniczący w zarządzaniu miastem obok 
rady i ławy miejskiej, cives urbani principibus 
cińbus inferiores, postea magistratus ąuidam ur- 
bis administrandae particeps?: Mozely myasto, 
szlowye raczczye s pospólstwem, vczynycz wyl- 
kyerz besz wyedzenya pana swego? OrtOssol 
19, 1, sim. ib. 74, 3, Ort Mac 100; Y dały na- 
themyast volacz..., kto by bil krolowy wyerzen 
y radczam, y pospólstwu myesczkyemy, aby 
then kaszdy przyszedł ku wyetnyczy OrtOssol 
34, 1, sim. Ort Mac 35; Daley gdy rada s po
spólstwem ystawyą wyelkyerz, to mogą szan- 
dzicz szyedzącz na szwem stolczy OrtOssol 37, 2, 
sim. ib. 13, 2, Ort Mac 40; Gęstły woyth nye- 
yszytheczny albo wsporny, nyesprawyedlywy, 
drapyeszlywy, we wszythkych rzeczach s po
spólstwem nyeszgodny..., tego szye raczcze 
mayą nayn... szkarzycz OrtOssol 52, 1, sim. ib. 
16, 1. 51, 4; Tedy raczcze... nye mayą nycz 
czynycz... przesz wyedzenya any woley pospól
stwa myesczkyego OrtOssol 89, 4; Raczcze maya 
na kaszdy rok przed starszymy y przed pospól
stwem ze wszythkych dochodow myesczyskych 
wząncz lyczbą ib.

6. (w stosunkach biblijnych) 'sąd ludowy, osą
dzenie na zgromadzeniu ludności, iudicium po- 
puld : Qui autem dbcerit fratri suo: Racha, 
reus erit concilio szodowemu oszodzenw, 
rady, albo wszemu poszpolszthw (Mat 5, 22) 
ca 1420 R XXIV 84; W pospolstwye in consilio 
(war. lub.: w poszpolythy sąd in concilium; qui 
operit odium fraudulenter, reyelabitur malitia 
eius in consilio Proy 26, 26) 1471 MPKJ V 69.

7. w postwolstwie 'razem, solidarnie, com- 
muniter, una5 (?): Yako Wyanczencz nye kazał 
wzyocz czlowyeka zabytego do wsy any szye 
zamówił z Mycolayem o thego czlowyeka 
w post wolst wye stacz 1426 Pyzdr nr 813.

8. niejasne z powodu braku kontekstu: Pospol- 
sthwo universitas ca 1428 P F l  492, sim. ca 1500 
Er z 74; Pospolsty communioni XV p. post. JA XII 
145; Oth postwolstwa a consorcio 1461—7 
Serm 92 r.

Pospółki 'wspólnie, razem, communiter, 
una (?): Esz Dzerszek wwanzal sye na me 
dzerszenye w Wanszirowe posspolki y wzal 
tego roku syano ss lank anysm ya ss swimi 
dzeczmi dzelnicze wsyola 1400 StPPP VIII 
nr 9947.

(Posrebrzyć) Pośrzebrzyć r pokryć warstwą 
srebra, argentum illinere alicui rei\ tu przenośnie: 
Perze golobe posrzebrzone (deargentatae) FI 67, 
14, sim. Pul.

Posromać 'zawstydzić, upokorzyć, pudorem

alicui inicere, aliąuem submissum reddere* : W czo, 
gospodne, pfal iesm, ne bodo posroman (non 
confundar) na weky FI 30, 1, sim. Puk, Osromo- 
czeni y posromani bodzcze (confundantur 
et reyereantur), gisz szukaio dusze moiey FI 
69, 2, sim. Pul.

Posromanie 'rumieniec wstydu, rubor (in ore 
evocatusj9: Posromanye (FI: osromoczene) lycza 
mego (confusio faciei meae) pokryło mye yest 
Pul 43, 17.

Posromić 'okryć hańbą, ignominia aliąuem 
a jf ic e r e Nimia familiaritas via est ad malum, 
vt patet in Thamar, que corrupta, posromil, 
fuit ab Amon fratre suo, quia sola fuit cum eo 
in thalamo XV in. R XXIV 69.

Posromienie 'zawstydzenie, upokorzenie, ali
ąuem submissum reddere (sensu su b st.f: Tunc 
milites acquisita purpura veteri non ad honorem 
sed confusionem, na posromyenye, eidem in- 
duerunt XV p. post. Kałużn 275.

Posromnie 'pokornie, suppliciteF: Archanyol 
yslyschawschy to yyelyebne przysvolenye, na- 
thychmyast posromnye poknąknąl (pro po- 
kląknąl) y poklonyl szye dzyeyyczy Marye 
Rozm 50.

Posromność ' wstydliwość, niewinność, pudor, 
pudicitia : Przemynyla szye (sc. Maryja) v bya- 
loscz, vkazvyącz czystego sercza posromnoscz 
(yirginum pudorem) Rozm 24; Posromnoscz 
dzyevycza (pudore yirgineo) yyelebnye choyala 
(sc. Maryja) ib. 55.

Posromny 'wstydliwy, pudens, pudicus*: Głową 
malvczko sczylyla (pro schylyla, sc. Maryja), 
jakosch yest podobno <dziewic)a<m) posrom- 
nym (ut pudicas yirgines decet ambulare), gesz 
nyeyyelye syego czoła podnoscha albo ykazyyą 
Rozm 22; ~  posromny członek 'membrum
\irile: Priapusopyolą, posromny członek ca 1500 
Erz 74.

Posromocenie 'zawstydzenie, upokorzenie, con- 
fusio : Oddal ode mnye wszythko poszromo- 
czenye M W  98a; Kto opvsczy zoną svoyą od 
szyebye, ma yey dacz vyano, to yest myto yey 
posromoczenya (det ei libellum repudii Mat 
5, 31) Rozm 268.

Posromocić fo rm y: praes. ind. 1. sg. posro- 
mocę BZ Num 23, 8; ~  inf. posromocić ca 1500 
Erz 75; ~  praet. 3. sg. m. posromocił BZ Num 
23, 8; ^  part. praet. pass. n. sg. m. posromo- 
cony M W  72a; n. pi. m. posromoceni M W  80b, 
XV p. post. R XXV 181; ~  praes. pass. 2. sg.
m. -ś posromocon Rozm 804; ~  fut. pass.
1. sg. m. będę posromocon M W  4a; ~  fut. 
pass. z partykułą niechaj dla wyrażenia trybu 
rozkazującego 3. pl. m. niechaj posromoceni
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będą M W  29b; ~  condit. pass. 1. sg. m. bych 
posromocon M W  30a.

Z n a czen ie : 'zawstydzić, upokorzyć, poniżyć, 
pudorem alicui inicere, animos alicuius compri- 
mere’: Ktorim rozvmem posromoczo, gegos to 
bog nye posromoczil (qua ratione detester, quem 
dominus non detestatur)? 5Z Num 23, 8; Tedi 
nye bandą posromoczon (non confundar Psal 
118, 6) M W  4a; Niechay posromoczeny bando 
(confundantur Psal 118, 78) pysny M W  29b; 
Niechay bandze sercze mogę nyepokalane we 
sprawiedliwosczach twogich, abich nye posro
moczon (ut non confundar Psal 118, 80) M W  
30a; Panye leżu Criste..., kthorysz... czyrpyal 
godzyny pyrwey na dzyen poszromoczony na ga- 
nyebny sząd przed Pylatha wyedzyon M W  12a; 
A thoszmy szye szthaly poszromoczeny 
y od *wszythkyey szgardzeny (Psal 122, 3) 
M W  80b; Ideo magi... in omnibus ab aposto- 
lis superati et confusi, posromoczeny, fugierunt 
ab eis XV p. post. R XXV 181; Confutare, id 
est arguere vel confundere posromoczycz ca 1500 
Erz 75; O vschego svyata mylostna mądrosczy, 
kakosz thy posromoczon y posmyevan! Rozm 
804.

1. Post fo r m y : g. sg. posta FI i Pul 108, 23; 
postu 1419 TPaw VII nr 786, 1444 R XXIII 303, 
BZ  II Esdr 8, 74, Rozm 198; ~  ac. sg. post 
BZ  III Reg 21, 9. 12. Judith 6, 20, 1484 Reg 
712, etc.; ~  i. sg. postem FI i Pul 34, 16, ca 1420 
R XXIV 81, BZ  Num 30, 14. Tob 12, 8, etc.; 
~  l. sg. poście XV ex. M PK Jll 318; (w) poście 
FI i Pul 68, 13, BZ  Neh 9, 1, Rozm 279; -  n. 
a. ac. pl. posty ca 1450 PF IV 571; ~  g. pl. 
postow 1484 Reg 723; ~  ac. pl. posty 1484 
Reg 712; ~  i. pl. postami EwZam 295; ~  /. pl. 
(w) pościech XV med. SKJ I 66, BZ  Judith 
4, 12, 1484 Reg 722.

Z n a czen ia : 1. 'częściowe ograniczenie się 
ze względów religijnych co do ilości lub rodzaju 
pokarmu, zwłaszcza potraw mięsnych, ieiunium : 
Vsmerzal iesm postem (in ieiunio) duszo moio 
FI 34, 16, sim. Pul; Pocril iesm w poscze (in 
ieiunio) duszo moio FI 68, 13, sim. Pul, sim. 
BZ  Neh 9, 1; Kolana moya roznemogla so se 
ot posta (a ieiunio) FI 108, 23, sim. Pul; C[c]ru- 
cem domini quatuor modis debemus portare, 
scilicet in corde per meditacionem..., in cor- 
pore per mortificacionem przesz wmarthwene 
postem ca 1420 R XXIV 81, sim. BZ  Num 30, 14. 
Tob 12, 8, Rozm 31. 40; In ieiuniis multis w po- 
sczech wyelkych (II Cor 11, 27) XV med. SKJ I 
66, sim. BZ  Judith 4, 12, 1484 Reg 722; Smy- 
slony posty ca 1450 PF IV 571; Wstaw (sc. 
Ezdrasz) ot postu (a ieiunio) maiocz rucho roz

darte y swyoto suknyo, poklyokl BZ II Esdr 
8, 74; Wezvaw (sc. Ozjasz) wszech kapłanów 
społu wipelnywszy post (ieiunio), pokarmyly 
syo BZ  Judith 6, 20, sim. ib. III Reg 21, 9. 12, 
Rozm 325; Byskvpovye... mogą vlzyczy bra- 
cziey... pokvth y posthow (in abstinentiis ieiu
niis) ych ostrosczy 1484 Reg 723; Nye yycho- 
dzyla (sc. Anna prorokini) z kosczyola, po- 
sthamy (ieiuniis Luc 2, 37) y modlythvamy 
szlvsząncz w noczy y ve dnye EwZam 295; 
Czczyenye o tern, yze kaplany postavyly y przy
kazały posth (ieiunium) za trzy dny prze dzye- 
vyczą Maryą Rozm 29; Poruson byl dyabel 
postem (ieiunio) czterdzyesczy dny ib. 194; Stały 
szye wschytky pokvszy yednego dnya yego (sc. 
Jesusa) postv (ieiunii) ib. 198; Thv navcza myły 
Iesus, yako szye ma czlovyek rządzycz przy 
svem posczye ib. 279.

2. 'okres, w którym wiernych obowiązuje post, 
tempus, quo fideles ieiunium sen ar e debenf: 
lako mu ne dal roku do posthu 1419 TPaw 
VII nr 786; Audi, benigne conditor,... preces... 
in hoc sacro ieiunio fusas poslanich swantego 
postu 1444 R XXIII 303; Kthore possthy mayą 
braczya posczyczy (de ieiunio fratrum) 1484 
Reg 712; A gdyż pozszczą (sc. bracia i siostry) 
post od svyątego Marczyna (in quadragesima 
vero sancti Martini)..., mayą chodzyczi na 
yytrznyą ib. 715, sim. ib. 712; Ihus... przyszedł 
do onee stvdnyee, yako o tern biwa ewangelia 
poszczye XV ex. M PK JII 318; ~  Post Wielki 
'okres obostrzonego postu od Środy Popielcowej 
do Wielkanocy, tempus ieiunii antę paschale’: 
A gdyż pozszczą post od syyątego Marczyna 
y w Posth Vyelky, mayą chodzyczi (sc. bracia 
i siostry) na yytrznyą 1484 Reg 715.

2. Post 1. 'zapewne słupek kamienny dzielący 
okno na części, laska, laskowanie, sine dubio 
columella lapidea, qua fenestra in duas partes 
dividituF: Item reformabit (sc. murator) inter- 

,stitia, id est posthy, in fenestra 1417 MMAe 
XVI nr 96.

2. 'zasłona, aulaeum, cortina : Cortina est orna- 
mentum ecclesiarum uel thabernaculorum ylg. 
posth 1437 Wisi nr 228 s. 84.

1. Postać fo r m y : praes. ind. 3. sg. postoi 
Gn 183 b ; ~  imper. 2. sg. postoj RZNum23, 3, 
1471 MPKJ V 36; 2. pl. postójcie Rozm 308; 
~  inf postać MPKJRp V 44 v; ~  praet.
2. sg. m. -ś postał XV in. Maik 119; 3. sg. m. 
postał jest ca 1428 PF I 490; jest postał 1419 
Pozn nr 976; postał 1390 Pozn nr 81, 1393 
HubeZb 67, 1403 Kościan nr 202, etc.;f. postała 
1395 Kościan nr 72, 1398 HubeZb 94; neutr. 
postało Rozm 208. 482; 3. pl. m. postali Rozm
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767; postały 1409 HubeZb 50; ~  condit. 3. sg. 
neutr. -by postało Gn 183 b.

Z n a czen ia : 1. 'zatrzymać się, stanąć na 
chwilę, consistere, subsistere : Postoy (sta) ma- 
łyczko podle obyati swey BZ  Num 23, 3; Po
stoy maalo subsiste paulisper (dic puero, ut 
antecedat nos et transeat, tu autem subsiste 
paulisper I Reg 9, 27) 1471 M PKJY  36; -  Po
stacz (war. kal.: postawycz) consistere (ecce 
occurrit illi mulier..., ąuietis impatiens nec 
valens in domo consistere pedibus suis Prov 
7, 11) MPKJRp V 44 v.

2. 'trwać, być gdzieś, kimś, jakimś, esse, loco 
vel statu ąuodam manere5: Jaco v Thomislaua 
ne postał nyeden (leg. nijeden) list potem, iaco 
mu gy Przibislaw posslal 1390 Pozn nr 81; 
Gestcy on (sc. św. Jan) Xpa byl prosyl, abicz 
thamo descz, vatr i tesze sle pouetrze ne postało 
Gn 183b ; Na the tho puscy any descz..., any 
szadne sle pouetrze thamocz ono nygdy ne 
postogy ib.; Penandze, iez podnosla (sc. Elena), 
szan ye prawe, a nigdi gey mosza ne postali 
1409 HubeZb 50; Ta ystna voda przemynyla 
szye..., przemyenyona przez mylego Iesu barzo 
v krasne vyno, yako kyedy na svyeczye postało 
Rozm 208; Bocz tedy bądzye ydrączenye vye- 
lykye, yakye nye postało (non fuit Mat 24, 21) 
od początka svyata ib. 482; Od svego vrodzenya 
v obovy nye postał (sc. Jesus) ib. 533; ~  Jaco 
tho swacczo, jaco Sbor nigdy Czaczkich m[o]an 
ne postał 1403 Kościan nr 202; Tisz nigdi nam 
gednaczem ne postał o to rzecz XV in. Maik 
119; Takosz vczynyl szye Archalaws markrabyą, 
a grabya nygdy nye postał (monarchus... nun- 
quam fuit) Rozm 116; O tern, yze myły Yesus 
nygdy nye postał nyemoczen od nagabanya 
ktorego vrzoda (quod Jesus nunquam egrotavit) 
ib. 157, sim. ib. 1 5 8 ;^  Iaco tamo Bartlomey 
ode dwdzestu (leg. dwudziestu) lath nigdi ne po
stał w dzirszeni 1393 HubeZb 67.

3. 'zmienić miejsce pobytu, przyjść, odejść, 
locum mutare, \enire vel abire5: Postał gesth 
migrauit ca 1428 PF I 490; Drugą ("drogą5) 
kv poganstw (leg. pogaństwu) nye chodczye 
a v myasto samarytanyskye nye postoyczye 
(ne intraveritis Mat 10, 5) Rozm 308; Bysku- 
povye yyelykye pyeczolovanye myely o smyerczy 
mylego Iesucrista y nye postały tego dnya do 
kosczyola ib. 767; ~  przenośnie 'zmienić przy
należność, przejść (w inne ręce), wyjść (z czyich 
rąk), posseSsorem mutare, alteriuS cuiusdam 
esse incipere5: Yaco to swatczo, is Nowa 
Wes ne postała w manofst<w)o do Czacza 
1395 Kościan nr 72; Thy ponoszę (pro panosze) to 
dzedzino oth sesczidzesanth lath <dzirżą>,

a nigdi sz gych rancu ne postała 1398 HubeZb 
94.

4. 'pochodzić od kogoś a. skądś, ab alicjuo, 
ex aliąuo loco ortum esse’: Ysz Janusz yest 
postał s naszey krzwe, postacy y sczytu 1419 
Pozn nr 976; Baczy a obezrzy pysmo, ysczy od 
Galyley prorok nye postał (non surgit Jo 7, 52) 
Rozm 461.

2. Postać fo r m y : n. sg. postać 1392 Łeb Mat 
172, 1393 Leksz II nr 283, 1437 Wisi nr 228 
s. 87, etc.; ~  g. sg. postaci 1393 Pozn nr 178, 
Gn gl. 53a, 1419 Pozn nr 976, etc.; ~  d. sg. 
postaci FI i Pul 77, 61. 147, 9, M W  134a; 
~  ac. sg. postać FI i Pul 72, 15, Pul 11, 73; 
~  /. sg. (w) postaci FI i Pul 149, 7; ~  n. pl. 
postaci FI i Pul 121, 4; ~ d .p l .  postaciam Pul 
Hab 14; ~ l . p l .  (w) postaciach Pul 104, 
36. 109, 7; postaciech FI 107, 3; postacioch 
FI 104, 36, FI i Pul 78, 10, Pul 107, 3.

Zndczenia: I. 'ród, plemię, genus, gens, 
natio : Surrexerunt quidam de aliis tribubus, 
s postaczy, murmurantes contra eos Gn gl. 53a; 
Postacz (nationem) sinow twich odrzuczil iesm 
FI 72, 15, sim. Pul; Bidlicz kazał w stanoch 
gich postaczi Israhel (tribus Israel) FI 11, 61, 
sim. Pul; Ne besze w postaczoch albo w poko- 
lyenyv (in tribubus, Pul: w postaczyach) gich 
nemoczny FI 104, 36, sim. FI i Pul 78, 10; Goscz 
bod0 tobe (sc. gospodnie) w postaczech (in 
nationibus, Pul: w postaczyoch) FI 107, 3; 
Tamo so wstopily postaczy, postaczy panouy 
(tribus, tribus domini) FI 121, 4, sim. Pul; 
Ne yczynyl gest (sc. bog) tako wszey postaczy 
(nationi) FI 147, 9. sim. Pul, M W  134a ; Mecze... 
w rokv gych kv yczyneny pomsczy (pro pomsty) 
w postaczy (in nationibus) FI 149, 7, sim. 
Pul; Postacz genus XV p. pr. R XVI 349; Tercio 
eam comendat ab eius origine et genere, dum 
dicit: Filia Phanuel de tribu, s postaczy, Asser 
(Luc 2, 36) XV med. SKJ V 262, sim. ib. 255; 
Odpędzyl stan Yozef, a postaczy (tribum, 
FI: pocolena) Effrem nye wybrał, ale wybrał 
postacz (tribum, FI: pocolene) Yuda Pul 77, 73; 
Sędzycz będze w postaczyach (in nationibus, 
FI: w narodzech albo w pokolenych) Pul 109, 7; 
Wskrzeszayocz wskrzeszysz lęczyszcze twoye, 
przyszyęgy postaczam (tribubus Hab 3, 9), 
yes zmowyl yes Pul Hab 14; ~  *Postać species 
1392 Łeb Mat 172; Miroslaus indixit se esse 
de ista postacz, de qua sit Jaszek 1393 Leksz II 
nr 283; Jako gest Jan s te postaczi, gich kley- 
nota, gich sczitha y gich krwe 1393 Pozn 
nr 178; Janussius dixit et asseruit se esse nobilem 
de genere patris atque matris, referens pro re 
certa, quod esset proclamacione al. zawołana
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452 postać

Gero, genelogie al. postacy Syczinsky 1419 ib. 
nr 976; Ysz Janusz yest postał s naszey krzwe, 
postacy y sczytu Syczinsky ib.; Postacz geno- 
logia 1437 Wisi nr 228 s. 87; Propago rodzay 
vel postacz ca 1500 Erz 75.

2. frodzaj, pleć, genus, sexus*: Propter quod 
eciam tunc sexus, postacz, femineum fuit mul
tum despecta wszgardzona 1456 ZabUPozn 90.

3. 'wygląd zewnętrzny człowieka, postawa, 
wzrost, statura alicuius hominiś*: Statura, id est 
status hominis seu eius magnitudo postącz 
ca 1500 Frz 75.

Postarzeć się 'dożyć późnego wieku, zestarzeć 
się, senem fierC: Postarzał iesm se (inveteravi, 
Pw/: postarzalesm szye) medzy wszemi neprzia- 
czoli mogimi F/ 6, 7.

Postarzenie 'sędziwy, podeszły wiek, senectus5: 
Asz do postarzena y starości (usąue in senec- 
tam et senium), bosze, ne ostaway me! FI 70, 19, 
sini. Pul.

Postata 'zespól istotnych cech, to co w pod
miocie istotne, niezmienne, ąuae alicuius propria 
ac maxime peculiaria immutabilia s u n f : Sed 
hodie simul celebramus festum harum trium 
personarum ex eo, ne inter eas yideretur esse 
divisio in substancia, postata, essencia diyini- 
tatis, cum tamen est indivisa XV p. post. Gl- 
Dom 67. ~  Cf. Podstata.

Postaw fo rm y: n. sg. postaw ca 1500 Erz 75; 
~  g. sg. postawa 1395 Pyzdr nr 6; ~  ac. sg. 
postaw 1405 HubeZb 105; ~  i. sg. postawem 
1435 KsMaz III nr 1578; ~  n. pl. postawy 
ca 1500 Erz 75.

Znaczenia: 1. rzwój, sztuka tkaniny mająca 
najczęściej około 14 m długości, textile, saepis- 
sime circa 14 m longum : Woyczech posual Bron- 
cze polczwarti grziwni y poi postawa sukna 
1395 Pyzdr nr 6; Esz Yan wynowath szedm 
werdunk rankoyemstwa szyrokich groszy za 
postaw sukna 1405 HubeZb 105; Thomas, fra
ter mens, subtraxit michi octuaginta sexagenas 
in paratis pecuniis et de argento et vestimentis 
al. postauem centum sexagenas 1435 KsMaz III 
nr 1578, sim. ib.; ~  Postąyy seritoria ca 1500 
Erz 75.

2. 'osnowa, stamen : Stamen est filum tele 
postaw ca 1500 Erz 75.

Postawa fo rm y: n. sg. postawa BZ I Par 11, 
23, 1461—7 Serm 66r, De morte w. 40, etc.; 
^  g. sg. postawy FI Ath 29, BZ IV Reg 1, 7; 
~  ac. sg. postawę De morte w. 56, Rozm 664; 
~  l. sg. (w) postawie ca 1418 Wisi nr 2151, 
De morte w. 22, 1471 MPKJ V 74, etc.

Znaczenia: 1. 'postać, wygląd zewnętrzny, 
kształt, statura, habitus, species, fo rm tf: Przeto

POSTAWCOWY

rzeki Dauid o nyem: Nadobnyeyschi w postayye 
(speciosus forma Psal 44, 3) ca 1418 Wisi 
nr 2151, sim. De morte w. 22, Rozm 625; Ka- 
key postawi (figurae) a w kakem odzenyy bil 
ten mosz, gen was potkał? BZ IV Reg 1,7; Gola 
głowa, przykra mowa, sze phszech stron ska- 
rada postawa De morte w. 40; Ogladay postawa 
moya ib. w. 56, sim. Rozm 664; Postawa abitudo 
(aliae quoque septem, sc. boves, emergebant de 
flumine... devoraveruntque eas, quarum mira 
species et habitudo corporum erat Gen 41, 4) 
1471 M PK JY  13, sim. ib. 103; Mnymacz kasdy 
czlowyek prawye, by byl prosthak na postawye, 
bocz sye sda yako prayy yolek, alyecz yesth 
chitrzi pachołek Satyra w. 24, sim. XV p. post. 
Zab 522; Postawa apparencia XV p. post. 
R XXV 266; Byl przyąl (sc. szatan) czloyyeka 
formą na szye..., bo yako mynya, ysch byl 
v duchovney albo ye *mnnyskey postayye przy- 
schedl Rozm 198; Vezrzy, kako nądznye stoy 
y y[ą]dreczenyv moy szyn myły..., yego yschytką 
postayą yest snathna (pro smathna)! ib. 758; 
~  'układ ciała, gestus corporis5: Statura humi- 
lis per humilitatem postaya pobożna przesz 
prostoscz 1461—7 Serm 66r; Postąyą gestus 
ca 1500 Erz 75.

2. 'wzrost, statura’: Nye patrzi na gego ob- 
lycze any na postawo gego wisokoscy (pro na 
postawy... wisokosc, altitudinem staturae eius) 
BZ I Reg 16, 7; Gegosz postawa (statura) bila 
pyocz loket BZ I Par 11, 23; Statura wrost 
w postawye (war. lub. rp.: postaw<a> wzrosty; 
statura tua assimilata est palmae Cant 7, 7) 
1471 MPKJ V 74.

3. 'zespól istotnych cech, to co w przedmiocie 
istotne, niezmienne, ąuae alicuius propria ac maxl- 
mepeculiaria, immutabilia su n f: Bog gest z osoby 
albo sz postawy (ex substantia, Pul: z ossoby) 
oczczowy przed weky yrodzon FI Ath 29; Sub
stancia *ysnosth al. posstawa XV p. post. PF V
30. ~  C f Podstawa.

Postawać 'przystawać, zatrzymywać się co 
jakiś czas na chwilę, paulum consistere, sub- 
sistere: Yedvo yynydą (sc. kmiecie) pod po- 
ludnye, a na drodze posthayayą, rzekomo plugy 
oprayyaya Satyra w. 7. ~  C f  Postawiać 2.

Postawcewy cf. Postawcowy
Postawcowy, Postawcewy fo rm y: n. sg. m. po

stawcewy 1471 M PKJY  41;/. postawcowa 1471 
RachKról 100; ~  n. a. ac. sg. m. postawcowy 
1461 AcOfLubl II; ~  g. sg. m. postawcewego 
1421 Pyzdr nr 687, 1432 Pozn nr 1380; ~  ac. 
sg. f .  postawcową 1432 ArchTerCrac X 73, 28, 
1433 StPPP II nr 2480, 1500 AGZ XVIII 417; 
~  n. pl. m. postawcowe 1471 RachKról 100;
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POSTAWCOWY POSTAWIĆ 453

~  g. pl. m. postawcowych 1435 ZapWarsz 
nr 513, 1456 ib. nr 994; ~  ac. p i f .  postaw- 
cowe 1490 AGZ XV 540.

Z n a czen ie : 'zrobiony z postaw ca, tj. z pew
nego rodzaju jedwabiu, e Serico confectus3: Yako 
Jacussz z Drogosławem nye obyeczali swe 
szyestrze... czepcza postawczewego, gdi yo za 
mosz dayali 1421 Pyzdr nr 687, sim. 1432 Pozn 
nr 1380; Presentavit coram iudicio tunicam po- 
stawczova subductam kuny 1432 ArchTerCrac X 
73, 28, sim. 1433 StPPP II nr 2480; Jacom ya 
ne ranczyl Wlodzimirowy... postawczowych 
rankawow 1435 ZapWarsz nr 513, sim. 1456 
ib. nr 994; Peplum Sericeum al. postawczowy 
1461 AcOfLubl II; Quia non recepit tunicam..., 
duo pepla postawczowa 1461 AGZ XII 272; 
lakom ya nye ranczil wiprawi po Malgorze- 
cze... trzech poduschk: dwye *parczyenich 
a jena postawczowa po trzy lokczye 1468 AKPr 
VIIIa 55; Alia suba posthawczowa cum auro 
1471 RachKról 100, sim. ib.; Duo marsczyen- 
cze postawczowe cum auro ib.; Quia tu secum 
dividere non vis suppelectilia domestica, yideli- 
cet... obducturas al. poschwi, et poschewky 
*iuchove et postawczowe 1490 AGZ XV 540; 
De qua caminata sibi yiolenter recepisti... lec- 
tisternia al. posczel posthawczoyą 1500 AGZ 
XVIII 417; ~  'zrobiony z postaw ca a. hafciarz, 
e Serico confectus vel qui artem acu pingendi exer- 
c e f : Polimitarius postawczewy aut axamyen- 
towy (Adeodatus... polymitarius Bethlehemi- 
tes 11 Reg 21, 19) 1471 MPKJ V 41.

Postawek 'podstawa, podpora, basis3: Vdzyela 
wszitky czky stanowe, s ktorich dwadzyeszczya 
k stronye poludzenney bili przeczy w poludnyu 
se cztyrmydzeszyot postawky (pro podstawky ?) 
szrzebrnimy (cum... basibus argenteis), dwa 
podstawky pod <j)edno czkoo podloszona bo- 
doo BZ Ex 36, 24. ~  Cf. Podstawek.

Postawiać fo r m y : imper. 2. pi. postawiajcie 
BZ Lev 26, 1; ~  part. praes. act. adv. postawiaję 
FI 17, 36; postawiając ca 1428 PF I 480, Pul 
17, 36; ~  inf postawiać 1456 AcPosn I 237; 
~  praes. pass. 3. sg. neutr. postawiano jest 
BZ II Par 29, 19.

Z n a c ze n ia : 1. 'umieścić, położyć, ulokować, 
ponere, collocare5: Iensze swirzchowal nogi moie 
iaco ielenow, y na wisokosczach postawaio (sta- 
tuens, Pul: postawyayocz) me FI 17, 36; Nye 
cincze sobye modli ritey any obrazow, any zna- 
myenya kamyen<ne)go wdzignocz {pro dzwig- 
nocz) postawyaycze (ponetis) w zemi waszey 
BZ  Lev 26, 1; Postawyano gest (exposita sunt) 
wszitko przed ołtarzem bozim BZ II Par 29, 19.

2. postawiać (się) 'zatrzymać się, consistere,

subsistere5: Postawyali <się> {war. lub. rp. posta- 
wyli) subsistebant (omnes, qui transibant per 
locum illum, in quo ceciderat Asael et mortuus 
erat, subsistebant II Reg 2, 23) 1471 MPKJ V 
39. ~  Może należy zapis rektyfikować na po-
stawali.

3. 'ustanowić, uchwalić, d e c e r n e r e Consti- 
tuentes postawayocz ratum przespyeczne... 
ymyecz, czokoly przesz gich procuratora... 
obrzondzono by bilo in premissis w thych rze- 
czhach ca 1428 PF I 480; ~  Domini consules 
ipsis yina, que propinare debebunt, taxare seu 
statuere al. postawyacz debent ecciam secundum 
consuetudinem 1456 AcPosn I 237.

Postawić, Postawić się fo r m y : praes. ind.
1. sg. postawię FI i Pul 49, 22, Sul 9, BZ Gen 
9, 13, etc.; 2. sg. postawisz Pul 44, 18; 3. sg. 
postawi BZ Gen 21, 28. Lev 8,6. 24. Jos 6, 26, 
Pul Hab 31, eter, 3. pl. postawią BZ Jos
3, 13; ~  imper. 2. sg. postawi M W  23b; po
staw FI i Pul 9, 20. 108, 5. 118, 38; /. pl. po
stawmy XV in. R XXIV 63; ^  aor. 3. sg. po
stawi Kśw ar 17; ~  inf. postawić 1386 TPaw III 
nr 165, 1398 Kościan nr 38, 1399 Pozn nr 378, 
etc. eter, ~  praet. 1. sg. m. postawiłem 1492 
ZapWarsz nr 1732; -m postawił 1422 ZapWarsz 
nr 44, 1436 ib. nr 523, 1472 ib. nr 2962;/. ja po
stawiła 1445 ZapWarsz nr 751; 2. sg. m. po
stawił jeś FI 4, 10. 8, 6, FI i Pul 30, 10; posta
wiłeś M W  36b, 1486 ZapWarsz nr 1580, Pul
4, 10. 8, 6. 65, 10, Rozm 5; -(e)ś postawił BZ 
Gen 21, 29; 3. sg. m. postawił jest FI 39, 3; 
jest postawił 1402 Maik 119; postawił 1398 
Kościan nr 45, 1399 ib. nr 126, etc. etc.; /. po
stawiła OrtMac 19, OrtOssol 61, 1; 3. pl. po
stawiły Rozm 120; m. postawili są FI 140, 10, 
FI i Pul 40, 9; postawili BZ I Par 16, 1, Ort
Mac 43, OrtOssol 39, 2, etc. eter, ~  pląperf 
3. sg. m. postawił był 1417 Kościan nr 641; był 
postawił BZ  Dan 3, 7, Rozm 108; ~  condit. 
1. sg. m. (-)bych postawił De morte w. 356, 1480 
ZapWarsz nr 1478, Rozm 274; 3. sg. m. (-)by 
postawił 1391 HubeZb 62, 1398 ib. 95, 1409 
Pozn nr 670, eter, postawiłby OrtMac 49; 
3. pl. m. -by postawili EwZam 294; ~  part. 
praet. act. postawiw Sul 96, BZ Ley 8, 13; po
stawiwszy Dział 19, Rozm 257; ~  part. praet. 
pass. n. sg. m. postawion 1391 Pozn nr 110, 
XV med. GIWroc 34r, XV med. R XXIV 366, 
etc.; postawiony Dział 3; neutr. postawiono 
OrtMac 101, OrtOssol 75, 3, Dział 54, XV 
p. post. R XXV 180, Rozm 158; g. sg. m. po
stawionego XV med. GIWroc 81 y, Dział 8; 
d. sg. m. postawionemu ca 1500 JA X 381;
n. pl. m. postawieni Sul 21, OrtMac 126, Ort-
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4 54 POSTAWIĆ POSTAWIĆ

Ossol 92,1; ac. pl. postawione XV med. SKJ 
V 283; ~  inf. pass. sg. m. być postawion 
Dział 48. 61; ~  praes. pass. 1. sg. m. postawion 
jeśm FI i Pul 2, 6; 3. sg. m. jest postawion Ort- 
Mac 35, OrtOssol 34, 2, Rozm 582; / . posta
wiona jest BZ  I Par 6, 31; neutr. jest postawiono 
OrtOssol 46, 3; 2. pi. m. -ście postawieni Ort- 
Mac 44, OrtOssol 39, 4; 2. pl. m. są postawieni 
OrtMac 126;/. są postawiony OrtOssol 92, 1; 
neutr. są postawiony XV p. post. Kałużn 287; 
~  fut. pass. 3. sg. m. będzie postawion OrtOssol 
13, 4; neutr. będzie postawiono 1484 Reg 711; 
postawiono będzie BZ Deut 23, 21; ~  praet. 
pass. 2. sg. m. -ś był postawion XV ex. Kałużn 290; 
3. sg. m. był postawion XV p. post. RozmPam 
474;/. była postawiona Rozm 464; 3. pl. m. były 
postawiony Rozm 208; / .  były postawione Rozm 
16; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. -by postawiono 
OrtMac 42, OrtOssol 38, 3.

Z n a czen ia : 1. "ustawić, umieścić, położyć, 
ulokować, ponere, collocare, statuere*: Postaui 
(sc. anjeł) prauo nogo na mory (/eg. na morzy) 
a le<wą na ziemi) Ksw ar 17; Postawił ies (sta- 
tuisti) na szirokem mescze nogi moie FI 30, 10, 
sim. Pul; Postawił iest (statuit, Pul: postawyl) 
na opoce nogi moie FI 39, 3; Rozdarł morze... 
y postawił (statuit) wody iaco w mochirzu FI 
77, 16, sim. Pul; Strzeszy mo od sydla, gesz po- 
stawyly so (statuerunt, Pul: postawyly) mne 
FI 140, 10; Gospodnowy so sczeszege szeme 
y postawił (posuit I Reg 2, 8) na ne swat FI 
Ann 13, sim. Pul, sim. BZ  Gen 35, 20; Yako 
Wylaham... dlatego, hys mu Sandzywoy ne dal 
postawicz zytą na dzedzine, skodzen yest *sto 
grzywen groschy 1424 Pozn nr 1189; Którą ya 
scrzinya postawiła v Stanisława, s tey my wi- 
bral s swą zoną za cztirzi kopi rzeczi 1445 Zap- 
Warsz nr 751; Po wyprawyenyy o pozwyech 
tho capitulum postawyą Sul9; Postawyo *ducha 
(arcum... ponam) w nyebyeskich obloczech 
BZ Gen 9, 13; Abraham obraw syedmyoro 
yagnyot stada y postawy (statuit) na pamyocz 
ib. 21, 28; *Comu so ty yagnyota, geszesz to 
postawyl (quas stare fecisti seorsum)? ib. 21,29; 
Zona... roskosna, yas to nye mogła chodzicz 
po zemi ani swey nogi stopy na zemi postavicz 
(nec pedis vestigium figere) BZ  Deut 28, 56; 
Gdysz postavo stopy swych nog (cum posuerint 
vestigia pedum suorum) kapłani... wodach (leg. 
w wodach) iordanskich, wody... splino y sgyno 
BZ Jos 3, 13; Postawyly (constituerunt) io (sc. 
skrzynię bożą) poszrzod Stanku BZ  I Par 16, 1; 
Postawyona gest (collocata est) skrzinya ib. 
6, 31; Ale [gego] krokwy dachv gego nye schą 
w mvr any na mvr postawyony OrtOssol 92, 1;

Hezhe Andrzey... postavyl szano bez mey yolyey 
w mem gumnye 1459 Zap Warsz nr 1089; Aczby 
kmyecz kv panv, od ktorego zbieszy, nye myal 
nyktorey wini, pyrwey wypysaney, które tesz 
tv chczem postawycz Dział 62; Ipse (sc. Cristus) 
fuit granum seminatum in terra virginali... et nunc 
est reconditum, postavyono, in horeo, w gvm- 
nye, superne felicitatis XV p. post. R XXV 180; 
A to myeszczye, gdzye stolyecz byl postawyon, 
nazwano yest po greczku lycostratus XV p. post. 
RozmPam 474; Postavylesz (statuisti) szyedm 
planet na nyebyeszyech Rozm 5; Tako mowyl 
(sc. głos)..., aby każdy nyosl... rózgą..., by 
yą podał svemv byskvpovy..., yschby yą myal 
postavycz (collocare)... przy ołtarzy ib. 29; 
Iesus nathychmyast przynyeszye y postavy (re- 
ponebat) chleb na stolye ib. 102; Szrzuczmy sloty 
orzeł, yenze byl kroi postayyl (posuerat) nad 
yyączschemy drz[ya]vyąmy ib. 108; Przetosz 
były ty sądy ("naczynia5) postayyony ib. 208; 
On ye rozłączy, yako rozłączy pastucha ovcze 
od koslow, y postayy (statuet Mat 25, 33) ovcze 
na prayyczy, a kozły na lyevyczy ib. 491, sim. 
ib.; ~  'podać coś na stół (do spożycia), cibum 
in mensa p o n e r e Mogą gyesycz (sc. bracia 
i siostry)..., czo przed *nyą bądzye położono 
y postavyono 1484 Reg 711; Alye czokolyye 
yemy postayyono, kyedy yadl, tego malyyczko 
ykyszyl (quidquid sibi ponebatur parum degus- 
tando) Rozm 158; Wschelky czlovyek[l] pyrvey 
yyno dobre postayy (ponit Jo 2, 10), a kyedy 
szye ypyyą, tedy da, czo podleysche ma ib. 209; 
Przyaczyel moy przyschedl kv mnye z drogy 
a ny mam, czo bych przeden postayyl (ponam 
Luc 11, 6) ib. 274; ~  ~  (o ludziach): Zaly- 
bych wszethl thwey moczy, gdybych sthrzekl 
ve *thnye y w noczy... y postayyl dobra sthro- 
sza De morte w. 356; Postavyly strozą barzo 
yyelga około yego (sc. Jesukrysta) Rozm 732; 
~  Ty, gospodne, osobne w nadzegi postawił ies 
(constituisti, Pul: postawylesz) me FI 4, 10; Na 
mescze pastwi tamo me postavil (collocayit) 
FI 22, 1, sim. Pul; Aby... woyenney strozzey 
szą ywyarowali..., yansz gynszi braczya gych 
pod pewnymy chorangwamy postawyeny (sub 
certis yexillis locati)... czynycz szą obekli (pro 
obykli) Sul 21; Liberayit nos (sc. crux) a ceci- 
tate erroris..., longe constitutos, postawone, 
proximos presentavit XV med. S K J \  283; Uczy- 
nyl bil pan bog ray rozkoszy..., w nyemze po
stawyl (posuit) czlowyeka BZ  Gen 2, 8, sim. 
ib. 2, 15. 19, 17; Postawylesz (imposuisti, FI: po- 
loszil ies) lyudze na głowy nasze Pul 65, 10; 
Jesus s krziszem podnyeszon..., myedzy łotry 
posthayon XV ex. SKJ I 145; Prósz sza namy
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szyna thwego..., by nasz w dzyeny sządny po- 
stawyl na prawyczy ca 1500 SprTNW  V 10; 
Przyyyodschy przeden nyevyastą, ktorasch była 
v czvdzolosthyye vchvaczona, y postavyona albo 
postayyly (statuerunt Jo 8, 3) yą posryod lyvda 
Rozm 464; Myszy szye popelnycz ve mnye, czo 
yest pyssano, yze ze slymy yest postayyon (cum 
iniąułs deputatus est Luc 22, 37) ib. 582; Za- 
yyązayschy yemy rącze rambem postayyly 
y {leg. ji fgo5) srod domy ib. 701; ~  postawić 
się 'stawić się, stanąć, adesse’: Temu istemu 
czlowyekowi, gysch w thi iste barczy wstąnpa, 
ktoregosch... pan ku sprawyenyu gych naydzye, 
oblicznye postawyw syąn przed oblicznosczyąn 
tego tho pana (personaliter constitutus coram 
praesentia eiusdem domini)..., rzeczone bar
czy w personąn tego tho czlowyeka wsdacz ma 
Sul 96; Medius autem yestrum stetit, id est po- 
stavyl syą, quem vos nescitis (Jo 1, 26) XV 
med. R  XXIV 365; Comparere yel presens esse 
postavycz szya ca 1500 Erz 75; ~  'ustawić
w określonym kierunku, obrócić w jakąś stronę, 
in aliąuam partem comertere5: Karacz cze bod o 
y postawo (statuam) przecyw tobe oblicze twoie 
FI 49, 22, sim. Pul; Hac racione dinoscitur, quia 
situato, gl. locato, posito postayy<w)sy, yer- 
tice hominis yersus illum, mox eius dextra, si 
yoluatur ab oriente, mouetur 1436 RRp XXIII 
278; Nam qui orat, quasi facie ad faciem deum 
presentem constituit postawił XV med. GIWroc 
37 r; Postawyą (ponam Lev 26, 17) oblycze swe 
przeczywko wam[y] XV p. post. Kalużn 287.

2. cprzyprowadzić, przedstawić, adducere, 
ostendere5: Natichmyast postawy (sc. Mojżesz, 
obtulit) Aarona y syni gego BZ  Lev 8, 6, sim. 
ib. 8, 24; A syni gego postawy w y poszwyoczyl, 
y obleczye w suknyo {pro suknye) lnyane (obla- 
tos yestiyit tunicis lineis) ib. 8, 13; Postayyly 
sisterent (ut sisterent eum domino Luc 2, 22) 
1471 MPKJ V 122; Vszyąly go do Ierusalem, 
aby go postayyly, offyarowaly (ut sisterent eum 
Luc 2, 22) bogv EwZam 294; ~  Sicut ego tuas 
oues ne postawił nec ipsas comedi 1397 TPaw III 
nr 4112; lako Maczey poddał mi szo pode dwa 
woli, a kegdibi ne postawił tu dwu wolu, tegdi 
mi szo poddał pode dwe grziwne 1398 HubeZb 
95; Micolai ranczil v Maczka cone, a na ten 
dzen gich ne postavil 1403 Piek VI 185, sim. 
1412 Kościan nr 470, 1416 ib. nr 619; Jako ya 
nye ranczyl dwv kopv grossorum..., gdybych 
kobył nye posthavil robothyyaczemy Andrze- 
yovy 1480 ZapWarsz nr 1478; Item pan Nye- 
zaczky postayyl dwa kona 1495 GórsJaz 278.

3. 'doprowadzić do sądu, in iudicium dedu- 
cere\ Ize Volemir smowil s pano na trzi roki,

kedibi ne postauil na trzeci rok, tedi ma za
płato *zaplacit sam 1391 HubeZb 62, sim. 1409 
Pozn nr 670, 1416 Pyzdr nr 476; Jacom posiał 
Symona Symonowi y ten mu postawon y w gego 
domu 1391 Pozn nr 110; Iszem ne slubil łanowi 
za Petrka postawicz gy ky prawu 1398 Kościan 
nr 38, sim. 1400 ib. nr 113, etc.; Isz Szydofka 
wyranczyl Sandzywoia od sandu za X *gzryfen, 
a ne postawił go 1398 ib. nr 45, sim. 1399 
ib. nr 126; Pani... Hanka ma postauicz za- 
choczczo przecziw Potraszoui 1399 Pozn nr 378, 
sim. 1400 Kościan nr 211, 1402 HubeZb 117; 
Jakosmy przi tern bili, kedi Stassek proszno 
pusczil *kablana prziszangy, yegosz Micolay 
postawił był przecziw yemu 1417 Kościan nr 641; 
Yacom ya postawyl Hannesowi Jana o pol- 
schosthy kopy w rakoyemstwe 1422 ZapWarsz 
nr 44; Idcirco ipsum condempnavit post quem- 
libet kmethonem in pena pyacznadzescza, quos 
aresta<tos> non locayit al. lycza ne postawił 
1449 AGZ XIII 286, sim. 1460 AGZ XI 453; 
Ten mąsz dan na poraką, aby go postawyono na 
< wyrzeczony dzen OrtOssol 38, 3, sim. OrtMac 
42; A ona postawyla poraka OrtOssol 61, 1, 
sim. OrtMac 79; Tedy burgraby postawyl tego 
yancza przed gayonym szadem OrtOssol 100, 2, 
sim. OrtMac 136; Gdy [kto] kogo... skazą do- 
sycz yczynycz, a ten to wzgardzy dosycz vczi- 
nicz, any rakoym postawywszy ky dosycz yczi- 
nyenyy, wspornye od sądv odygdze Dział 19; 
Ale yąty ma bycz nam abo naszym starostam 
postawion (dare tenebuntur, Sul 60: mayą go 
nam dacz) ib. 61; Jako mnye s thoba yged- 
nano..., yzessh myal yednacze s sthrony swey 
sthawycz..., a nye posthawylesch 1486 Zap
Warsz nr 1580; ~  Tedi postawyon (oblatus
est) przed Samuelem Agag przetlusti a trzosl syo 
BZ  I Reg 15, 32, sim. Rozm 804; O panye Ihu 
Kriszczye, kthorysz... był... przed Pylathem 
szromothnye poszthawyon XV ex. Kalużn 290; 
Nąmyenyl (sc. Piłat) ym dw {leg. dwu): yednego 
Barabascha, który... byl znamyenythy zboycza.., 
a postayyl ym Iesucrista, który byl pełen pravdy 
Rozm 808; ~  postawić się 'stawić się, adesse, 
praesentem esse’: Then tesz rok, kędy ktho 
w zemy nye gest... a pozywayą go, za rok za- 
wythy gemv kv sządv szą postawycz wykładamy 
(ad iudicium se sistendi declaramus) Sul 72; 
Gdyby Stanisław... pokory nye przyanl anyby 
sszya ku pokorze posthayyl, thedyby myal [...] 
1471 ZapWarsz nr 1421.

4. 'wystawić, zbudować, exstruere, aedificare5: 
Eze czo pan Wylk brał Jacuba, to gy brał, eze 
mu stodoli [y] ne postawił 1410 JA VI 211, sim. 
Sul 36; Jacom ya na Woyczechowem ogrodzę
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nye postawyl broga 1436 ZapWarsz nr 523, sim. 
1472 ib. nr 2962; W posslednyem s synów swich 
postaui (ponat) wrota gego (sc. Jerycha) BZ 
Jos 6, 26; Modlyly so syo zlotey sosze, iosz to 
bil postawyl (constituerat) Nabuchodonozor 
kroi BZ Dan 3, 7; ~  Yako Micolay... myasta 
Borku nye postawyl na gego, ale na szwem 1424 
Pyzdr nr 978; ^  Podług tego nassego obyczayy 
nyekthorzy xanzątą y panowye szwa myasta 
postawyly y dzyerszely (civitates suas et subses- 
sores suos ad ius Magdeburgense demonstrave- 
runt, gl. locaverunt) OrtOssol 39,2, sim. Ort Mac 
43.

5. postawić się rstanąć, zatrzymać się, eon- 
sistere, subsistere : Postawyl <się> subsisteret 
(vidit hoc ąuidam vir, quod subsisteret omnis 
populus ad yidendum eum 11 Reg 20, 12) 1471 
MPKJ Y 41; Postawycz <się> (war. lub. rp.: po- 
stacz)consistere (ecce occurrit illi mulier..., ąuietis 
impatiens nec yalens in domo consistere pedibus 
suis Prov 7, 11) ib. 67.

6. cnaznaczyć, mianować kimś, powierzyć ko
muś władzę, urząd, aliąuem magistratum creare, 
alicui potestatem dare*: Gloria et honore coro- 
natus et constitutus, postawon, super omnia 
opera plasmatoris XV med. GIWroc 34 r; Ecce 
homo, qui non posuit, postawił, deum adiuto- 
rium suum, sed sperayit in multitudine divi- 
ciarum suarum (Psal 51, 9) ib. 49 v; Unaqueque 
habebat ab ortu natiyitatis in custodiam sui 
angelum deputatum postawonego ib. 81 v; Mo- 
zely czlowyek za swego zywotha szwym dzye- 
czom wybracz albo postawycz opyekaldnyka ? 
OrtOssol 14, 3, sim. ib. 45, 1. 92, 4, Ort Mac 52. 
127; Tedy, gyestlyscze tako wybrąny y posta- 
wyeny podług starego waszego obyczayy, mo- 
zecze dobrze w lawyczy na szandzye szyedzyecz 
OrtOssol 39, 4, sim. OrtMac 44; Ktorasz to stro- 
szą gynszy panowie podług vrządv gym posta
wionego (secundum ordinem inter ipsos posi- 
tum, Sul 21: polozzonego) myedzi sobą po- 
czynayą Dział 8; Woźny, aczby wydal gynaczey 
przysyągą swiathkom..., tedi ma bycz sloszon 
a gyny myasto tego postawyon (alter loco sui 
substituatur, Sul 63: ma bycz ystawyon) ib. 48; 
Nam ad verum autem regem duo pertinent,.. .ut 
unicuique iusticiam faciat, quia ad hoc ponitus 
est postawyon XV p. post. GIDom 83; U t... 
tradiderunt eum Poncio Pilato presidi staro- 
< ŝ)czye od Rzymyanow postavyonemv ca 1500 
JA X 381; ~  Ale ia postawon iesm (con
stitutus sum) crol od nego na Syon FI 2, 6, sim. 
Pul; Postawił (constituit) gyey panem domu 
swego FI 104, 20, sim. Pul; Daley, bandzyely 
kto wybran raczcza albo prziszasznykyem y po

stawyon OrtOssol 13, 4; Narodzyly szye tobye 
synowye, postawysz ye (constitues eos, FI: vsta- 
wisz ie) kszyozęty nade wszo zyemyo Pul 44, 18; 
A ya pyrzwyencza postawyę gy (primogenitum 
ponam illum, FI: pirzwenczem poloszo onego), 
wyssokyego nad kroimy zyemye Pul 88, 27; 
Dzyeczy zydowskye y Nazaret Iesysza nad sobą 
krolyem postayyly (statuerunt) Rozm 120; Za- 
yyerne vam povyedam, yze postayy y (leg. ji 
rgo\ constituet eum Mat 24, 47) panem nade 
wschytkym syym ymyenym ib. 486; Przykład 
o yednem słudze, ktorego postayyl pan star- 
schym nad swą czelyadzyą ib. 487; ~  nad coś: 
Postawił ies gi (constituisti eum, Pul: postawy- 
lesz) nad dzala roku twoi u FI 8, 6; ~  nad kimś, 
czymś: [...] pro equo et mandauit super se po- 
nere nad sobo postauicz 1386 TPaw III nr 165; 
Postaw (constitue), gospodne, zaconanoszczo 
nad nimi FI 9, 20, sim. Pul; Postaw (constitue) 
nad nym grzesznego FI 108, 5, sim. Pul; 
Wierny sludzi a mądrzi, które pan posta
wił nad czeladzą swoią M W  50a; Sługo dobry 
a yyerny, yzesz nad malem byl yyerny, nad vye- 
lyem czye postayye (te constituam Mat 25, 23) 
Rozm 489, sim. ib. 490; ~  na coś: Tu (pro ty) 
ystną (leg. istne) na to były postayyoną (leg. 
postawione), aby myaly v strozy kosczyol Rozm 
16; ~  ku czemuś: Postawyl (sc. cesarz) byszkupa 
ku duchownemy prawu OrtOssol 39, 1, sim. Ort- 
Mac 43; A nazayvtrz przyszedł powod s thymy 
przyszasznymy łudźmy, czo k temy postawyeny, 
slowye ysz mayą oglądacz... krzywdy myedzy 
szaszyady OrtOssol 92, 1, sim. OrtMac 126; 
^  ze zdaniem celowym: Szały czy przyszya- 
szny ludzie... postaweny, aby myedzy sząszya- 
dy obeszrzely... krzywdy OrtMac 126; ~  po
stawiony urzędem 'pełniący funkcję, qui aliąuo 
munere fungituF: <J)aroslaw... iarczybyskyp 
postawyony yrzadem obeszrzenya w obyazdze (in 
officio yisitationis constitutus, Sul 3: na vrząn- 
dze pogesdzanya bandącz) Dział 3.

7. 'uchwalić, ustanowić, constituere, instituere5: 
Yako który wyelkyerz od radzecz... gest posta
wyon y wywołań jawno OrtOssol 34, 2, sim. 
OrtMac 35; Postawyl radczcze w naszem mye- 
sczye roczne wybyeracz OrtOssol 39, 1; Ktho 
droszey przędą gedzenye albo py[s]czye, nyszly 
gesth postawyono (OrtMac 55: yesth vstha- 
wyono), tho mayą kasznycz y szandzycz racz- 
cze ib. 46, 3; Myastham, czo w nych gest 
nyemyeczkye prawo, gdze tho szą przyszaszny- 
czy, czo prawo wydawayą, postawyono, ysz 
gym mało czo dawayą ib. 75, 3, sim. Ort
Mac 101; Aczlyby byli dzewky, tedy ma gym 
bycz obrządzono tym obyczagem, yako przed-
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tym postawyono (ut prius est constitutum, Sul 
67: yako y pirwey gest vstawy<o)no) o posag 
Dział 54; Od szandow twogich nye <o)d[d]chi- 
lalem se, ize ti zakon postawiłeś mnie (posuisti 
mihi Psal 118, 102) M W  36b; Thakye tho szą 
sandy, czo gye postawy<s)ch (quae propones 
eis Ex 21, 1) XV p. post. Kałużn 282; Wsgar- 
dzyczyely moya prawa..., czo szą ode mnye po- 
stawyony (quae a me constituta sunt Lev 26, 
15)..., ya tesz tho wam yczynycz chczą ib. 
287; Czczyenye o tern, yze kaplany postavyly 
(statuerunt) y przykazały posth Rozm 29.

8. 'przeznaczyć, wyznaczyć, constituere, de- 
signare : Otocz postavyon na ypadnyenye ecce 
positus est (sc. Jesus) hic in ruinam (Luc 2, 34) 
XV med. R XXIV 366; Postawyą (constituam 
Ex 21,13) thobye myescze, gdze szą ma yczyecz 
XV p. post. Kałużn 283.

9. cprzedłożyć, podać do wiadomości, nun- 
tiarę, exponere’ : Christus in ewangelio aposto- 
lis tres parabolas proposuit postawyl XV p. post. 
GIKórn II 190; Dominus noster Iesus Cristus 
bene proposuit, postawyl, de beatitudine, que 
beatitudo ducit ad yitam eternam XV p. post. 
R XXV 174.

10. 'uczynić, facere : Exhibeamus nos, po- 
stawmi so, sicud dei seruos (II Cor 6, 4) XV in. 
R XXIV 63; Chwały, Jerusalem, boga..., gen- 
zie postawił krage twoge pokogem (qui posuit 
fines tuos pacem Psal 147, 14) M W  133a, sim. 
FI i Puł 147, 3; Postawy (sc. bog) nogy moye 
yak yelyenye (ponęt pedes meos quasi cervo- 
rum Hab 3, 19) Puł Hab 31; ~  postawić słowo 
'powiedzieć, dicere’: Słowo liche postawili so 
(constituerunt) przeciwo mne FI 40, 9, sim. 
Puł; ~  postawić słowo, wymowę 'spełnić 
obietnicę, promissa facere5: Postaw (statuę) słu
dze twome {pro twemu) słowa twe (M W  23b: 
postawi... wimowo twoia) FI 118, 38, sim. Puł.

11. postawić się (naprzeciw, naprzeciwko)
komuś 'działać przeciw komuś, ałicui adversan : 
Se opponere tirannis postawicz <się> ysilny- 
com ca 1450 PF IV 569; My przyszangamy 
bogu... pomocz sze przeczywycz, kthosz by 
naprzeczywko radz<c>em postawyl sze XV 
p. post. Zab 539; ~  <P>yotr postawyl syą
(agebat, Sul 40: zalowal) naprzeczyw łanowy 
sadzy o rzecz, którą przed nym myal abo czy
ny! Dział 29.

12. 'poczytać, uznać za coś, putare, iudicare, 
habere, ducere’: Gdisz slybisz slyb panv bogv 
twemv, nye myeskay spelnicz..., a iestly bo- 
dzesz myeskacz, za grzech tobye postawyono 
bodze (reputabitur tibi in peccatum) BZ Deut 
23,21.

Postawiec fo rm y: n. sg. postawiec (1268) XV 
ex. KodWP 1386, 1417AKHXI 408, 1419Ziems- 
Krak I 246, etc. ; ~  g. sg. postawca BZ Ex 
38, 18; postawcu BZ Ex 36, 8; ^  ac. sg. po
stawiec 1400 Kościan nr 151. 152, 1414 Przem I 
nr 683, 1417 A K H X I 407, etc.; ~  i. sg. postaw- 
cem 1471 MPKJ V 72. 86; -  I. sg. (w) po
stawcu 1399 Pozn nr 406; ~  n. pl. postawce 
1455 MMAe XIII nr 1839, De morte w. 262, 
1471 RachKról 101. 102; ~  g. pl. postawcow 
BZ Ex 35, 25, 1471 RachKról 101; — ac. pl. 
postawce 1425 AKH  XI 431, 1436 StPPP II 
nr 2659, 1443 ib. nr 3155. 3164, BZ Ex 35, 6, 
etc.; ~  l. pl. (w) postawcoch BZ II Esdr 8, 29.

Znaczenie: 'rodzaj barwnej, kosztownej tka
niny, zwłaszcza jedwabnej, textile ąuoddam colo- 
ratum, pretiosum, saepissime Sericeum : Quam 
ecclesiam... Boleslaus... fundayit..., ornatis 
quinque de postavecz, duo antipedia etiam de 
postavecz... donayit (1268) XV ex. KodWP I 
386, sim. 1417 AKH  XI 408, 1419 ZiemsKrak 
I 246; Ysz Ramsz ne uinouat... w tern po- 
stawczu 1399 Pozn nr 406; Jaco Ramsz taco 
yele swonl ("wziął’) Grotowy *trzidzeczscze zlo- 
tich a postawecz 1400 Kościan nr 152, sim. 1414 
Przem I nr 683, 1417 AKH  XI 407, 1427 Zap- 
Warsz nr 2696; Item III equos Georgio... ad 
Bochnyam... cum curru ducentes postawcze re- 
gine ad mandatum eiusdem regine 1425 AKH  
XI 431, sim. 1436 StPPP II nr 2659, 1478 Rach
Król 177; Purpuram al. postauecz 1429 Arch- 
TerCrac IX 88, 5; Stamen purpureum al. po
stawecz ib. 108, 8; Clementi... pannum unum 
al. postawyecz... defalcayit 1434 MMAe XIII 
nr 151, sim. 1434 Monlur VI 95; Receperunt... 
yiginti quinque stamina Sericea cum auro al. 
postawcze 1443 StPPP II nr 3164, sim. ib. 
nr 3155; Stamen Sericeum kamche al. posta
wecz 1446 AGZ XI 289; Alia casula cum dal- 
maticis de Serico al. postawyecz 1450 MMAe 
XIII nr 1793, Sim. 1472 Rost nr 1158; Duo mar- 
mati al. postaycze deaurati 1455 MMAe XIII 
nr 1839, sim. 1471 RachKról 101. 102; Offyeryy 
bogu złoto..., modre postawcze (hyacinthum) 
BZ Ex 35, 6, sim. ib. 35, 23, 1471 MPKJW  17; 
Nyewyasti nauczyone dały S00, czso S00 na- 
przoodly, postawczow modrich (hyacinthum), 
pawlok BZ  Ex 35, 25, sim. 1471 RachKról 101; 
Uczynyly S0 ... opoon dzeszyocz... z barwi 
modrey a pawloky y s postawczu {BZ Ex 38, 18: 
s ... postawcza) czyrwonego (purpura coccoque) 
BZ Ex 36, 8; Mnye poczcyl... przed timy, 
gysz w postawczoch chodzo (in conspectu... 
purpuratorum) BZ II Esdr 8, 29; Coccinum 
media est yinum in *coloris *rube, sic dictum
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458 POSTAWIEĆ POSTĄPIĆ

a cocco florę, qui cum maturatus in concha sua 
yermiculum nutrit, cuius sangwine lana intin- 
gitur et sic coccinum dicitur postawyecz 1457 
PF V 14; Examythy y posztawcze, thych sza 
mnye nygdy nye chcze De morte w. 262; Czir- 
wyony postawyecz coccinum (alii aurum..., 
alii... coccum offerunt et hyacinthum I Reg 
prol.) 1471 MPKJ V 35; Ascensum purpureum 
opyąl z wirzchy postawcziem (columnas eius, 
sc. ferculi, fecit argenteas, reclinatorium aureum, 
ascensum purpureum Cant 3, 10) ib. 72, sim. 
ib. 86; Modry postayyecz iacinctus (hyacinthus 
et purpura indumentum eorum Jer 10, 9) ib. 98; 
Dwoyczy modri postayyecz gemina (gemmam 
et purpuram... proposuerunt in mercatu tuo 
Ezech 27, 16) ib. 105; Purpuraria czo dzala po- 
stawcze (mulier nomine Lydia, purpuraria 
Act 16, 14) ib. 134; Alia pecia postayyecz schari 
1474 MMAe XIII nr 2112, sim. ib.; Yedwabny 
postąyyecz ca 1500 Erz 75; ^  dubium: Iohan- 
nes... debet predictam pecuniam dare... medien- 
tes sine omni negliencia et epilectu yidelicet 
postawecz 1440 Monlur III 80.

Postawienie fo r m y : n. sg. postawienie Rozm 
23; ~  g. sg. postawienia OrtMac 55; ~  d. sg. 
postawieniu 1473 Czrs s. LXXXVIII; ~  ac. sg. 
postawienie 1399 Pyzdr nr 84, 1399 TPaw III 
nr 4567, 1405 Pozn nr 760, etc.

Z n a czen ia : 1. edoprowadzenie, przysłanie ob
winionego a. przedmiotu sporu na rozprawę są
dową, reum vel rem, de qua lis est, in iudicium 
deducere \ Iacom ne yiroczil v Micolaya kona 
na postawene 1399 Pyzdr nr 84, sim. 1417 ib. 
nr 504, 1435 KsMaz III nr 1293; Nicolaus, 
Mathias... fideiusserunt Andream de carceri- 
bus ad duas septimanas na postawenye 1399 
TPaw III nr 4567, sim. 1405 Pozn nr 760, 1408 
Kościan nr 376; Michael yeniens yyrączil kme- 
thones suos na postawene, ąuando dominus 
(sc. palatinus) mandabit 1414 TymSąd 165; 
Fideiusserunt pro Paulo... ad statuendum al. 
na postawyenye 1453 AGZ XI 393; Jacom ya 
nye ranczyl... Dorotky, zony... Jacuba..., 
która była scazana na smyrcz, na postawyenye 
do Warschewy, any do mne selcz siano..., anym 
dnya cu posthawyeniu they tho Dorotky przyyal 
1473 Czrs s. LXXXVIII; Pro statuitione al. 
o postayyenye familiares inculpatos pro equo 
1497 StPPP YII 65.

2. 'uchwała, zarządzenie, decretum, edictum : 
Ktho drozey przędą pyczye..., nyszly yesth 
ysthawyono, tho mayą szadzycz y kasznycz ray- 
cze podług posthawyenya (OrtOssol 46, 3: *po- 
stawionye) na tho wyny (iuxta arbitrium desuper 
statutum) OrtMac 55.

3. 'postawa, figura, statura, habituś*: Rvscha- 
nye, posczye wschytko dzyevycze Marye y yey 
wschystko postayyenye (status) było smyerne 
Rozm 23.

Postawnik 'rodzaj świecy, genus quoddam can- 
delae*: Rector scole... de predictis censibus et 
aliis de quatuor candelis cereys dictis postaw- 
niki pro exequiis huiusmodi... prouidebit 1426 
KodWP V 420; Candele al. postawniky 1453 
AcOfLubl II; Candelas al. posthavniki 1483 
AcLubl V; Damus... duas candellas vlg. po- 
stawniki super magnum altare (1493) KodWił I 
462; Inscripsimus damusque... pro festo Paschę 
ad matutina tenebrosa tredecem candelas fusas 
al. posthawnyky (1494) ib. 474; Item... duos 
lapides cere pro candelis fusilibus al. postaw
ny ky ib. 488.

Postawny 'silnej budowy ciała, rosły, qui cor- 
pus firmum habet, qui procera statura e s f : Po- 
stavny gravis 1447 R XXII 41.

Postąpać czy Postępać 'przesuwać się, udawać 
się w jakimś kierunku, gradi, incedere \ postą
pać za się 'cofać się, odchodzić do tyłu, regredi, 
recedere3: Dzysz s nyeprziiaczelmi swimi boy 
weszmyesz, nye lokay syo sercze wasze, ne 
straszcze syo any za syo postopaycze (nolite 
cedere), ani sy0 gich boycze BZ  Deut 20, 3.

(Postąpić) Postępie fo r m y : inf postępie 1393 
TPaw III nr 2910, 1423 Kościan nr 1002, 1425 
BiblWarsz 1861 III 29, etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
postąpił sem MPKJ V 58; postąpiłem 1471 
MPKJ V 58; -m postąpił 1414 Kościan nr 509, 
1498 ZapWarsz nr 1806; 2. sg. m. -ś postąpił 
1494 ZapWarsz nr 1761; 3. sg. m. postąpił 
1398 Kościan nr 48, 1403 BiblWarsz 1857 II 
800, 1403 Pozn nr 809, etc.; f .  postąpiła 1403 
Piek VI 183; 3. pl. m. postąpili 1448 AGZ XI 
316; ~  condit. 3. sg. m. -by postąpił Dział 18; 
neutr. postąpiłoby ca 1428 PF I 488; -by po
stąpiło ca 1450 PF IV 571; ^  part. praet. act. 
postąpiwszy 1412 Pyzdr nr 357, 1414 Pozn 
nr 699, 1418 Kościan nr 708, etc.

Z n a czen ia : 1. 'przemieścić się, przesunąć się, 
udać się w jakimś kierunku, se movere, ali- 
quo se conferrea: Postopiloby succedat ca 1428 
PF I 488; Aby postopilo abo poszło na poludne 
ca 1450 PF IV 571; Snadno gest cyenyowy 
postopycz (crescere) dzesyocz rzotkow BZ  IV 
Reg 20, 10; Postąmpyl (war. lub. rp.: vstąpyl aut 
postąmpyl) declinauit (declinavit Dayid a facie 
eius secundo I Reg 18, 11) 1471 MPKJ V 37; 
Progredi, id est procedere vel antę gradi po- 
stąpycz ca 1500 Erz 75; ~  za się postępie
'cofnąć się, odejść do tyłu, regredi, recedere5: 
Inpingaris nye otrączycz uel sa sya postąpycz
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kazał (ne improbus sis, ne impingaris et ne 
longe sis ab eo, sc. potentiore Ecclus 13, 13) 
MPKJ V 80.

2. 'odstąpić coś komuś, przekazać, zapłacić,
aliąuid alicui concedere, ćfare, persohere’ : Sicut 
Albertus cum Adamcone condic<tavit>, quod 
sibi debet pecunias omnes et sine tempore... 
hereditate *postompicz 1393 TPaw III nr 2910; 
Jako tho, czszo Sczepan virzandzil role na 
szoltistw<ie> tern, czszomu (leg. esom mu) ye 
przedal, tom mu dal y postampil wsitko s pełna 
1414 Kościan nr 509; Ita quod debet solvere 
al. postampicz hoc, pro quo erit accio 1423 
ib. nr 1002; Budzywogius... cessit al. posta- 
pyl... Nastasie, filiastre sue,... libere, prout 
ipsum citaverat pro suo servicio al. yysluga 
1443 AGZ XIV 81; Quas pecunias prefati duo 
fratres, qui postampyly castrum Henrico, in- 
ter se dividere debent 1448 AGZ XI 316; 
Wszego swego sboza, czso myal Raguel, po- 
louiczo... Thobyasoui postopyl (dedit Tobiae) 
BZ  Tob 8,24; Ona postawyla poraka, aczby ktho 
blyszy przyszedł..., yszby mv chczala y myala 
tho gymyenye... postapycz OrtOssol 61, 1, 
sim. OrtMac 79, OrtRp 38, 1; Paknyalibi wsporą 
zakłady tako skazanego y wyn tako przepa- 
dlych nye postąpyl a za nye nye chczal dosycz 
yczynycz (qui si in dandis pignoribus... et in 
satisfaciendo de poenis... fuerint dolosi et re- 
belles) Dział 18; Postampilem (war. lub.: po
stąpyl sem) concessi (domum Aman concessi 
Esther Esth 8, 7) 1471 MPKJ Y 58; Jakom 
ya nye vlapyl wolu płowego nyevka Yakubo- 
wego v bydła, kthoregom yemv po syestrze 
posthapyl 1498 ZapWarsz nr 1806; ~  może
'obiecać dać, polliceri aliąuid dare : Jakos- 
wa[va] była smowczamy myedzy Pyotrem... 
y myedzy Thomkyem..., ysche yemv posthan- 
pyl posak y yyprawa po slachathney *Mago- 
rzaczye, szenye thego tho Thomka a po sye- 
strzeniczi thego tho Pyotra 1482 ZapWarsz 
nr 1518, sim. ib., sim. 1489 ib. nr 1574, 1494 
ib. nr 1762; Jakosz thy mnye postąpyl przes 
smowcze schesthnascze kop grosshy... po sla- 
chethney Katharzine, dzewcze thwey a zenye 
moyey, kthorey summi yplaczylesz my pol- 
schosty kopy 1494 ib. nr 1761.

3. 'wykonać, wypełnić, exsequi, facere : Czho 
szkasaly szaodze medzy łanem a Pechnem, tego 
Pechno ne postaopil 1398 Kościan nr 48; ~  po
stępie jednaeskie skazanie 'wykonać wyrok sądu 
polubownego, arbitrium exsequi : Iaco Machna 
ne.postampila yednaczskego seazana, ale mimo 
yednaczsky<e> seazane pobrała dzeczem ymena 
iaco pendz grziwen 1403 Piek V I183; ~  postępie

ziemski układ, (u)prawiznę 'wypełnić obowiązki 
wynikające z ogółu wzajemnych obowiązków pana 
i poddanego, explere officia, quae domino a sub- 
dito et subdito a domino debentuf: Racione 
quorundam pascorum predicti kmetones con- 
stitucionem terrestrem facere debent al. po- 
stampycz 1425 BiblWarsz 1861 III 29; Jacom 
ya yesdzil w poszelstwe ot Jana Chromego, 
kmotowicza, który sedzal w Tuchorzi, do pana 
Jana Tuchorskego, powedayocz mu, yszczy pod 
tobą szedzecz nye chcze a chcze postampicz 
zemsky vklad 1427 Kościan nr 1277; Yakom 
ya tego czlowyeka nye pusczil, ale poszedł othe 
mye nye postampiwszy my szemskyego vkladu 
1438 Pyzdr nr 1160; ~  Iaco Potrowi Sziban
ne kazał mu precz s dzedzini a ne postampil 
gego zene uprawiszni 1403 BiblWarsz 1857 II 
800, sim. 1405 Kościan nr 285; Iaco *Micolae 
wszol perzin y ginich rzeczi Andrzeyewy iaco 
dwe grziwne, a on mu wszitko prawisno posto- 
pil 1403 Pozn nr 809, sim. 1424 Kościan nr 1103; 
Jaco Potr[t] bil Micolaiewim soltissem y po- 
sedl, y prowadził so s gego dzedziny, ne posta- 
pywsy gego vzitkow any yprawysny 1412 Pyzdr 
nr 357, sim. 1414 Pozn nr 699; Yz Marczyn 
postanpiwszy panu Yanowy *yprawiszmą y szedł 
do Tworzianicz 1418 Kościan nr 708; ~  wojnę 
postępie 'dopełnić obowiązku uczestniczenia 
w wyprawie wojennej, officium in bellum pro- 
ficiscendi explere5: A gdyby nye chczal na
wyprawa woyny gechacz, tedy gymyenya ma 
sstąpycz swemv bratv... A gdyby tego nye 
chczal vczynycz any woyny postąpycz (si neu- 
trum facere curayerint), tedi tho gymyenye 
tych dvchownych na naszą pracza przypysy- 
gemy Dział 10.

Postępać cf. Postąpać
Postępie cf. Postąpić
Postępnica 'rodzaj sieci, retis genus (?): 

Damus praefato Gregorio postampnicza ylg. 
zathoka ibidem tali tamen conditione, quia 
debet sepire gulgustra, yidelicet chobothnya 
ponere antę rotam (1460) 1663 Paul 301. 
~  Może należy poprawić zapis na poslampnica, 
tj. posłępnica.

Postępować fo rm y: part. praes. act. adv. 
postępując Dział 10; ~  inf. postępować 1447 
AGZ XI 299, 1452 AGZ XIV 339, 1471 MPKJ 
Y 29; ~  condit. 3. pl. m. -by postępowali 
OrtMac 128, OrtOssol 93, 4.

Znaczenia: 1. 'kroczyć, przemieszczać się, 
posuwać się, gradi, incedere5: za się postępować 
'cofać się, odstępować, regredi, cedere : Za schią 
postampowacz cedere (nolite cedere nec for- 
midetis eos Deut 20, 3) 1471 MPKJ Y 29.
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460 POSTĘPOWAĆ POSTRZELCZY

2. 'wykonywać, wypełniać (np. pracę, obo
wiązek ), czynić, facere (laborem), explere (of- 
fic iu m f: Ita quod debent labores *postupowacz 
iuxta posse, prout ceteri kmethones ibidem fa- 
ciunt 1447 AGZ XI 299; Et census ac labores 
domino Christoforo Massyeg debet exhibere
al. postampowacz 1452 AGZ XIV 339; 
A maya-ly tesz przyszasznyczy które szwolen- 
stwo, aby nye szo<so>waly albo czokoly gy- 
nego s pospólstwem nye dąly, albo nye posta- 
powaly ? OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 128; 
Ysze czastokrocz dvchowny w oczczysznye 
myeschkayą, praw any vkonow królestwa na
szego podług zemyan a slyachty naszey nye 
postapyyącz (seryitia in facienda expeditione 
subtrahere consueverunt).. przeto vstawyamy 
Dział 10.

Postłanie cf. 2. Posłanie
Postołka cf. Pustułka
Postpółstwie cf. Pospólstwie
Postpólstwo c f Pospólstwo
Postradać rstracić, zgubić, perdere, amittere’: 

Diabolus naturę sue dona non amisit darów 
urodzonych nye postrad[z]al XV ex. R XXV 146.

Postradanie 'utracenie, zgubienie, actus per- 
dendi, amittendf: Mutatur a presentis statu 
dileccionis ad carenciam diuine uisionis sta<nu> 
nineszego <k p>ostradanyv <wi)dzena bożego 
1461—7 Serm 91 v.

Postraszyć 'wywołać w kimś uczucie strachu, 
alicui timorem inicere’: Tha my rzecz barszo 
nyemyla, yszesz mya tako postraszyła De morte
w. 92.

Postrobić fo r m y : praes. ind. 1. sg. postrobię 
ca 1450 PF IV 571; ~  imper. 3. sg. postrobi 
FI 26, 20; ~  praet. 3. sg. f  postrobiła Pul 
138, 5; ^  praes. pass. 3. pl. m. postrobieni 
są FI 68,6; ~  imper. pass. 3. sg. m. postro- 
bion bądź FI 9, 19.

Z n a czen ie : 'orzeźwić, wzmocnić, reficere, 
recreare, corrobófare5: Wstań, gospodne, ne 
postrobon bodz (non confortetur, Puł: nye 
poszylyon bądź) czlowek FI 9, 19; Czakay 
gospodna, moszne czin y postrobi se (confor
tetur, Puł: poczwirdzono będzye) sercze twoie 
FI 26, 20; Mostropeni (pro postrobeni) so 
(confortati sunt, Pul: poszylyeny so), gisz go- 
nyly *so mne neprzyacele mogi po crziwdze 
FI 68, 6; Reficiam vos postrobyan (venite ad 
me omnes, qui laboratis et onerati estis et ego 
reficiam vos Mat 11, 28) ca 1450 PF IV 571; 
Dzywna szye vczynyla nauka twoya ze mnye, 
postrobyla szye (confortata est, FI: *potwi- 
rzona gest), a nye mogę k nyey Puł 138, 5. 
~  Bohemizm.

Postrobienie (?) 'wzmocnienie, actus corro- 
borandi : Ieden vczennyk mówi tako: To iest 
malszenstwo, kto trzima p<os)t<ro)bienye mal- 
zenstwaa Gloger. ~  Bohemizm.

Postrobieństwo 'orzeźwienie, wzmocnienie, ac
tus reficiendi, recreandi, corroborandf: Na wodze 
postrobenstwa (super aquam refectionis, Puł: 
posdrowyenstwa) wzch<o)wal me, duszo moio 
obroczil FI 22, 2. ~  Bohemizm.

Postronek 1. 'jeden z dwu sznurów, którymi 
zwierzę (koń, wół) ciągnie wóz, pług itp., funis, 
quo animal ąuoddam ad currum vel aratrum 
trahendum alligatuF: Pro I curru cum IV rotis, 
axibus, podosky, buxe, redis, postronky, cor- 
dis canapeis 1393 MMAe XV 273; Pro funibus 
na postronky 1394 ib. 187; Pro cordis, dictis 
postronky, missis ibidem in Chełm ad currus 
regales ib. 199, sim. 1407 RachNKorcz 459; 
Postronek laterale 1437 Wisi nr 228 s. 87; 
Pro funibus, pro quinque capaciis, quatuor po
stronky et quinque buxele dedi duas marcas 
1476 RachKról 155; Pendet iuramentum... pro 
vehicuiis, redis et cordis al. posthronky 1498 
AGZ XV 357.

2. 'cięciwa luku a. kuszy, nervus arcus vel 
manubalłistae5: Captiws yel gamalesio postronek 
ca 1500 Erz 75.

Postrużki pl. tantum ' Aliud (sc. remedium)
ad id: postruszky recipe XV p. post. R LIII 62.

Postrzał bot. 'nawłoć pospolita, Solidago vir- 
gauera L ? : Postrzał lucilla 1472 Rost nr 1240.

Postrzec 'rozłożyć, rozesłać, sternere5: A on 
(sc. pod wojski) yzryayschy y (leg. ji, sc. Je
susa) y dal yemv chyalą, y postarl yemv rącz- 
nyk, ktor[z]y dzyerzal v rącze, y rzeki yemv 
Rozm 752; ~  In regione vmbre mortis hoc
totus mundus tuis gen[u]ibus prouolutus, po
st [rjarty, expectat 1456 ZabUPozn 100. ~  C f 
Rozpostrzeć.

Postrzedek cf. Pośrodek
Postrzegać 'być posłusznym przepisom a. na

kazom, zachowywać je, praecepta, imperia ob- 
ser\are: Bodzeszly postrzegał wszego przyka- 
zanya gego (si... custodieris omnia praecepta 
illius), wszitko nyemocz, ktoroo gesm poloszyl 
w Egipczye, nye wzwyodo na czyo BZ Ex 15, 
26; Obseryabant postrzegali) ca 1500 R XLVII 
374.

Postrzelać 'strzałą ugodzić (i zabić), sagitta 
aliąuem transfigere (et interficeref: Yakom 
ya nye postrzelał w pusczy xąndza byskupoyey... 
sarn za trzy koppy gwalthem 1483 ZapWarsz 
nr 1543.

Postrzelczy wyżeł postrzelczy 'wyżel uży
wany do tropienia postrzelonej zwierzyny, canis
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feris sauciis imestigandis aptuś*: Duos canes: 
odoriseąuum al. vysla postrzelczego et yysly- 
czam *quisculorum 1478 ZapRpŁomż 3, 715 v.

Postrzelon bot. 'nawłoć pospolita, Solidago 
virgaurea L ! : Postrzelon lucilla 1472 Rost 
nr 1238.

Postrzyc 'przez specjalne obcięcie włosów na
znaczyć na urząd woźnego, capillos carto ąuo- 
dam modo tondendo aliąuem ministerialem cre- 
are : Pansska ministerialis debet docere infra 
duas septimanas, quod est signatus vlg. post- 
rzizen ministerialis 1421 StPPP II nr 1810; 
Quia per ministerialem debet docere Nicolaum 
de Zagórzany, quod est citatus, et utrum est 
tonsuratus al. per magnificum dominum pal- 
latinum Cracouiensem postrzizony 1483 ib. 
nr 4276.

Postrzygacz frzemieślnik, który w końcowym 
etapie produkcji sukna ścinał na nim meszek 
i przycinał brzegi postawu sukna, tonsor pan- 
norum : Nicolaus postrzygacz 1442 Czół IV 
52, sim. 1479 SkarbMaz nr 1319. 1323; Thur, 
Konopka *posrzygacz 1478 AGZ XVII 155; 
Thur sutorem, Konopka *posrygacz, Mathiam 
sutorem ib. 156; Then czlovyek bądączy 
V<aszej> M(ilości) pothdany na ymya Gregyel, 
postrzygacz sthary XV ex. SlArch I pffl. 23; 
Postrzygacz pannirasor ca 1500 Er z 75.

Postrzygać 'ścinać na suknie meszek w koń
cowym etapie produkcji oraz przecinać brzegi 
postawu sukna, pannos tondere5: Dantes... li- 
cenciam... pannos radendi al. postrzygać et 
sarcinandi al. kraiac (1439) MMAe XVII 333.

Postrzygadlnia, Postrzygalnia 'warsztat rze
mieślniczy, w którym postrzygano sukno, officina 
pannis tondendis instituta : Item damus civibus 
memoratecivitatis rasorium, postrzigalna vulgari- 
ter dictum, de quo predicti cives censum reci- 
pient (1398) XVI p. pr. KodMazL 127, sim. 
(1400) ib. 343; Fassi sunt... se benivole recesisse 
ac resignare rasuram panni, quod dicitur po- 
strzigalnya, perpetue... domino Thome Lo- 
chinsky 1434 DokMp II 174; Confirmamus... 
oppido nostro libram al. vaga et rasuratorium 
al. postrzigadlnya (1441) XVI p. pr. KodMazL 
203; Insuper prefatis civibus damus... omni- 
modam potestatem... panni rasoriam vlg. po- 
strzigalnya erigendi (M43) XVI AGZ V 120; 
Vladislaus... dux civitati Grabowyecz... dat... 
rasoratorium al. postrzygalną (1447) XVI p. pr. 
Matr IV 3 nr 816; Vladislaus... dux civitati 
Tissowcze... rasuraturam seu postrzigadlnia 
donat (1453) XVI p. pr. ib. nr 875; Ipsis (sc. 
civibus) pro ipsius civitatis utilitate... tonsu- 
ram panni al. postrzygadlna cum omni iure...

POSTRZELCZY

damus 1462 MMAe II 220; Domino Iohanni... 
decem marcas pecuniarum census annui... in 
et super pannirasorio nostro Cracowiensi al. na 
postrzigadlni... vendidimus 1469 MMAe VII 
nr 577; Domum al. budam, dictampostrzigadlna 
1418—75 Zab 512; A tectura postrzigadlne, 
eciam a valva Wratislaviensi 1 marcam 8 gros- 
sos 1494 WarschPozn I 387.

Postrzygalnia cf. Postrzygadlnia
Postwólstwo cf. Pospólstwo
Posucie 'narzucenie miałkiego materiału, po

sypanie, actus aliąuid spargendi : Tedi szedł 
prorol (pro prorok) y nalyazl krolya na drodze, 
przemyenyw posvcym (aspersione) prochy vsta 
a oczi swoy BZ III Reg 20, 38.

Posuć frozrzucić, rozsypać miałki materiał 
(popiół, miał itp.), aliąuid (e. g. cinerem) dis- 
pergere5: Ale sbyerze mosz cisty popyol kroyi 
y pospye gy (effundet eos) przed stany BZ 
Num 19, 9; A kazał (sc. kroi) winyescz pasyeko 
precz z donw boszego... do dołu Cedron, 
a tam io spalyl y w proch obrocyl, y posul 
(proiecit) na rowi pospolytego lyyda BZ IV 
Reg 23, 6.

Posuł 'pieniądze lub prezent dane w celu 
przekupienia kogoś, łapówka, pecunia vel donum 
ad aliąuem corrumpendum datum : Sed quid 
destruit (sc. iustitiam)? Vere nihil aliud nisi 
poclony yel poszyły ca 1500 R XLVII 372. 
~  Bialorutenizm.

Posuszyć 'wysuszyć, spowodować zanik wody, 
exsiccare : Ti rostargl ies studne y strume<nie), 
ti posuszil yes (siccasti, Pul: yes possuszyl) 
rzeky FI 73, 16.

Poswarzenie 'skarcenie, polajanie, vituperatio, 
castigatio> : I <u>czynyl yesm sie yako czlowyek 
nye slyszoczy y nye mayoczy w swych vszczyech 
poswarzenya (non habens... redargutiones, FI: 
karaan) Pul 37, 15; Od poswarzenya (ab incre- 
patione, FI: od pokarana) twego, boże Yako- 
bo w, drzemały, gysz wszyadaly na konye Pul 
75, 6.

Poswarzyć się 'pokłócić się, posprzeczać się, 
rixam cum aliąuo suscipere : S poswąrzączymy 
szya (cum discordante) przed slonczem yesczya 
(pro sloncza yesczym) w pokoyy szya szyednacz 
XV exr. SKJ I 144.

Posyłać fo rm y: praes. ind. 1. sg. posyłam 
BZ I Reg 21, 2; ~  part. praes. act. adv. posy
łając BZ Jer 29, 19; ~  praet. 2. sg. m. -(e)ś 
posyłał BZ  IV Reg 1, 16; 3. sg. m. posyłał 
BZ  Neh 6, 19; ~  condit. 3. sg. m. -by posyłał 
Sul 31; ~  praes. pass. 3. pi. m. są posyłany 
BZ  Neh 6, 17.

Znaczenie: 'polecać komuś udać się dokądś,

POSYŁAĆ 461

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



462 POSYŁAĆ POSZKODZIĆ

zwykle z jakąś sprawą, a. przekazywać coś ko
muś za czyimś pośrednictwem, wyprawiać, skie
rowywać, wysyłać, przesyłać, mandare alicui, 
ut aliąuo alicuius rei causa proficiscatur, aliąuid 
alicui per aliąuem tradere, mittere5: Thego- 
dlya... wstawyami, abi... sandza... na czą- 
dzanye nye wąnczyey nyszly dwv czalyadzynv 
s slvzebnykem possilaal (quod... transmittat, 
Dział 19: aby... posiał) Sul 31; Nykt nye 
wyedz tego, przecz cyo posilam (propter quam 
missus es a me) BZ I Reg 21, 2; Yszesz posyłał 
posli (misisti nuntios), pitaio otpowyedzi od 
Belzebuba..., przeto nye wstanyesz s tego 
losza..., ale smyercyo vmrzesz BZ  IV Reg 
1, 16; W tich dnyoch wyele lystow ot slyachcy- 
czow zidowskich ku Dobyeszovy so posilani 
(multae... epistulae mittebantur) BZ  Neh 6, 17; 
Dobyesz posilał lysti (mittebat epistulas), 
chczocz my0 ygrozicz ib. 6, 19; Przeto isze nye 
posłuchały slow mich, mowy pan, ktora-m to 
sial k nym przes slugy me proroki, w noci pow- 
stawaiocz a posilaiocz (mittens) BZ  Jer 29, 19.

Posypać 'narzucić miałkiego materiału (np. zie
mi, piasku), nadsypać, plus materiae cuiusdam 
minutae (e. g. humi yelarenae) inicere5: Pro eo, 
quia tu non vis cum ipsa (,sc. Nawojka) granicies 
renovare et scopulos al. kopczow consipare al. 
ponovicz y possypacz, ubi sunt, et ubi non sunt 
sipati ad linem assipare et erigere al. dossypacz 
1474 AGZ XVIII 78.

Posypanie 'narzucenie miałkiego materiału 
(np. ziemi, piasku), nadsypanie, actus plus ma
teriae cuiusdam minutae (e. g. humi vel arenae) 
iniciendi : Pro renovacione al. o ponowyenie 
y o possypanie granicierum antiquarum 1485 
AGZ VII 156.

Poszczenie 'powstrzymywanie się od przyjmo
wania określonych, zwłaszcza mięsnych pokar
mów, post, ieiunium: Czy movyą, yze Kristus 
po svem posczenyy (post ieiunium) y kvszenyv 
yaynye kazał Rozm 205.

Poszczwać fo r m y : praet. 1. sg. m. -m po- 
szczwał 1426 KsMaz II nr 2355, 1428 Zap- 
Warsz nr 2850, 1443 ib. nr 119; f .  -m poszczwała 
1434 ZapWarsz nr 500; 3. sg. m. poszczwał 
1398 TPaw IV nr 495, 1410 Pyzdr nr 309, 
1426 KsMaz II nr 2355, etc.; f .  poszczwała 
1434 ZapWarsz nr 500; ~  condit. 3. sg. m. 
by poszczwał 1420 Pyzdr nr 645.

Z n a czen ie : 'zachęcić (psa) do rzucenia się 
na zwierzę lub osobę, canem excitare, ut in ali
ąuem irruaP: Quod non *postual ancas frater 
meus Koloskemu meo caszanim 1398 TPaw 
IV nr 495; lako temu trzi lat nye, kyedim 
zodal, by my prawa *pomogol, czso my owcze

posczwal y psa zabyl... owczarczego *Andrey 
1410 Pyzdr nr 309, sim. 1428 ZapWarsz nr 2850, 
1443 ib. nr 719, 1451 Wara nr 12; Czso Mylay 
szalował ot Katharzyny, swey szony, na Bro- 
dowskego, bi gyey posczwal gąszy gwałtem, 
temu mynoly trzy latha 1420 Pyzdr nr 645; 
lacom ya nye poszczwał Rosboyowich świni 
samowtor siło 1426 KsMaz II nr 2355, sim. 
1428 ZapWarsz nr 2850; Iaco ya tho wem, eze 
With nye poszczwał 1426 KsMaz II nr 2355; 
Jakom ya ne *poczwala Micolayewych gansszy 
szwoymy pszy 1434 ZapWarsz nr 500; *Margo- 
rzantha Micolaiewych ne posczwala ganszy 
szwoymi pszy ib.; Jacom ya Wlothcowy gansy 
nye *poczwal sylą 1443 ib. nr 719.

Poszczwanie 'zachęcenie psa do rzucenia się 
na zwierzę lub osobę, actus canem excitandi, 
ut in aliąuem irruaP: Nye wsczwalem twego 
psa any od mego posczwanya szmerczi ma 1423 
TPaw VII nr 3276; Ysz pyeszs Falków s potvk- 
nyenya alybo posczwanya (ex incitatione seu 
impulsione) gego thako gi (sc. Idzika)... 
yyathl, ysze sz onego vkązenya... myenil szą 
chramacz Sul 44, sim. Dział 35; Falek potvka- 
nya alybo poszczwanya (eandem impulsionem 
seu incitationem, Dział 35: sczwanya) psza 
zaprzal Sul 45.

Poszewka 'wierzchnie pokrycie poduszki, lin- 
teum, ąuod culcitis inducituP: Gregorius... et 
Mączko... receperunt ad fideles manus certas 
res super virginem Doroteam post matrem eius 
ad eam devolutas..., videlicet *due plummas, 
quinque cussinos, quatuor linteamina, po- 
schewka una et manutergium 1444 AcPosn I 
105; Tu secum dividere non vis... lectisternia, 
culcitras al. coldri axamythne et adamasch- 
kowe, obducturas al. poschwi et poschewky 
iuchove (pro irchove?) et postawczowe 1490 
AGZ XV 540.

Poszkodzić 1. 'swym czynem wyrządzić szkodę, 
stratę w czyimś majątku, bonis alicuius detri- 
mentum in fe r r e Jaco Michał ne *poschodzil 
w kyszech (pro czyszech c cisach3) anj w donbech 
Jacuszowy 1399 Kościan nr 137; Jaco kyedim 
ssą prowadzyl s grodu, tedym tam nye *po- 
schcodzy<ł> przantraw (pro przantrow), pye- 
czew, canycz 1424 ib. nr 1072; Dzewko..., 
przymy yego (sc. gospodzina) sznaky, thym 
szya thwa rodzyna nyczgey (leg. nicej) nye 
poszkodzy 1453 R XXV 210.

2. corruptum pro poskoczyć: Iacosmi bili przi 
tern, kedi pan kaliski posiał Cottka (pro Potrka ?) 
do Micolaya..., abi prziszedl cu prawu y wy
prawił so, a on ne chczal y poscodzil ot prawa 
1400 Pozn nr 445.
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Poszłapać rpodeptać, conculcare : Poszlapano 
conculcatum (aliud, sc. semen, cecidit secus viam 
et conculcatum est Luc 8, 5) ca 1450 PF 
IV 570.

Poszły 1. 'wywodzący się, pochodzący od ko
goś, ex aliąuo natus, oriundus*: Possly deriuatus 
ca 1428 PF 1 485; Iusz wyocey s cyebye posz- 
lich sinow any dzewek nye uzrzimi na zemy 
(ex te non videamus filium aut filiam super 
terram), ganyebna moszoboycza swich mozow! 
BZ Tob 3, 9.

2. r taki który należy już do innej kategorii, 
zaliczony do innej grupy, ąui iam ad aliud genus 
pertinef: My thake skazanye sąndzey, gesz nye 
bilo kthorim odwołanym... zawyeszono,... wy
kładamy poszle bycz w rzecz osądzoną (transi- 
visse in rem iudicatam, Dział 29: vstawylysmy 
mocz myecz) Sul 40, sim. ib.

Poszwa r wierzchnie pokrycie pierzyny a. po
krowiec na meble, textile, quod culcitae vel 
supellectili inducituF: Poswa plumale ca 1420 
WokTryd nr 332; Tegumen de tela factum 
vlg. poszwa super puluinar 1425 StPPP II 
nr 2036; Poszvy coopertoria 1461 AcOfLubl II; 
Quatuor annulos puri auri valoris duarum 
sexagenarum, tecturam al. poszwą de plume- 
ticis yaloris medie marce 1461 AGZ XII 272; 
Item poschwa de cofftero nigro 1464 StPPP II 
nr 3752; Tegas al. poszwy 1488 AcLubl VI; 
Tu secum dividere non vis... lectisternia, culci- 
tras al. coldri axamythne et adamaschkowe, 
obducturas al. poschwi et poschewky iuchove 
(pro irchove?) et postawczowe 1490 AGZ XV 
540; Cistula, in qua poschwa de simplici tela 
detrita, item poschwycza eciam simplex 1495 
RocznKrak XVI 63; Pallium nigrum virile, 
exile, poszwa de tela duplata eciam exilis et 
lacerata 1497 ib. 65; Item 4 *poschwe ad pluma- 
ticas ib.; Jakom gya przesluga (leg. przez sługę) 
swogia Katherzyna nye wzyal dw (leg. dwu) 
rapku, pozwy pyerzynney yako polkopy grossy 
1497 ZapWarsz nr 1784; Item 5 culcetre al. 
poszwy 1499 RocznKrak XVI 67; Item 7 lin- 
teamina et 2 super<in)dumenta al. poszwy 
ib. 68; Poschwą lectega ca 1500 Erz 75; Pluma 
poschvą, pyoro ib.

Poszwica 'wierzchnie pokrycie poduszki, po
szewka, linteum quod culcitae inducituF: Cistula, 
in qua poschwa de simplici tela detrita, item 
poschwycza eciam simplex 1495 RocznKrak 
XVI 63; Poschwycza ex nigra tela ib. 64; Ja- 
cobus... condempnauit... Nicolaum... pro lin- 
thiaminibus duobus proprii laboris, mensale 
pro sedecim grossis, duas tecturas al. po- 
szwycze de cussinis 1496 StPPP II nr 4459.

Poszycie 'słomiane pokrycie dachu, strzecha, 
tectum stramineuni9 : Domicilium, id est fastigium 
wel altitudo domus poszycze 1444 RozPaul 11 w; 
Antiqua stramina, quibus stabulum tegitur, ylg. 
poschyczye XV p. post. R LIII 61; Tectum, eyn 
dach albo poszyczye ca 1500 Erz 75.

Poszyć 1. 'przyszyć coś z wierzchu, pokryć 
czymś, aliquid assuere, aliquid alicui rei illinere'>: 
Recepisti subam yulpineam cum baiulo al. 
z thlumoki, superductam al. poschythą panno 
rubeo Florentino 1498 AGZ XV 361.

2. 'umocować słomiane pokrycie dachu, tectum 
stramineuni ponere’: Obligaturque eciam suis 
hominibus reparare yerticem... taberne..., hoc 
est lignos construere al. pokrokyycz y polaczycz, 
y poshycz 1499 AGZ XIX 123.

Poszyjek cuderzenie, cios w szyję, w kark, 
plaga collo, cervici Ulatać: O boże, który dlya 
othkupyenya szwyatha chczyalesz szye naro- 
dzycz,... czyrnym ykoronowacz, *poszyky bycz, 
trzczyna obrazycz XV ex. Kalużn 292; Oczy mu 
(sc. Jesusowi) zaw<ią)zaly Zydowye okruthny, 
*poszyky mu dawały, w lyczye yego były XV 
ex. SKJ I 145; O tern, yako yeden sługa zy- 
doysky yderzyl yyelyky *poschyek mylemv lesu- 
cristovy Rozm 682; Bom yydzyal, kyedy na yego 
svyate lycze biotem myotano y plvano, y po- 
lyczky davano yyelykye, rvacz za yego svyąte 
vloszy, zavyazvyącz yego syyąte oczy y były 
*poszyky ib. 699; Ossądzon yako yyloczcza 
czczy bozey,... poschyyky y polyczky byth 
yako schalony,a on yestyschech namądrschy[ch] 
ib. 729.

Poszyjkować 'bić po szyi, po karku, collo, 
cervici plagas inferre5: Dzyekyyą thobye, pa- 
nye Ihu Xpe, kthorysz dlya odkypyenya szvya- 
tha dal szye... trszczyną tlycz, *poszykowacz, 
polyczkowacz XV ex. Kalużn 293.

Poszywany 'odnoszący się do wyszywania, haf- 
ciarstwa, ad artem acu pingendi pertinens5: 
działo poszywane 'sztuka hafciarska, ars acu 
pingendi’: Obu nauczył modroszczy, abi dzyala- 
ly dzalem czyeszelskym a dzyalem przemyennym 
y poszywanym barwamy pyora ptaszego (ut 
faciant opera abietarii, polymitarii ac plumarii) 
s modrey barwi y s sukna czyrwonego dwogecz 
barwyonego BZ Ex 35, 35.

Pościągnąć cf. Powściągnąć
Pościć (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 

się: praes. ind. 1. pl. pościmy Rozm 295; 2. pl. 
pościcie Rozm 279; 3. pl. poszczą Rozm 219. 
295; ~  part. praes. act. adi. n. sg. m. poszczący 
Rozm 279; ~  inf. pościć 1484 Reg 712; ~  fut. 
3. pl. m. będą pościć BZ Jer 14, 12, Rozm 295; 
^  praet. 1. sg. m. pościłem BZ Neh 1 ,4 ; 3. sg. m.
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pościł BZ III Reg 21, 27, Rozm 194. 198. 199; 
f .  pościła BZ Judith 8, 6; 1. pi. m. pościliśmy 
BZ  I Esdr 8, 23; 3. pi. m. pościli BZ  I Par 10, 12.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 
3. sg. pości 1471 CyzKlob 444. 445; 3. pi. po
szczą 1484 Reg 711. 715; ~  part. praes. act. 
adv. poszcząc Rozm 209; adi. n. sg. m. poszczący 
ca 1450 PF IV 571; ~  inf. pościć 1484 Reg 
710. 712; ~  praet. 3. sg. m. pościł EwZam 300, 
Rozm 158, 159. 193.

Z n a c ze n ie : rpowstrzymywać się od przyjmo
wania określonych, zwłaszcza mięsnych pokar
mów, cibo ąuodam, praecipue carne abstinere : 
Aby szye nye wydzal łudzeni posczanczy 
{Rozm 279: posczączy szye) ne videaris homi- 
nibus ieiunans (Mat 6, 18) ca 1450 PF W  571; 
Rozdarł (sc. Achab) na sobye odzenye swe 
a odzal cylycyum cyalo swe y poscyl syo (ieiu- 
navit) a spal w worze BZ III Reg 21, 27; Po
chowały koscy gich pod dobem... a poscyly 
syo (ieiunaverunt) za syedm dny BZ I Par 10, 
12; Y poscylysmi syo (ieiunavimus) a prosy- 
lysmi boga naszego za to y zwyodlo syo nam 
sczostnye BZ I Esdr 8, 23; Poscylem syo (ieiu- 
nabam), modlyocz syo przed oblyczim boga 
BZ Neh 1, 4; Poscyla syo (ieiunabat) po wsze 
dny ziwota swego, kromye dnyow sobotnich 
BZ  Judith 8, 6; Gdi syo bodo poszcycz (cum 
ieiunaverint), nye vsliszo proszbi gich BZ  Jer 
14, 12; Crzysz schvche dny posczy 1471 Cyz
Klob 444, sim. ib. 445; Kthorych czaszow mayą 
posczyczy a myąssa nye gyeszyczi (de abstinen- 
tia et ieiunio) 1484 Reg 710, sim. ib. 712; 
Ale gynszych dnyow, których tez ludzie nye 
posczą (in ąuibus ieiunium non servatur), 
yayecz, syra y mleczna pozyvacz mogą ib. 711; 
A od nyedzyelye myąssopusthney az do Yyel- 
kyey Noczy na kolzdy dzyeny mayą sye 
posczyczi (ieiunare procurent), wyąwschy nye- 
dzye<le> ib. 712; A gdy poszczyl (sc. Jesus, 
Rozm 194: gdyś szye posczyl, cum ieiunasset 
Mat 4, 2) sztherdzyesczy dny i sztherdzyeszczy 
noczy, pothym lacznal EwZam 300, sim. Rozm 
158. 159. 193; Yze szye posczyl (ieiunavit, sc. 
Jesus) na pvsczy myedzy lerusalem a myedzy 
Ierychem Rozm 198, sim. ib. 199; *Chterdzyesczy 
dny y *chterdzyesczy noczy posczącz (ieiu- 
nando) ib. 209; A kyedy szye posczyczye (cum 
autem ieiunatis), nye badzczye <jako> ly[e]- 
czymernyczy ssmathny, bocz ony vkazvyą 
svoye oblycze, aby vydzany od lyvdv, yze szye 
posczy (ut appareant... ieiunantes Mat 6, 16) 
ib. 279; Czemv szye my... posczymy (ieiuna- 
mus) cząsto, a tvoy szye zvolyenyczy nye posczą 
(non ieiunant Mat 9, 14)? ib. 295; Alye przydą

dny, kyedy bądzye od nych iunoscha odyąth, 
tedy szye vyecz bądą posczycz (tunc ieiunabunt 
Mat 9, 15) ib.; ~  posty pościć, pościć post: 
Kthore possthy mayą braczya posczyczy y thez 
syosthry (de ieiunio fratrum et sororum) 1484 
Reg 712; A gdyż pozszczą post od svyątego 
Marczyna y w Posth Vyelky, mayą chodzyczi 
(sc. bracia i siostry) na yvtrznyą ib. 715.

Pościel, Pościelą fo rm y: n. sg. pościelą 
1428 ZapWarsz nr 300, OrtCel 5, OrtZab 528; 
pościel ca 1500 Er z 74; ~  g. sg. pościele 1418 
Kościan nr 677; pościelej 1403 Kościan nr 204, 
1418 Pozn nr 943, 1471 TymProc 281; ~  ac. sg. 
pościelą FI i Pul 40, 3, 1424 AKH  XI 426. 429, 
1434 Pozn nr 1429, etc.; pościel 1500 AGZ 
XVIII 417; -  /. sg. (w) pościeli Gn 5b, ca 1450 
PF IV 570, BZ Deut 33, 12, etc.; pościelej 
1453 R XXV 209, OrtOssol 61,4. 62, 1; -  /. pl. 
(w) pościelach Rozm 609.

Znaczenie: 'poduszki, kołdra a. pierzyna 
wraz z bielizną pościelową, culcita, turus, stra
tum': Cuartecz gest on (sc. Kryst) f posczely 
tako vbodzy bil, iszecz on namnegsze pe- 
rzinky ne malcy gest ge on byl Gn 5b; Gospo- 
dzin pomocz przines iemu na loszu boleści iego, 
wszistko iego posczelo (universum stratum 
eius) przewroczil ies FI 40, 3, sim. Pul; Iaco 
ne iest iala gwałtem w yego dom, iaco ne yest 
pobrała posczeley any romb, any penodzy 
Katherziny 1403 Kościan nr 204, sim. 1418 
Pozn nr 943, 1471 TymProc 281; Czsżo Halska... 
na Jana żałowała, aby... sedl in domum ipsius 
moczą... y pobrałby yey dzeczy,... a żyta, 
posczele y domowich rzeczy..., thego... yest 
ne vczinyl 1418 Kościan nr 677; Item 1III gros- 
sos (pro eąuos) ducentes culcitram al. posczela 
et alia vestimenta regia 1424 AKH  XI 426, 
sim. ib. 429, sim. 1434 Pozn nr 1429; Jako 
poszczela oczcza mego bila dobra yako dwe 
copye 1428 ZapWarsz nr 300; Nye roszczy, 
bosz wstopyl w losze otcza swego a pokalya- 
lesz poszczyelyo (stratum) gego BZ  Gen 49, 4; 
Ktoresz to (sc. żaby) wlazoo a wnydoo... w lo
sze twe a na twoo poszczyely00 (super stratum 
tuum) BZ Ex 8, 3; lako <w> poscely (in tha- 
lamo) wszittek dzen bidlicz bodze BZ Deut 
33, 12; Filateria, id est strata posczela OrtCel 5, 
sim. OrtZab 528; Jaco moy synowyecz ro
dzony... nye wyschethschy s mego domv... 
any zabił gwałtem Andrzeyowego czlowyeka... 
w yego domv na poszczely we spyanczky 1471 
TymSąd 15; Pomnyal yesm cziebie na poszczely 
(super stratum FI: na postlanu) moyey Pul 
62, 7; De qua caminata sibi violenter recepisti... 
lectisternia al. posczel posthawczovą 1500 AGZ
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XVIII 417; Stratorium, id est cubiculum vel 
lectisternium posczyel, loznyczą ca 1500 Erz 74; 
Byada vam, którzy spyczye v łozach aborovych 
a żabyvaćzye szye... v posczyelach vaszych 
(qui... lasciyitis in stratis vestris Am 6, 4) 
Rozm 609; ~  na śmiertnej, śmiertelnej pościeli, 
pościelej 'na łożu śmierci, w czasie śmiertelnej 
choroby, przed śmiercią, antę mortem : Day na 
smertney posczel<i> (1453 R XXV 209: po- 
sczyeley) pomnecz twogy<ę> mąką ca 1420 
R XXV 229; Ktoricole slosze a sza[r]mrze na 
szmertney poszczy<e>li ca 1450 PF IV 570; 
Mozely czlowyek... szwe gymyenye odkazacz 
albo oddacz po szwey szmyerczy, szlowye te- 
stamenth s tego vczynycz na szwey szmyerthel- 
ney posczyeley {OrtMac 80: na szwey szmyerth- 
ney posczyely, sim. ib), bandcz szweczkym[y] 
albo duchownym[y], albo na boszy dom? Ort- 
Ossol 61, 4, sim. ib. 62, 1; Ut in omnibus tri- 
bulacionibus nostris et maxime in agonę, przy 
szkonanyy, na szmyertelney posczyely, dei auxi- 
lium inyocemus ca 1500 JA X 382.

Pościelą cf. Pościel
Pościelica boże matki pościelica bot. 'Her- 

niaria glabra L ! : Bozye matki posczelicza cen- 
tum grana 1472 Rost nr 376.

Pościelny 'mający związek z pościelą, należący 
do pościeli, ad torum pertinens5: Capacia po- 
sczielne {war. lub.: *poszczelnye) rucho aut ko- 
byerczie (obtulerunt ei stratoria et tapetia II Reg 
17, 28) 1471 MPKJ V 40; Zadny thowarzis aby 
nye sromoczil swego mystrza, y kthorego roby, 
thako w strawye yako w posczielnych chystach 
1491 RKJŁ VII 58; ~  komora pościelna 'po
mieszczenie na pościelr, skład pościeli, cubiculum, 
ubi culcitae asservantuE (?): Tedi Iozabeth... 
wzowszi Ioasa, sina Ottoziaszowa, ykradla gy 
s posrzotka sinow krolyowich, gdi ge gubyono, 
y skrila gy z gego pyastunko w komorze po- 
scyelney (in cubiculo lectulorum) BZ II Par 
22, 11.

Pościenie 1. 'miejsce przy ścianie (często z ło
żem) naprzeciw wejścia do izby, spatium parieti 
adiacens, ianuae oppositum (ubi saepe lectus po- 
situs e r a tf : Nunccius a Semkone... yera in- 
firmitate ad duas septimanas prorogavit {sc. ter- 
minum) dicens, quod iacet in domo sua in stuba 
na posczenyw 1468 AGZ XIII 567; Posczyenye 
mediale ca 1500 Erz 74; ~  'tylna część bu
dynku, aedificii pars posterioE: Ad quam (sc. 
nayiculam paenitentiae)... alii intrant a parte 
posteriori, posczenya, ut senes et debiles 1475 
R XXV 129.

2. 'teren przy ścianie czyli granicy, pogranicze, 
confinium : Qualiscunque latitudo (sc. yillae)

est in flumine Denowka, talis latitudo debebit 
esse in medio et in fine al. na posczenw {leg. 
pościeniu) ad yillam Futima 1462 AGZ XI 468.

Pościenny 'zawieszany na ścianach, ścienny, 
parietalis : Vela opony posczenne OrtCel 12, 
sim. OrtZab 530.

Pościgać fo r m y : praes. ind. 3. pl. pościgają 
1471 MPKJ V 61; ^  part. praes. act. adv. po- 
ścigając FI 118, 150, Sul 33, XV med. R XXIV 
362; —' inf. pościgać Sul 39; ~  fut. 3. sg. m. 
pościgać będzie Sul 42; ~  praet. 3. sg. m. po- 
ścigał Sul 33, Pul Deut 42.

Z n a czen ia : 1. 'gonić, dopędzać kogoś z wro
gimi zamiarami, aliąuem opprimendi causa in- 
seąui, perseąui, conseąui : Slyszelysmy, ysz Pyotr 
posczygayacz (insequendo, Dział 21: sczyga- 
yącz) lana barso na ylyczy vranyl Sul 33; My 
w thakey przythczy skazałyśmy thego tho lana 
szwyadeczstwo przypysczicz o tho, ysze na yly
czy Pyotr[a], gdi Ian<a> posczygal (dum ipsum 
lohannem insequeretur, Dział 22: posczygnąl), 
yrazyl ib.; Alye wyesznycze posczygacz (in- 
sequi) slodzeya othmowily szą Sul 39; Fugiens 
hostes gonącz a posczygayocz XV med. R XXIV 
362; Kako poszczygal (persequatur Deut 32, 30) 
yeden tysszyocz, a dwa gonyly dzeszyęcz ty- 
szyęczy? Pul Deut 42; ^  Przyblyszyly so se
poscygayocz mne {Pul: nastoyoczy na myę) ly- 
choty (appropinquayerunt persequentes me ini- 
quitati) FI 118, 150; Succedunt sibi pothikayą 
schą aut posczigayą (idcirco cogitationes meae 
yariae succedunt sibi Job 20, 2) 1471 MPKJY  61.

2. 'dochodzić swych pretensji itp., postulare, 
poscere, sibi\indicare5: Szamperzs... swą... rzecz 
przeth sądzą podobnym, gdi bąndze chczal, 
posczygacz bądze (agitabit) Sul 42.

Pościganie 'gonienie, dopędzanie, actus con- 
seąuendi, in cursu nanciscendP: pościganie szkody 
'dochodzenie odszkodowania, actus damnum re- 
parandum repetendP \ Paknyąly powod a szą- 
pyerzs szą oth szebye daleko roszdny, tedy nye 
gynsza dawnoscz obrzeczona powoda zalvyą- 
czego o slodzeysthwo othpądza, nysz tylko 
trzechlethna, a ma<ją> dzyyowacz swemv le- 
nyssthy {leg. lenistwu) [bo gdy] wszystczy gnv- 
szny a lenywy, <jiż> w posczyganyy swey skody 
(in sui damni recuperatione) mało czvcz szą 
obykly Sul 53.

Poścignąć fo r m y : praes. ind. 2. sg. pości- 
gniesz Rozm 231; 3. sg. poścignie Sul 20, BZ 
Lev 26, 5, 1471 MPKJ V 27. 88; 3. pl. pościgną 
Sul 58, XV med. R XXII 233. 240; — imper. 
2. sg. pościgni MPKJRp V 20 v; ~  inf. poścignąć 
1471 MPKJ V 14, XV p. post. Kałużn 271; 
~  praet. 3. sg. m. pościgi BZ Judith 11, 10;
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poścignął BZ Gen 31, 23, Dział 22; /. pościgła 
BZ Neh 9, 32; ~  pląperf. 3. sg. m. był pościgł 
BZ  Gen 31, 25; ~  condit. 3. sg. f  -by pościgła 
BZ Ex 21, 23; pościgłaby 1471 MPKJ V 17; 
~  part. praet. act. poścignąw 1402 KsMaz I 
nr 214, 1407 HubeZb 86, 1441 TymWol 79; 
pościgwszy 1496 ZapWarsz nr 1769.

Z n a c ze n ia : 1. rdogonić, dopędzić, dopaść 
kogoś z wrogimi zamiarami, aliąuem opprimendi 
causa conseąui, in cursu nancisci : Cszom vczi- 
nil Micolayowi, tom yczinil za yego poczotkem, 
kedi *mo szekl, posczignow na drodze 1402 
KsMaz 1 nr 214, sim. 1407 HubeZb 86, 1441 
TymWol 79; Tedi Laban... sczygal gy (sc. Ja- 
koba) sedm dny y poszczygnol gy (comprehen- 
dit eum) na górze rzeczoney Galaad BZ Gen 
31, 23; A gdi bil gy Laban poszczygl (cumąue 
ille consecutus fuisset eum) s swoyo braczyo, 
na teyze to górze vstanowyl swoy stan ib. 31, 25; 
Przeto my łanowy przysadzylysmy doswyat- 
czycz na Pyotra przeto, ysze gy posczygnąl (dum 
ipsum... inseąueretur, Sul 33: posczygal) na 
vliczi y gest gy ranyl Dział 22; Posczygnącz 
(war. łub. rp.: posczygny) perseąuere (surge, in- 
ąuit, et perseąuere yiros Gen 44, 4) 1471 MPKJ 
V 14; Posczignye apprehendet (apprehendet 
enim vir fratrem suum Is 3, 6) ib. 88; Jako go 
gya nye poscz<i)kwszy nye vderzyl gyego anym 
zadał rany krwawey 1496 ZapWarsz nr 1769; 
~  A gdiszby yo szmyercz poszczygla (sin autem 
mors eius fuerit subsecuta, 1471 MPKJ V 17: 
posczyglaby), wroczy duszoo za duszoo, oko za 
oko, zoob za Z00b BZ Ex 21, 23; A nadto glod 
ge poscygl (fames invasit eos) BZ Judith 11, 10; 
~  Panye boże nasz,... nye odwraczay swego 
oblycza we wszey prąci, *gesz nas poscygla 
(qui invenit nos) BZ Neh 9, 32; ^  'nastąpić
bezpośrednio po czymś, subseąui, succedere’: Po- 
scignye znywo mloczbo (apprehendet messium 
tritura yindemiam), a sbyeranye vina przekaza 
bodze szenyv BZ Lev 26, 5.

2. cosiągnąć, otrzymać, uzyskać, conseąui, ob- 
tinere, adipiscT: Kmyecz yczekąncz przes wyni 
swego pana nyegenego prawa nye posczygnye 
(nullum ius conseąuitur) yano zemskye Suł 20; 
Nygenych tesz darów... oth nasz owszeyky po- 
sczygną (nullaąue donaria... a nobis penitus 
conseąuatur, Dział 56: any od nas darów szad- 
nych trzymacz, sc. może) Sul 58; Blogoslawyeny 
milosyerdny, bo ony mylosyerdze posczigną 
(ipsi misericordiam conseąuentur Mat 5, 7) XV 
med. R XXII 240, sim. ib. 233; Vt partem de- 
cimam furaretur, scilicet de trecentis XXX de- 
nari<os> recuperare, id est posczygnącz, cogi- 
tayit (sc. Iudas) XV p. post. Kałużn 271; Ba-

dzyeszly ven yyerzycz, popelny szye tvoya... 
yolya... a zyvot yyeczny przezeń posczygnesz 
(per ipsum conseąueris) Rozm 231; ~  'zdobyć, 
zagarnąć, capere, occupare’: Posczignye appre
hendet (Nobe quoque perrexit et apprehendit 
Chanath cum yiculis suis Num 32, 42) 1471 
MPKJ V 27.

Pościnać 'wiele osób pozbawić życia przez 
ścięcie, odcięcie głowy, multos homines caput de- 
mendo necare, actus caput demendi’: Kaszalczy 
gesth on (sc. Achab) barszo uele prorokof posczy- 
nacz bil Gn 11 a, sim. Rozm 242; Vsliszew to sodza 
kazał ge (sc. niewiasty) wszistky poscynacz Błaż 
322; A zatym wszech (sc. niewiast) głowy po- 
scynany ib.

Pościnki pł. tantum, bot. 'poziomki, Fragaria 
vesca L ! \ Posczynky fragaria 1460 Rost nr 3543.

Poślad 1. 'potem, później, post, postea : Po- 
slyad (novissime Mat 25, 11) przysly y drugye 
dzyeyycze Rozm 488; Kyedysz yest przyschedl 
(sc. Krystus) ky syyątemy Pyotry nye poslad, 
alye naprzód, bo on gloya y kxyazą apostolskye 
ib. 534, sim. ib. 536; ~  na poślad 'na końcu, 
na ostatku, postremo : Przydo na lodzach... 
y skazo Zidi, a na poslad (ad extremum) takyes 
sami zagin[y]o BZ Num 24, 24; Nauczeny sobye 
a kapłanom... na poslyad (novissimis) przipra- 
wyaly (sc. obiaty) BZ  II Par 35, 14; Potem po
siał ynych sług yyaczey nysz pyryych... Na po
slyad (noyissime Mat 21, 37) posiał ym sługą 
syego Rozm 410; Na poslyad (noyissime Mat 
26, 60) przyschła dva krzyva a falszyya syyadky 
ib. 719; ~  Czogno sy0 (^c. miedze) asz do Ior- 
dana, a na poslad (ad ultimum) slonim syo mo
rzem ogarnye (pro ogarno) BZ Num 34, 12.

2. 'do tyłu, z powrotem, retro’: Yąly mylego 
Iesucrista..., nyektorzy to smyerne iagnyątko 
yako volu ky offyerze albo ku ybyczyy przed 
szye czyągnącz, nyektorzy poslyad povrozem 
wstargayącz Rozm 652.

3. corruptum pro posłanie 'stratum, łectus’: 
In talamo na poslad (war. łub. rp.: na posiany v ; 
amantissimus domini habitabit confidenter in 
eo, quasi in thalamo tota die morabitur Deut 
33, 12) 1471 MPKJ V 31.

Pośladek, Pośledek fo r m y : n. sg. pośladek 
1471 MPKJ V 112, Pul 67, 14; -  g. sg. po
śladka 1471 MPKJ V 103; pośladku 1466 
R XXII 16, XV p. post. PF III 288; pośledku 
XV p. post. PF III 290; ~  /. sg. (na) pośladku 
1440 R XXV 242, BZ I Par 19, 10, 1471 MPKJ 
V 5, 1499 AGZ XVIII 535; -  n. pł. poślad- 
kowie FI 61, 14, XV in. R XXIV 69; -  g. pł. 
pośladków Suł 96, BZ II Par 8, 8, MPKJ V 36; 
~  d. pł. pośladkom Suł 96; ~  ac. pł. pośladki
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FI i Pul 77, 72, BZ III Reg 16, 3. 21, 21; -  i. pi. 
pośladki Sul 109; ~  /. pi. (w) pośladkoch Pul 
72, 17.

Z n a czen ia : 1. fpotomek, następca, nepos, 
successor3: Hoc opus fuit <et> est flebile, quia 
omnes posteri sui (sc. primi hominis), poslath- 
koue, defleuerunt XV //?. R XXIV 69; Ten isti 
gwalthownyk ma bicz poszwan do naschego 
albo naschich poslyatkow (nostrorum succes- 
sorum) sąndu Sul 96; W vyną pyąndzyesyant 
nam i naschim poslyathkom (nostris successo- 
ribus)... przepadnye ib.; Dzyatky i przirodzeny 
o tho manzoboystwo... przed nami, naschimy 
poslyatky (nostris successoribus) albo san- 
dzyamy... myecz bąndąn zalowacz... mocz 
Sul 109; la poszno poslyatki Bazowi a po- 
slyatki domu gego (posteriora Baasa et poste- 
riora domus eius) BZ  III Reg 16, 3, sim. ib. 21, 
21; Wszitek lyvd..., gisz nye biły s pokolenya 
lsrahelowa any z sinow gich, ale s poslyatkow 
(de posteris), gichze nye pobyły biły sinowye 
israhelsci, poddał ge Salomon w poplatki BZ II 
Par 8,8.

2. 'okres najbardziej oddalony w czasie, ko
niec, finisp: Alysz wnydę w szwyotoszcz bożo 
y vrozumyem w poszlyatkoch (FI: w poslad- 
co<ch» gych (intelligam in novissimis eorum) 
Pul 72, 17; ~  na pośladku 'na końcu, ostatecz
nie, postremo : Ad extremum na poschlatku, na 
ostadkv (Apollonius... pertransiyit Caucasum... 
et ad extremum... peryenit ad Brachmanas 
Prol I) 1471 MPKJ V 5; Posuit memoriale, yo- 
lens evadere pro decem marcis et totidem damni, 
posterius al. na poszlyadky, quod iudicium re- 
cepit ex ignorancia et obliyione 1499 AGZ XVIII 
535.

3. 'tył, część najbardziej oddalona od przodu, 
pars posterioF: In parte anteriori.. . ,posteriori 
na przotku, na pośladku 1440 R XXV 242; Po- 
szladek extremum (extremum eius ad marę no- 
yissimum Joel 2, 20) 1471 MPKJN  112; — Ioab 
zrozvmyaw, isze boy bodze przecyw sobye 
s przotku y na poslyatku (post tergum),... wzru- 
szi syo przecyw syrskemy BZ  I Par 19, 10.

4. 'tylna część ciała człowieka i zwierząt, po
śladki, tyłek, hominum et animalium pars poste- 
rior, c l u n i s Vderzil neprzyaczele swoie w po- 
sladky (in posteriora) FI 77, 72, sim. Pul; Anos 
siatko w aut poslatkow (iuxta numer um pro- 
yinciarum Philistinorum quinque anos aureos 
facietis I Reg 6, 5) MPKJ V 36; — 'odbyt,
anus?: Pone gule metas, ut sit tibi longior etas, 
nec multum retine, nec comprime fortiter anvm 
zaczyskay poszlethky tyego XV p. post. PF III 
290; ~  (o ptakach i zwierzętach, de avibus et

animalibus) 'ogon wraz z wyrastającym z niego 
pękiem piór lub włosów, cauda : Acz spacz bo- 
dzecze medzi dwema zaconoma, perze golobe 
posrzebrzone a posladcowe (Pul: poszlyadek) 
chrzepta (posteriora dorsi) iego w bladości złota 
FI 67, 14; Simea sic fatur, gl. loquitur, coram 
wlpe: Natis, gl. partis posteriorum posląthky, 
ogona, vt michi dedecus ornet, sufficeret caude 
pars michiparya tue 1466 RXXII 16; Non ibis 
rostrum nec ardua (pro ardea) deserit anym, gl. 
posteriorem partem poszlathky XV p. post. 
PF III 288.

5. 'ostatnia część, reszta, pars post rema, re- 
liąutf: do pośladka 'do reszty, piane, penitus3: 
Consummacionem do poslatka (heu, domine 
deus, consummationem tu facis reliquiarum 
Israel! Ezech 11, 13) 1471 MPKJ V 103.

6. corruptum pro południe: Ad austrum na 
pośladek (war. lub.: na poslednye, mamotrekt 
kapitulny: na polodne; quarum yiginti erunt in 
latere meridiano, quod yergit ad austrum Ex 
26, 18) 1471 MPKJ V 18.

Pośledek cf. Pośladek
Pośledni fo rm y: n. sg. m. pośledni 1426 Pozn 

nr 1238, BZ Is 48, 12, 1471 MPKJ V 7, etc.; 
f  poślednia BZ Jos 8, 13, OrtMac 114, Ort- 
Ossol 84, 4, Rozm 113; neutr. poślednie ca 1428 
PF I 487, XV med. R XXII 245, ca 1500 Erz 74; 
~  g. sg. m. pośledniego BZ  Num 24, 14. III 
Reg 21, 21. Neh 8, 18; / .  poślednie Spow 6, 
OrtOssol 45, 3; pośledniej Rozm 610; pośledni 
Spow 5; neutr. pośledniego 1420 MMAe VIII 
460, BZ Deut 34, 2, M W  111 b, Rozm 529. 
530; ~  d. sg. m. pośledniemu M W  30 b, 
Rozm 394. 508; f . pośledniej OrtMac 53; ~  ac. 
sg. m. pośledni 1401 Kościan nr 176, 1419 ib. 
nr 731, BZ Deut 31, 29, XVp. post. R i  s. XLVII; 
pośledniego BZ Deut 25, 18; / . poślednią Sul 
12, BZ Gen 29, 30. Num 22, 41, Rozm 112; 
neutr. poślednie Rozm 507; ~  i. sg. neutr. po
ślednim Rozm 115; ^  l. sg. m. (w) pośledniem 
BZ  Jos 6, 26; poślednim BZ 111 Reg 16, 34; 
/ .  pośledniej Sul 25, Rozm 528. 680; neutr. po
śledniem Naw 96; poślednim Rozm 523; ~  ac. du.
m. pośledniu Sul 11; ~  n. pl. m. poślednie XV 
in. R XXIV 72, ca 1450 PF IV 572, BZ II Par 
35, 27, Rozm 300; pośledni ca 1420 R XXV 229, 
BZ  Ley 23, 43. 11 Par 28, 26. I Esdr 8, 13, etc.; 
~  g. pl. m. poślednich ca 1420 R XXIV 83, 
Sul 25, ca 1450 PF IV 569, BZ Deut 28, 49, 
etc.; f . poślednich Rozm 631; ~  d. pl. f .  po
ślednim Rozm 632; ~  ac. pi. poślednie 1499 
AcPosn II 382; m. poślednie MPKJN 110;/. po
ślednie BZ II Par 26, 22, Rozm 630—1; neutr. 
poślednia FI 138, 4, Pul Deut 41; ~  l. pl. po
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ślednich XV med. GIWroc 43 r; m. (na) pośled
nich BZ Ex 13, 20. Num 22, 39. 33, 6, etc.; 
/ .  poślednich BZ Num 20, 16. 22, 36.

Comparat. g. sg. m. pośledniejszego Rozm 
268; ~  n. a. ac. pi. neutr. pośledniesze 1461—7 
Serm 320 v.

Superlat. n. sg. m. napośledniejszy Rozm 370; 
~  g. sg. m. napośledniejszego BZ  III Reg 13, 
33; ~  l. sg. m. (w) napośledniejszem BZ I Reg 
29, 2; ~  g. pl. m. napośledniejszych XV med. 
R XXII 248, BZ  IV Reg 17, 32; -  /. pl. m. 
(w) napośledniejszych BZ Gen 49, 1.

Znaczenia'. 1. 'będący na końcu, ostatni, naj
nowszy, późniejszy, ultimus, extremus, novissi- 
mus, aetate poster ioF : a. cztfstfwe: *Spowyadan 
szyą... wszythkych grzechów, kthorychem szya 
dopvscyl... od mogy poszlyedny {Spow 6: po- 
szlednye, 4: p(i)rschy) spowyedzy Spow 5; Ty, 
pane, poznał ges wszytka, posledna {Pul: ny- 
nyessza) y stara (novissima et antiąua) FI 138, 4; 
Jacosm na pośledni *rog zaplaczylem Jandrzi- 
chowy sternascze grzywen ostatnich *pennadze 
1401 Kościan nr 176; Yz pany Hanka... vmarla 
poszledny wtorek przed gody 1419 ib. nr 731; 
Jaco pani Przechna ne podnosla cola v młyna... 
visech (pro visey), nysly iaco młynarze ...vstavily, 
yaco tesz przizadny listh posledny mowy 1426 
Pozn nr 1238; Kthori pyrwey [...] myenyoon 
yma bicz y odprawyon, a kthori wthori po- 
zwaal, wthori maa pomyenyoon bicz y othpra- 
wyon, a thakoosz otrzedzą asz do poslednych 
(usque ad extremos) pochodzącz Sul 25; Strona, 
kthora nye stała, a trzykrocz zwana, acz przy 
poslednyey godzynye (circa extremam horam) 
polvdnya... wthoore trzykrocz zawolanaa nye 
dbacz bandze przistampycz, thedi skazana bącz 
ib.; Erit in novissimis, poślednich, diebus (Act 2, 
17) XV med. GIWroc 43r; A takosch tho po- 
slednye blogoslawyenstwo położono ku wschem 
pyrwim na doconanye XV med. R XXII 245; 
Eze ludze conyeczney czirekwye, tho gest cza- 
ssow naposlednyeyschich,... myeli bicz silno falą 
swyeczską vyączy ib. 248; Redde illis mercedem 
a vczyn gym zaplata ot poszlednych (incipiens 
a novissimis usque ad primos Mat 20, 8) ca 1450 
P F IV 569, sim. ca 1420 R XXIV 83, Rozm 393; 
Przekloti mosz..., <ktory> odnovi a vdzala 
myasto Iericho! W pirworodzenyy swem fun- 
dementy {pro fundamenty) gego zalozi, a w po- 
sslednyem s synów swich (in noyissimo libero- 
rum) postani {pro postaui) wrota gego BZ  Jos 
6, 26; Achiel s Betel ydzalal Iericho,... a w Se- 
gub, poslednym swim (in Segub noyissimo suo), 
postawił broni gego BZ III Reg 16, 34; Gyne 
rzeczi o skutcęch Amaziaszowich pyruich y po

ślednich (priorum et noyissimorum) popysani 
so w ksyogach krolyow Iuda a Israhel BZ II 
Par 25, 26; Ostatnye rzeczy Oziasoui, pyrwe 
y poslednye (noyissimorum) popysal Yzaias pro
rok ib. 26, 22; Skutci gego pyrwy y pośledni 
(noyissimorum) popysany so w ksyogach kro
lyow ib. 28, 26; Vczinki gego pyrve y posled
nye (noyissima) popysani so w ksyogach ib. 35, 
27; Ta S0 ksyoszota czelyadzi,... gisz so wze
szły se mno w krolewstwo Artaxersa...: s sinow 
Fyneesovich Gerson,... s sinow Adonyacha- 
mowich, gisz biły posledny (erant novissimi), 
a ta so gymyona gich BZ I Esdr 8, 13; Czedl 
gym w ksyogach zakona bożego na kazdi dzen, 
ode dnya pyrwego az do dnya poslednyego 
(usque ad diem noyissimum) BZ Neh 8, 18; Cy 
biły włodarzmy sswich włoscy...: z sinow Ado- 
nikam, z nych poslednych (ex filiis Adonicam 
ipsis postremis), a ta so gymyona gich BZ II 
Esdr 8, 42; la pyrwi a ia poszledny (ego noyis- 
simus) BZ  Is 48, 12; Pothem ten masz ymarl 
y zostawyl tesz po szobye dzyeczya pyrwey zony. 
Tha poszlednya zona mowyla, ysz gey dzye- 
czyaczyy wyano yey przydzye Ort Mac 114, sim. 
OrtOssol 84, 4; Po gego smyerczy mayą szo- 
stacz wszyczky nyewyesczkye rzeczy... <u> po- 
szlednye zony {OrtMac 53: poszlyedney zenye) 
OrtOssol 45, 3; Poslednyesche novissima 
1461—7 Serm 320v; W poślednich {war. lub.: 
w posletne) *dny in nouissimo dierum (Os 3, 5) 
1471 MPKJ V 110; Wielka bandze chwała 
domu temu..., poslednemu wiatsza nysz pyr- 
wemu (magna erit gloria domus istius, novis- 
simae plus quam primae Ag 2, 10) M W  30 b; 
W tey troyczi nicz pirzwego albo pośledniego 
(nihil prius aut posterius Ath 24) M W  111 b ; 
Lyud kromye rady yest y przes modroszczy, 
*bycho vczyly y vrozumyely a poszlyednya 
przezrzely (utinam... novissima providerent 
Deut 32, 29) Pul Deut 41; Wczyeschy przy mem 
szkonanyv poszlyednyem Naw 96; Inclusiue 
computando a data presencium lato pyrzve 
y poslednye lyczacz od yydanya thego tho ly- 
sthą ca 1500 Erz 74, sim. ca 1428 PF I 487; 
Przed poslednym yenystvem (antę... captivitatem 
finałem) Zydovye... były rozploscheny Rozm 
115; Są albo bąda onego czlovyeka gorsze dny 
poslyednye nysz pyrwe (fiunt novissima homi- 
nis illius peiora prioribus Luc 11, 26) ib. 300, 
sim. XV in. R XXIV 72, ca 1450 PF IV 572; 
Pyrvy przyschedvschy począly movycz m<n)y- 
mayącz, aby yyączey myely yzyącz yako y po- 
slyedny, a vzyavschy y septaly... rzekącz: Thy 
poslyedny (hi noyissimi Mat 20, 12) robyly 
yedną godzyną Rozm 393, sim. ib. 394; Chcze
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y temv poslyednyemv (huic novissimo Mat 20, 
14) dacz yako y tobye ib. 394; Odpovyedzyal 
ym myły Iesus, yakoby poslyednye myloszyer- 
dzye matce vkazvyącz ib. 507; O tern, yako 
dzyevycza blogoslavyona v poslyednym vmo- 
vyenyv myala svym {leg. z swym) synem ib. 523; 
Vyelyką ządza żądałem tey vyelykonoczy y tego 
poslyednyego odpoczynyenya s vamy vzyvacz 
(Pascha manducare vobiscum Luc 22,15) ib. 529; 
Nye szmyeły... nycz odpovyedzyecz, bo ym 
było zal y srom, by yego poslyednyey kasny 
nye mogły popelnycz ib. 610; Czczyenye o po- 
slyednych dw {leg. dwu) svyadku ib. 719; ~  po
śledni czas, napośledniejsze dni 'okres mający 
nastąpić, przyszłość, futura:’: Szydzyczye {leg. 
zydzicie) sze, acz wamwswyestyyo, czso ma wam 
przydz w naposzlednyeyszych dnyoch (in diebus 
novissimis) BZ Gen 49, 1; Dam rado tobye, 
czso lvd ten to twoy vcini lvdv temv to posled- 
nyego czasv (extremo tempore) BZ  Num 24, 14; 
Znam, ze po smyerczi mey... potka wasz wyele 
złego w pośledni czasz (in extremo tempore) 
BZ Deut 31, 29; ~  poślednie jedzenie, po
ślednia wieczerza, wieczerza poślednia ewiecze
rza, którą spożył Chrystus z apostołami przed 
swą śmiercią, cena Domini : Czczyenye o po- 
slyedney yyeczerzy mylego Iesucrista Rozm 528; 
O lychothny Iudaschv, kako nye przestanyesch 
od tvego złego vmyslu, yydzącz tako laską tvego 
pana y mystrza, yen poslyednyego yedzyenya 
s tobą chczal pozyyacz ib. 530; Vyelye nayczal 
sye zyolyenyky v tayemnyczy y na osobnyczy, 
yako po syey yyeczerzy poslyednyey ib. 680; 
~  pośledni sąd, sąd pośledni (według poglądów 
chrześcijańskich, in religione Christiana) 'sąd 
boży przy końcu świata decydujący o wiecznym 
zbawieniu lub potępieniu ludzi, iudicium ultimum, 
quo homines vel in perpetuum sahantur, vel con- 
demnantuZ: Tamo bądzye ten poslyedny sad 
Rozm 479; Nye yzryczye mego oblycza, alysch 
kv ssądoyy poslyednyemy przydą ib. 508; 
~  urząd pośledni, poślednia wola, rtestament, 
ustne lub pisemne rozporządzenie do wykonania 
po śmierci tego, kto je wydaje, suprema volun- 
tas, testamentum : Gdy sprawyasz tesstament al
bo yrząnd possledny przed thwą smyerczyą, ra- 
dząncz, aby pirwye placzyl slugam nesszly capla- 
nom XV p. post. R I s. XLVII; Poyal {sc. Arche- 
laus) sobą {leg. z sobą) Zalomyą, swa syostrą, 
y z yey dzyeczmy na syyadecztwo, aby syyat- 
czyly poslednya yolą Herodova (extremam yo- 
luntatem patris) Rozm 112; Yze yolya oyczoya 
poslyednya (secundi testamenti voluntate) k temy 
przydana była ib. 113; ~  'młodszy, natu minor5: 
Gymye {sc. Jakob) zodacz swaczbi y pocznye

poszlednyo {sc. żonę) *wyocey mylowacz nyże 
pyrwo (potitus optatis nuptiis amorem seąuen- 
tis priori praetulit) BZ Gen 29, 30.

b. miejscowe: A szedszy s Sochod stani rosz- 
bily w Ethan na poszlednich krayech (in extre- 
mis finibus) puszczey BZ Ex 13, 20, sim. ib. 
Num 22, 39. 33, 6; Toczsmi iysz w myescze 
Kades, któreś to iest na poślednich kraynach 
twych (in extremis finibus tuis) BZ Num 20, 16, 
sim. ib. 22,36; Opatrziliest poslednyo (extremam) 
czoscz lvda ib. 22, 41; Wspominayo, czso tobye 
gest yczinil Amalech na drodze potkaw czo, gdi- 
zesz yiszedl z Egipta, kako gest... poslednego 
zastopa (extremos agminis) twego... zbył BZ 
Deut 25, 18; Prziwyedze na czo pan naród 
z dalekey stroni a s poślednich (de extremis) 
krayow zemye ib. 28, 49; Kazo gemy {sc. Moj
żeszowi) pan... wszitko zernyo lydowo az do 
morza poslednego (ad marę noyissimum) ky 
polydnyowey stronye ib. 34, 2; W[a]sza giną 
woyska na polnoczno strono był sgednal, tak 
ze poslednya *wyelikocz (noyissimi illius multi- 
tudinis) zachodney strony myasta dotikali BZ 
Jos 8, 13; Dauid a moszowye gego biły w na- 
poslednyeyszem (in noyissimo) zastopye BZ I 
Reg 29, 2; ~  fnastępny, qui Seąuitur, inseąuens : 
Posterus, qui postea seąuitur, epitome, id est 
abo poszledny (Paralipomenon liber instrumenti 
yestris..., id est epitome Prol VIII) 1471 MPKJ 
V 7; ~  ~  pirwi i pośledni 'każdy, wszyscy,
omnis, cuncti : Na dzen trzeczey godzin] Zy- 
dowe nesbethny yolali, by crizowan, pirwy y po
śledni ca 1420 R XXV 229; ~  od pirwego do po
śledniego 'od początku do końca, bez reszty, zu
pełnie, a principio usąue ad finem, funditus, pe- 
nitus’ : To czso mi dali yino panowye..., tegom 
wschego ot pirwego do poslednyego praw 1420 
MMAe VIII 460; ~  do pośledniego 'nikogo
nie pomijając, bez reszty, neminem praeteriens, 
funditus, penitus’ : Tocz mowy pan:... Ia przi- 
wyodo na cyo zle... a zbyio s Achab asz do 
psa y mdłego, y poszlednyego (ultimum) s Isra- 
hela BZ III Reg 21, 21.

2. 'pozostały, będący resztą jakiejś całości, 
reliąuus5: Slachathnosczi doswyathczycz chczącz 
szescz swyatkow podobnich powyescz yma: 
dwv s swego rodzayy, dwy z dzada, a poslyed- 
nyv dwv z maczerze Sul 11; Gdi... wyelky 
dług... nagle zaplaczon nye może bycz, sz my- 
losczy ystawyano bycz osządzamy, aby oszmy- 
naczcze nyedzel rok... chowan... byl ky za- 
placzenyw. za pyrwy rok szescz nyedzel, za 
wthori dryga szescz nyedzel, a za trzeczy trze- 
cza a poszlednya (ultimae) szescz nyedzel Sul 72; 
Nye yynydzyesch s nyey, czysch czyemnycze,
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alyesz zaplaczysch od poslyednyeyschego pye- 
nyvdza (donec reddas novissimum ąuadrantem 
Mat 5, 26) Rozm 268.

3. 'tylny, posterioF: ltem faciat duas rotas 
yidelicet schybowe... et hoc ultimas posledne 
1499 AcPosn II 382; Equm album mediocrem 
kopyennyczi cum plech przędny et posledny 
czisti XV p. post. GórsJaz 280.

4. fmało wartościowy, lichy, gorszy, qui pani
pretii est, vilis, tenuis, exilis’ : Vczinyl z napo- 
szlednyeyszego lyvda (de noyissimis populi) ka
płani módl gornich BZ III Reg 13, 33; Naczi- 
nyly sobye kaplany wisokoscy z naposlednyey- 
szich (de novissimis) lyvdzi BZ IV Reg 17, 32; 
Dobrzy... baczącz poslyednye rzeczy, czusch 
szyyeczkye, zapomynayą przyslych, czusch du- 
choynych Rozm 630—1; Zly naslyadvyącz po- 
slyednych rzeczy, nye yydzącz any baczącz 
k czemy przydą ib. 631; Droga ku grzechu yest 
nyektore ypadnyenye, ktoremze czloyyek ypad- 
nye od przędnych rzeczy ku poslyednym, od 
szyyatlosczy ky czmye ib. 632; ~  'mało zna
czący, mało ważny, skromny, tenuis, humilis5: 
Ktokolyye chcze pyryy bycz, then bądzye na- 
poslyednyeyschy (erit omnium noyissimus Marc 
9, 34) y bądzye wschech sługa Rozm 370; Tako 
ssą poslyedny pyryy, a czy czo ssą pyrvy, czy 
były poslyedny (noyissimi Luc 13, 30) ib. 379; 
Vyelye ych bądzye poslyednych, którzy ssą 
pyryy, a yyelye ych bądzye pyryych, którzy ssą 
poslyedny (noyissimi Mat 19, 30) ib. 392; 
~  'najniższy godnością, stopniem, dignitate in-

jimus : Cy to z sinow Gaad ksyoszota woyski: 
poslednyeyszijch] sto tisyoci (noyissimus cen- 
tum militibus) wlodnol BZ I Par 12, 14.

5. rpotomek, następca, nepos, successor5: 
Wszelki, ienze s rody israelskego iest, ostanye 
w stanyech sedm dny, abi syo vcili pośledni 
waszy (posteri vestri), zecem kazał w stanyech 
przebiwacz synom israelskim BZ Lev 23, 43.

6. corruptum: a. pro południe cm e r id ie sAd
austrum na poslednye (war. kał.: na pośladek, 
mamotrekt kapitulny: na polodne; ąuarum
yiginti erunt in latere meridiano, quod yergit 
ad austrum Ex 26, 18) MPKJ V 18; ~  b. pro 
południowy ' meridianus*: Ktorzisz obydo po
slednye strony (australem plagam)..., tak abi... 
przisli na poWdnye asz do Kadesbarne, odyodze 
to yinido kończę ky wszy gymyenyem Adar 
BZ  Num 34, 4.

Poślednie 'na końcu, p o s tr e m o Nouissime, 
id est postreme poslednye (war. lub.: naposle- 
dzey aut konyecznye; novissime autem misit ad 
eos filium suum Mat 21, 37) 1471 M PKJY  119; 
O tern, yako myły Iesus s Bethanyey poczyeszyl

(pro polyeczyl) sya matką poszlyednye syyątey 
Magdalyenye Rozm 507.

Pośledniej 1. 'później, potem, post, postea': 
A data presencium y pyrzyey, y poslethnyey 
ca 1455 JA XIV 494; W tey troyczy nycz pyrz- 
wey albo poszlyednyey (nihil prius aut poste- 
rius, FI: posledzey) Pul Ath 24.

2. 'wreszcie, w końcu, deniąue, postremo5: 
Posliedniey tandem (laxa malum, quod fecimus, 
auge bonum, quod poscimus, placere, quo tan
dem tibi possimus) 1444 R XXIII 302.

Pośledziej, Napośledziej, Napośledź 'później, 
potem, post, postea : W tye (pro tey) troyczy 
nyczs pyrzw<e)y albo posledzey (nihil prius 
aut posterius, Pul: poszlyednyey) FI Ath
24; ~  napośledziej, napośledź 'na samym koń
cu, postremo*: Potem Lya *przystopywszy 
s swymy, a gdisz syo takyesz poklonyla, 
a naposzledzey (extremi) Rachel a Ioseph 
takyesz syo poklonyly BZ Gen 33, 7; Wszitczi, 
ktorzis so zliczoni... naposledzey (noyissimi) 
poydo BZ Num 2, 31; Roka swyatkowa napir- 
wey zabye gy, a rocze ginego Wda napossle- 
dzey nan bodo (extrema mittetur) BZ Deut 
17, 7; Podle przikazanya Dauidowa napośledź 
(iuxta praecepta... noyissima) bi polyczono si
now Leui BZ  I Par 23, 27; Nouissime, id est 
postreme naposledzey aut konyecznye (war. kał.: 
poslednye; noyissime autem misit ad eos filium 
suum Mat 21, 37) MPKJ V 119.

Pośliznąć (się) 'stracić równowagę na śliskiej 
powierzchni, zachwiać się, upaść, in lubrico labi, 
cadere": Poslyzly lubricauerunt (lubricaverunt 
yestigia nostra in itinere platearum nostrarum 
Thren 4, 18) 1471 M PKJY  102; ~  przenośnie: 
Prolapsi sunt, id est procul a gracia lapsi, od
padły aut reciderunt per lubricitatem peccato- 
rum poszliznąly schią (Hebr 6, 6) 1471 M PKJY  
132.

Poślubić fo rm y: inf. poślubić XV p. post. 
R XXV 174, ca 1500 Er z 74; ~  praet. 1. sg. m. 
poślubiłem 1471 MPKJ V 96; -m poślubił 
SkargaPłoc w. 39; f .  poślubiłam XV p. post. 
R XXV 179; -m poślubiła XV med. R XXV 152; 
3. pł. f .  poślubiły Sul 3; ~  part. praet. pass. 
n. sg. m. poślubiony ca 1500 Erz 74; / . poślu
biona XV p. pr. R XIX 92; g. sg.f. poślubionej 
EwZam 288; ~  praet. pass. 3. sg. f .  była po
ślubiona EwZam 291.

Znaczenia: 1. 'zawrzeć z kimś związek mał
żeński, matrimonium inire: Adulta facta sum 
et desponsata sum coniugi gdym dorosła, ma- 
zowym sza poslubyla XV med. R XXV 152; 
Ascendit autem et Joseph... in ciuitatem Da- 
uid..., yt profiteretur cum Maria desponsata,
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posluby<(o>ną, sibi vxore (Luc 2, 5) XV med. 
SKJ V 252; Posłań yest angyol Gabriel... do 
dzyevycze poszlvbyoney maszovy (desponsatam 
viro Luc 1, 27) EwZam 288; Gdy była poszly- 
byona (esset desponsata Mat 1, 18) mathka 
Iesusewa Maria Iosephovy ib. 291.

2. 'przyrzec, obiecać, spondere, pollicerf: 
Troyco święta bądź sławiona, bogu dzięka po
ślubiona XV p. pr. R XIX 92; Czom kyedy 
bogv poszlybyl, thegom nygdy nye vczynyl 
SkargaPloc w. 39; Melius enim esset... domino 
nichil vovere, poslubycz, quam mandacem (pro 
mendacem) fieri XV p. post. R XXV 174; Illum 
mihi in sponsum elegi et meam yirginitatem ei 
youi poslubylam ib. 179; Promittere, inde pro- 
missus poslybyony ca 1500 Erz 74; Vouere, id 
est sponte promittere poslybycz ib.

3. 'zawrzeć umowę, pacisci cum aliąuo : Po- 
slubylem pepigi {war. lub.: oslubilasch pepigisti, 
pepigisti cum eis foedus Is 57, 8) 1471 MPKJ V 
96.

4. 'zgodzić się, aliąuid concedere, sinere, pati : 
Thi tho stroni, chczancz kv kończy zgodi przes 
wanthpyenya przycz, w nas dobrowolnye... 
spysczyli y poszlubyly iako w iadnacza szly- 
byonego (compromiserunt tamąuam in arbitrum 
compromissarium) Sul 3.

Poślubienie 'złożenie ślubu, przyrzeczenie, actus 
spondendi, promittendi : Poszlubyenym profes- 
sione XV med. R XXV 153.

Poślutny (?) 'żałosny, mi ser’ : Vysluchay, myły 
synkv, poslutney prozby mey, yczyn ze mną 
prozbą y myloscz thyą, yczyeschy yzdy mye, 
gdy chczesch ydz kv smyerczy Rozm 524.

Pośmiać (się) 'wyszydzić, wydrwić, deridere : 
len przebiwa na nebesech, pozmeie se gim (irri- 
debit eos) FI 2, 4, sim.Puł; Herod posmyal szye 
yemy y dal y {leg. ji rgo5) svem wlodykam, byK 
szye yemv nasmyeyaly Rozm 803; ~  Była
posmyana yego mądroscz yyelebna Rozm 833.

Pośmiech 'szyderstwo, naśmiewanie się, po
śmiewisko, d e r is u s Ostentui w poszmyech, id 
est derisioni {war. kal.: schmyechovy; rursum 
crucifigentes sibimetipsis filium dei et ostentui 
habentes Hebr 6, 6) MPKJ V 132; Spreuit autem 
illum Herodes cum exercitu suo et illusit, po
szmyech ydzyelal sz nyego, indutum veste alba 
(Luc 23, 11) XV p. post. Kałużn 273; ~  być
(danym) w pośmiech 'być, stać się przedmiotem 
szyderstwa, pośmiewiska, derideri, derisui esse : 
Nye bodzem daley w posmyech (non simus... 
opprobrium) narodom BZ Neh 2, 17; Lepyey 
gest, abichom żywy socz iocy chwalyly boga, 
nyszly zmarszi... biły dany w poszmyech (simus 
opprobrium) wszemy lyydu BZ Judith 7, 16.

Pośmiedzieć cf. Pośniedzieć
Pośmierzyć się, Pośmirzyć się corruptum pro 

posmurzyć się 'nachmurzyć się, zasępić się, 
spoglądać ze złością, frontem contrahere, irato 
vultu aliąuem intueri’: Concidit poschmyerzyla 
schą {war. lub.: posmyrzyla szą) gnyewem, id 
est sunt cecidit (iratusąue est Cain yehementer 
et concidit vultus eius Gen 4, 5; mamotrekt 
czeski: zwrasstila sie hniewem neb posmurzila) 
1471 MPKJ V 8. ~  Pisarz źle zrozumiał cze
skie posmurzila jako pośmierzyła.

Pośmiewać (się) fo rm y:  a. z zaimkiem zwrot
nym się: imper. 2. pi. pośmiewajcie FI i Pul 24, 2; 
~ praet. 2. sg. m. pośmiewałeś BZ IV Reg 19, 23; 
3. sg. f. pośmiewała BZ Gen 18, 12; 3. pl. m. 
pośmiewali są Pul 34, 19; pośmiewali FI 34, 19, 
BZ II Par 30, 10. Neh 4, 5; ~  condit 3. pl. m. -by 
pośmiewali BZ Neh 5, 9.

b. bez zaimka zwrotnego się: praet. 3. sg. m. 
pośmiewał XV PF V 83; ~  part. praet. pass. 
ac. sg. m. pośmiewanego XV med. SKJ V 274, 
Rozm 840; ~  praes. pass. 2. sg. m. -ś pośmie- 
wan Rozm 804.

Znaczenie: 'szydzić, drwić, urągać, deridere’: 
Gardzyl a posmewal spreuit et illusit XV PF 
V 83; ^  komuś: Any posmewaycze se (irrideant) 
mne neprzyaczele mogi FI 24, 2, sim. Pul; 
Posmewali se (subsannayerunt, Pul: poszmye- 
waly so szye) mne posmewanim FI 34, 19; 
Geniusz syo ona {sc. Sara) tagemnye poszmye- 
wala (risit) BZ Gen 18, 12; Przes slugy swe 
posmyewalesz syo (exprobrasti) panu BZ IV 
Reg 19, 23; Ony syo gym posmyewaly (illis 
irridentibus) a kłamały gymy BZ II Par 30, 10; 
Grzechów gich przed twim oblyczim nye zagla- 
dzay, ysze syo posmyewaly (quia irriserunt) 
dzelnykom BZ Neh 4, 5; Przecz w boiazny boga 
naszego nye chodzicye, abi wam syo nye po- 
szmyewaly (ne exprobretur) pogany, naszi nye- 
prziiacyele ib 5, 9; ~  Yezvs Kryst<us> [...]
y posmyewan (Jesus Christus fuit nudatus et 
derisus) XV med. MPKJ V 425; Dum yideret 
{sc. Maria) filium suum dilectum tempore sue 
passionis alapis cesum, consputum, illusum, 
posmyewanego, sromoczonego, ...nullum yer- 
bum inhonestum de eius ore non exiuit XV med. 
S K J Y  274; Cum fuissem illum intuita qualiter 
percuciebatur,... spinis coronabatur et illude- 
batur, sromoczoon, posmyewan, comota sunt 
omnia yiscera mea ib. 275; O krolyy *schytkey 
chyaly,... kakosz thy posromoczon y posmye- 
yan! Rozm 804; Dzyevycza blogoslayyona 
yzrayschy svego syna posmyeyanego,... stra- 
czyyschy moyą y padła yako ymarla ib. 840.

Pośmiewanie 'naśmiewanie się, wyszydzanie,
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derisus’ : Posmewali se mne posmewanim (sub- 
sannatione) FI 34, 19, sim. Pul; Szszpila y po- 
smewane (illusio, Puł: podrzesznyenye y nay- 
grawanye) tim, gisz w ocoliczi naszey S0 FI 
78, 4; Na poszmevane ca 1450 PF IV 570; 
Poschmyevanye illusiones (unde et ego eligam 
illusiones eorum Is 66, 4) 1471 MPKJ V 96; 
Ludibria poschmyevanye, nagravanye (alii vero 
ludibria et verbera experti Hebr 11, 36) ib. 132; 
Irridencia, posmyewanye, committitur ąuando 
aliquis aliąuem subridet mała intencione MW  
gl. 64; Nye day nąsz na poszmyewanye XV ex. 
MacDod 138; ~  Pokoy welyky mylvyanczym 
*zokon twoy, a ne gest gym posmewane (scan- 
dalum) FI 118, 165, sim. Pul.

Pośmirzyć się c f  Pośmierzyć się
(Pośniedzieć) Pośmiedzieć cściemnieć, stać się 

ciemnym, atrum fieri\ tu o oczach 'pokryć Się 
zaćmą, cali gar e (dicitur de ocułisf: Posmye- 
dzyali caligaverunt (oculi eius caligaverant et 
videre non poterat I Reg 4, 15) ca 1455 JA 
XIV 505.

Pośpiech 1. 'pomyślność, powodzenie, res pro- 
sperae' : Przygely do Ierusalem... maiocz po- 
spyech (prosperitatem) tey drogy ot samego 
boga BZ II Esdr 8, 7.

2. 'szybkie działanie, śpieszenie się, festina- 
tio, properatw : Ad acceleracionem al. vlg. cu 
pospyechu suorum fidelium Christianorum XV 
med. R XXII 321.

Pośpieć się 'pośpieszyć, prędko pójść, pro- 
perare, celeriter ire \ <S)urge, propera, amica 
mea et ueni..., vstan,... pospey so, milucka 
moia, y poydy! (Cant 2, 10) Kśw br 3; Pospey 
so! ib. 6; Otkod (pro otbod), prani, stadia 
gresnego, pospey S0 v l<epsze z do>brego! ib. 7.

Pośpieszać (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: imper. 2. sg. pośpieszaj M W  la. 124a; 
~  praet. 3. sg. f .  pośpieszała Gloger; 3. pl. 
neutr. pośpieszała BZ  II Esdr 7, 3.

b. bez zaimka zwrotnego się: imper. 2. sg. po
śpieszaj 1448 R XXIV 353, M W  lOa; 1. pl. 
pośpieszajmy 1448 R XXIV 352; ^  part. 
praes. act. adi. n. pl. m. pośpieszający ca 1450 
PF IV 576; d. pl. pośpieszającym ca 1450 PF 
IV 573; ~  praet. 3. sg. m. pośpieszał BZ  I Par 
11, 9; 2. pl. m. pośpieszaliście BZ  Deut 1, 41; 
~  condit. 1. pl. m. -bychom pośpieszali XV 
med. R XXII 321.

Z n a c ze n ia : 1. '  iść gdzieś szybko, celeriter ire, 
properare’: lako matka boża taa, gdy przesz 
vlicz0 sla, wszdi sye pospieszała do domv 
Gloger', Posszpyessaymy! 1448 R XXIV 352; 
Poszpyeschayoczy *prefecti (illi autem profecti 
praedicaverunt ubiąue, domino cooperante Marc
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16, 20) ca 1450 PF IV 576; Gdisz obleczeni 
w odzenye pospyeszaliscze (pergeretis) kv boyv 
na goro BZ Deut 1, 41; ~  Panye, ku pomoczy 
my poszpieszay szye (ad adiuvandum me festina 
Psal 69, 2, M W  lOa: pospieszay)! M W  la , 
sim. ib. 124a.

2 /pomyślnie rozwijać się, mieć powodzenie, flo- 
rere, prospere cedere : Prospere posspyesay, 
scząssne poydzy a krolvy (prospere procede et 
regna Psal 44, 5)! 1448 R XXIV 353; Quid 
iubet seu vult pater noster, u t... in bono proce- 
damus... vlg. abychom... w dobrem [do] 
*pospyszzhaly XV med. R XXII 321; Ku po- 
sspesayanczym ad proficientes ca 1450 PF IV 
573; Pospyeszal (proficiebatąue) Dauid gydoc 
a rostoc, a pan zastopow bil s nym BZ I Par 
11, 9; Pospyeszala syo (prosperata sunt) swyota 
dzala proroczstwem Aggeasza BZ II Esdr 7, 3.

Pośpiesznie 'szybko, prędko, nagle, celeriter, 
repente': Factus est repente, raczę uel pospyes- 
nye, de celo sonus, tamąuam advenientis spiri
tus yehementis (Act 2, 2) XV med. R XXIV 372.

Pośpieszyć (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 3. sg. pośpieszy BZ Jos 
5, 13; ~  imper. 2. sg. pośpiesz BZ IV Reg 1,11; 
2. pl. pośpieszycie Kśw cr 9; ~  3. pl. aor. a. im- 
perf. pośpieszychą Kśw ar 5; ~  praet. 1. sg. m. 
pieśpieszył jeśm FI 118, 128; 3. sg. m. pośpie
szył BZ Gen 18, 6. II Par 26, 20 ;/. pośpieszyła 
Rozm 243; 3. pl. m. pośpieszyli FI i Pul 15, 3, 
BZ II Par 30, 6; ~  condit. 1. pl. m. -bychom 
pośpieszyli Kśw cv 36; ~  part. praet. act. po
śpieszy w BZ Jos 8, 14; pośpieszywszy BZ Num 
33, 25. Jos 2, 1.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
pośpiesię BZ  Num 23, 15; 3. sg. pośpieszy 
BZ Jos 8, 19, Puł 40, 9; 2. pl. pośpieszycie 
BZ  Deut 31, 13; ~  imper. 2. sg. pośpieszy 
FI i Puł 30, 2, 1448 R XXIV 351; pośpiesz 
BZ Num 23, 7, 1471 MPKJ V 9; -  inf. pośpie
szyć ca 1428 PF I 495; ~  praet. 3. sg. m. po
śpieszył jest BZ  II Par 31, 21; pośpieszył BZ 
II Par 35, 22; ~  part. praet. act. pośpieszywszy 
BZ I Reg 28, 24.

Z n a czen ia : 1. 'prędko pójść, podążyć, cele
riter ire, properare5: Crol Ezehias y usicek lud 
jego... ydeho, pospesiho S0 do coscola na 
modlituo Kśw ar 5 ; Gloz S0 ... scrvsena vslisely: 
*Pospecsice S0 Kśw cr 9; Złoto, cacydlo y mirro 
<wzdać m u...) pospesily Kśw cv 32; Tec to 
crol iesc miloscyueysy... w dlugem chacany 
(leg. czakani), izbihom so k nemu zodne pospe
sily ib. 36; Angelus dei eis dixerat, ut propera- 
rent, poszpyeschyly, in Iudeam adorare regem 
natum XV med. SKJ V 267; Poszpyeszil syo
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(festinavit) Abraham ku stanowy BZ  Gen 18, 6; 
Stoy tv podle obyati zapalney swey, doyodze 
ya pospyesyo w posrzaczay (obvius pergam) 
panv BZ  Num 23, 15; Odtod pospyesziwszi 
syo (proficiscentes), Stani zastavili w Machelot 
ib. 33, 25, sim. ib. Jos 2,1; Po wsze dny ziwota, 
w nichze to syo obraczacze na zemi, k nyeyze 
to wy przeydocz Iordan pospyeszicze (pergitis) 
kv odzerzenyy BZ Deut 31, 13; Gdysz byl Iozve 
na polv przed myastem Gericho,... vsrzal 
moza przecziw sobye stoyocego... y posspyeszi 
syo (perrexitque) k nyemv BZ Jos 5, 13; To 
gdysz vsrzal kroi Hay, pospyesziw syo (festi- 
nayit) rano, yiszedl se wszo woysko myeczsko 
ib. 8, 14; Załoga, ges to syo tagila, powstała 
natichmyast y pospyesy (pergentes) k myastv 
ib. 8, 19; Czlowyecze boszi, tocz mowy kroi: 
Poszpyesz syo (festina) na doi BZ  IV Reg 1, 11; 
Pospyeszily syo (perrexeruntque) byegunowye 
z lysti BZ  II Par 30, 6; Nye chcyal lozias wro- 
cycz syo,... ale pospyeszil (perrexit), abi syo 
byl s nym na polyy ib. 35, 22; Zyyedzyawschy 
to, nye czekayącz mązowa yroczenya y pospye- 
schyla szye do oycza (festinayit ad patrem) Rozm 
243.

2. 'szybko coś zrobić, pokwapić się, celeriter 
aliąuid facere, festinare : Naci on ku mne ycho 
twe, pospeszi (accelera), bi me odiol! FI 30, 2, 
Sim. Ful; Ky wszem kaznom twogym pospeszyl 
gesm se (dirigebar, Pul: przespyeszyl yesm szye) 
FI 118, 128; Poydz, rzeczi, a poklni Iakoba, 
pospyesz (propera) a pokalay Israela! BZ Num 
23, 7; Myala ta nyewyasta wyelkonocnego 
cyelcza w swem domu, a poszpyesziwszi (festi
nayit) y zabyla gy BZ I Reg 28, 24; Ale y on 
(sc. Ozjasz)lyoknow syo, pospyeszil syo (accele- 
rayit) precz winydz, przeto isze... poczuł bil... 
rano bożo BZ II Par 26, 20; Accelera poschpyesz, 
kwapy (festinayit Abraham... ad Saram dixit- 
que ei: Accelera! Gen 18, 6) 1471 MPKJ V 9; 
Słowo zlosne postawyly so przeczywo mnye, 
a wem, yen spy, nye pospyeszy (non adiciet, 
FI: ne prziloszi), aby wstał? Pul 40, 9; ~  Roz- 
mnoszily se so nemocy gich {sc. świętych), 
potem se pospeszily (accelerayerunt) FI 15, 3, 
sim. Pul; ~  Pospyesicz maturare ca 1428 
PF I 495.

3. 'osiągnąć powodzenie, prosperum eventum 
rerum conseąui : Prospera, festiya {pro festina ?) 
pospyessy, pokwapy 1448 R XXIV 351; Vczi- 
nyl Ezechias wszitko, czsosmi powedzely... 
a yczinyl dobre... przed panem bogem swim..., 
yczinyl y pospyeszil gest (prosperatus est, Bi
blia taborska: y prospiel gest) BZ II Par 31, 21.

1. Pośpiewać 1 .f wyśpiewywać, opiewać chwałę,

decantare, cantu laudare, p ra e d ic a re Pospye- 
vay decanta (lauda, sterilis quae non paris, 
decanta laudem et hinni, quae non pariebas! 
Is 54, 1) 1471 MPKJ V 95.

2. rprzyśpiewywać, assonare’: Pospyewaly pre- 
cinebant (egressaeque sunt omnes mulieres post 
eam cum tympanis et choris, quibus praecinebat 
dicens Ex 15, 21) 1471 MPKJ V 16.

2. Pośpiewać 'iść naprzód, robić postępy, 
progredi, proficere’' : Poszpeyayo proficio XV 
in. R XXIV 68.

Pośpiewadlna 'nauka o muzyce, doctrina de 
musica’: Pospyewadlna musica ca 1492 Zab 148.

Pośpiewować 'przyśpiewywać, assonare9:
Wiszly szo... nyewyasty za nyo z bobni, s tań
czy, którym poszpyewowaly (quibus praecine
bat) a rzkocz: Spyewaymi panu! BZ Ex 15, 21.

(Pośracaj) Pośrzacaj fspotkanie, powitanie, 
actus obviam eundi, salutandi : Stoy ty podle 
obyati zapalney swey, doyodze ya pospyesyo 
w posrzaczay pany (donec ego obyius pergam) 
BZ Num 23, 15.

(Pośracenie) Pośrzacenie 'zastąpienie komuś 
drogi, spotkanie, actus obviam alicui eundi, 
occurrendC: Wiszedl iest Og, kroi bazanski, 
w posrzacenye nam (in occursum nobis), s lvdem 
swim kv boyowanyy BZ Deut 3, 1.

Pośratnąć cf. Pośreść
(Pośredni) Pojrzedni, Pośrzedni, Pośrzedny* 

Pośrzodni, Pośrzodny fo rm y: n. sg. m. pośrzedni 
a. pośrzedny 1421 ArchTerCrac VII 128, 34, 
ca 1455 JA XIV 491; neutr. pośrzodnie Sul 59; 
pośrzodne Sul 59; ~  g. sg. f . pośrzednej 
BZ Deut 3, 12; pojrzedniej 1471 MPKJ V 43; 
~  ac. sg. f . pośrzednią a. pośrzedną 1428 
StPPP II nr 2181; neutr. pośrzednie Sul 59.

Znaczenia: 1. 'położony pośrodku, znajdu
jący się w połowie czegoś, medio loco positus': 
Piscina mediata dicta pośrzedny 1421 Arch
TerCrac VII 128, 34; Vstawyamy, ysz kędy 
ktho... wyeprze swoye abo szyynye przes gy- 
myenye czvdze poszrzednye (per bona alterius 
intermedia) poganyacz a pądzicz bądze chczal..., 
aby tego nye mogl yczynycz Sul 59; Gyszby 
szvim swynyam alybo wyeprzom za mytho 
nayąl łasz bvkwyą alybo zolądzem oblwythyyą- 
czy, gdze gymyenye czvdze poszrzodnye, alybo 
gest poszrzodne (bona alterius sunt intermedia), 
myedzy laszem nayąthym alybo dąbrową ib. 
Wladalismi... zemyo gego od Aroer, któreś 
iest na krzedze {pro brzedze) potoka Arnon az 
do posrzedney strony (ad mediam partem) góry 
Galaadskey BZ Deut 3,12; ~  (palec) pośrzedni 
'palec środkowy, digitus medius": Wtori {sc. pa
lec), pośrzedny ca 1455 JA XIV 491.
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2. 'średni co do wielkości, qui media magnitu- 
dine e s f : Powloky poyrzednyey lateris medii 
(ostium lateris medii in parte erat domus dex- 
trae III Reg 6, 8) 1471 MPKJ V 43.

3. (pieczęć) pośrzednia 'pieczęć mniejsza 
w rozmiarach od tzw. pieczęci wielkiej, mająca 
też mniejsze znaczenie prawne, sigillum mediocre5: 
Predicti fideiussores a domino rege sigillum me
diocre al. posrzedno ad priuilegium super 
Brzeszini... expedire et eandem sigillare habe- 
bunt 1428 StPPP II nr 2181.

(Pośrednik) Pośrzednik 'ten kto pośredniczy 
między dwiema stronami, qui intercedit, interces- 
soF : Quod filius dei fuit mediator, poszrzednik 
albo yednacz, inter deum et nos 1456 Zab- 
UPozn 106.

Pośreść, Pośrześć, Pośtreść czy też Pośratnąć, 
Pośrzatnąć, Pośtratnąć fo r m y : praes. ind. 2. pi. 
pośtratniecie Rozm 520; 3. pl. pośratną Rozm 
254; ~  praet. 3. sg. m. pośrzatł BZ  Num 21, 
33. 23, 16; 3. du. pośrzatła jesta FI 84, 11; 
pośrzatłasta Pul 84, 11; 3. pl. pośrzatły są Rozm 
44; ~  plqperf. 3. sg. m. był pośratł Rozm 366.

Z n a c ze n ie : 'wyjść naprzeciw, zajść drogę, 
spotkać kogoś, alicui obviam ire, occurrere5: 
A obrocziwszi syo y sli po drodze Bazan y po- 
srzatl (occurrit) ge Og BZ Num 21, 33; Gegosz 
(sc. Balaama) gdisz pan possrzadl (occurrisset) 
a wlozy słowo swe w gego vsta ib. 23,16; Vye- 
rzącz on czlovyek movye mylego Iesucrista 
y poydzye, a yako yvz bądzye schodzycz kv 
domv, posryattnv y (leg. ji fgo5) słudzy yego 
(servi occurrerunt ei Jo 4, 51) Rozm 254; Góra 
Tabor leży cztyrzy mylye od Nazareth, gdzye 
byl Melchysedech Abrama posratl (obviavit) 
offyaryyącz yenwchleba yyno ib. 366; Ktorego 
ydącz v myasto postrathnyeczye czloyyeka ydącz 
(occurret yobis homo ąuidam Luc 22, 10) ib. 
520; ~  przenośnie: Miloserdze a prawda
posrzatla iesta iemu (obyiaverunt sibi, Pul: 
poszrzatlasta szye, Rozm 44: poszrza<t>ly szą 
yemv) FI 84, 11.

Pośrodek, Pojrzodek, Pojśrodek, Postrzedek, 
Pośrzodek fo r m y : n. sg. pośrzodek 1448 
R XXIV 354, 1471 MPKJ V 18, 1472 Rost 
nr 1525, ca 1500 Er z 75; pośrodek Rozm 518; 
pojśrodek MPKJ V 18; postrzedek XV p. post. 
PF V 7; ~  g. sg. pośrzodka FI i Pul 56, 5, BZ 
Ex 7, 5. 37, 17. Num 25, 7, MPKJ V 107; po
środku BZ Deut 24, 7. Jos 4, 8. III Reg 14, 7; 
pojrzodka 1471 MPKJ V 20; pośrzodku BZ 
Ley 20, 18; pośrodku BZ  Deut 22, 21. 24. Jos 
4, 3; ~  d. sg. pośrodku BZ Jos 7, 21; ~  ac. sg. 
pośrzodek BZ I Par 11, 18, XV p. post. R XXV 
266; pośrodek XV med. SKJ V 272, XV p. post.

Kalużn 274, Rozm 183; pojrzodek 1471 MPKJ
V 78; ^  i. sg. pośrzodkiem FI 103, 11; pośrod- 
kiem 1461 AGZ VI 68, 1475 AGZ XIX 549, 
Pul 103, 11, XV cx. R XXV 142; -  /. pl. (po) 
pośrzodce BZ  Ex 14, 22; pośrodce BZ  Jos 8, 22; 
pośrzodku FI 81, 1. 136, 2, XV med. SKJ V 254, 
BZ Ex 8, 22. 22, 11. Num 33, 8. Neh 9, 11; 
pośrodku BZ  Ex 14, 23. Num 3, 38. Deut 29, 
16. Jos 3, 2. 8, 11, etc.

Z n a czen ia : 1. rśrodek, punkt mniej więcej 
jednakowo oddalony od brzegów przedmiotu, 
miejsce w obrębie, w granicach czegoś położone, 
locus mediusj często ma wartość przyimków 
'w, przez, wewnątrz, między, pośród, z, spo
śród, in, intra, inter, in medio, per, in medium : 
Bot stat (/;rc bog stal) we sborze bogow, w po- 
srzotku (in medio, Pul: w poszrod) zaprawdo 
bogy rosodza FI 81, 1; Bodoo wyedzecz Egip- 
czyanye, ysze... wywyodlesm syny izrahelskye 
s poszrzodka gego (sc. Egipta, de medio eorum) 
BZ  Ex 7, 5; Ktoś syo zydze s zono swo wipli- 
wanyy (leg. w wypływaniu) zenskey nyemoczi,... 
zabita bodzeta oba s posrzotky łyda swego 
(de medio populi sui) BZ Lev 20, 18; Moyzes, 
Aaron s syny swimi mayo-cz strozo swyocy 
w posrotky synów israelskich (in medio filio- 
rum Israel) BZ Num 3, 38, sim. ib. Jos 3, 2; 
Czso gdisz ysrzal Finees,... wstaw s posrzotka 
wyelikosci (de medio multitudinis)..., wszedł 
iest za mozem israelskim do *domo BZ Num 
25, 7; Odnyeses zloscz s posrotky twego (de 
medio tui) BZ Deut 22, 21, sim. ib. 22, 24; 
Vinyeszesz zloscz s posrotka twego (de medio 
tui) ib. 24, 7; Bo yy znaczę, kakosmi przebiwali 
w zemi egipskey a kakosmi sli po posrotky 
nadrow (pro narodow, per medium nationum) 
ib. 29, 16; Przeto, yszem cyebye powiszil s po- 
szrotk[t]a lyvda (de medio populi) BZ III Reg 
14, 7; Nalyeszly yego w koszczyelye szyedzą- 
czego w poszrothky doctorow (sedentem in 
medio doctorum Luc 2, 46) EwZam 297; 
~  Posiał bog miloserdze swe y prawdo swoio 
y wiwolil duszo moio s pośrzodka szczenot 
lwów (de medio catulorum leonum) FI 56, 5, 
sim. Pul; Na wyrzbach w posrzodky (Pul: 
poszrod) gey (sc. ziemi babilońskiej, in medio 
eius) zaweszely gesmy organy nasze FI 136, 2; 
Possrzodek centrum 1448 R XXIV 354; Przymy 
syna bożego w *poszdrodek sercza twego XV 
med. PF IV 593; Regio Syria... sita est in medio 
terre na poszrzothku szwyatha XV med. SKJ
V 254; Uczynyo dzywnye..., aby wyedzal 
(sc. lud), ysze ya pan w poszrzotku szemye (in 
medio terrae) BZ Ex 8, 22; Weszły soo syno- 
wy<e> izrahelszczy po poszrzodcze morza su-
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chegoo (per medium sieci maris),... gony0cz 
ge *Egipstzy weszły S00 po nich, wszitczy geszt- 
czy ffaraonowy y wozowye gego, y gezdny gego 
w poszrodku morza (per medium maris) ib. 
14, 22—3; Powstawszi s Fiaroth sli S0 po 
*posrzvtkv morza (per medium marę) BZ  Num 
33, 8; Przikasz gim, acz podnyoszo dwanaczcze 
kamyenyow przetwardich s posrotkv dna ior- 
danowego (de medio ...alveo) BZ Jos 4, 3; 
Winyesli s posrotka dna iordanskego (de medio 
...alveo) dwanaczcze kamyenow ib. 4, 8; Po- 
zodalem tego y wzol, y skrilem w zemi przeciw 
posrodkv stanv mego (contra medium taberna- 
culi mei) ib. 7, 21; Myedzi gimis to (sc. bojowni
kami) a myedzi myastem bili na posrotkv doli 
(erat vallis media) ib. 8, 11, W posrotcze nye- 
prziyaczele mayocz, poczoli ge bycz (medios 
hostium ferire coeperunt) ib. 8, 22; Tedi trsye 
cy to przes poszrzodek stanów filystinskich 
(per media castra Philisthinorum) szły S0 BZ 
l Par 11, 18; Przesly po poszrzotkv morza (per 
medium maris) po suchoscy BZ  Neh 9, 11; 
Ycz kopczem posrotkem pola! 1461 AGZ VI 
68; Ach, moy kwyathky naroszkosznyey- 
schy, [...] na thwogyem lyczkv byalem kwtha- 
czy, a roszą czyrwona w poszrothkv! 1447—62 
Zab 545; Interstitit wstampil gyest w poyrzodek 
(cum enim iam acervatim cecidissent super al- 
terutrum mortui, interstitit et amputavit impe- 
tum Sap 18, 23) 1471 MPKJ V 78; Sinu od 
posrzotką (war. kal.\ schrzotka) zyemye (haec 
quoque erat fossa altaris, et de sinu terrae usque 
ad crepidinem novissimam duo cubiti Ezech 
43, 14) M P K J \  107; Demum de litore ad lutum 
eundem descendendo, per medium al. posrod- 
kyem equitando erexit granicies 1475 AGZ 
XIX 549; lako *gwyazzda yutrzenna w po
szrodku obłoku (quasi Stella matutina in medio 
nebulae Ecclus 50, 6)..., thak Anna sz<w>yatha 
szwyathloszcz wyelyka na szwyath wypusczyla 
M W  82b; Considerabimus de Christi passione:
1. principium amorosum, 2. medium, posro- 
dek, dolorosum, 3. terminum lacrimosum XV 
p. post. Kałużn 274; Podbródek byl v nyego 
zacryty v posryodkv (fuit in inferius per medium 
velatum) Rozm 152; V posrodek (in medium) 
albo myedzy szyą... plvn[y]ącz nye smyely 
ib. 183; Obapolne rzeczy są podlyeysche a posro
dek czyel[yeyl]neyschy (f czelniejszy3) ib. 518, 
sim. ib. ; ~  Mediana *postrzedecz XV p. post. 
PF V 7; ~  być w pośrzodku 'być podstawą
wyroku, sententiae rationem esse : Aczbi kto 
polyeczyl blysznemu swemu... dobitczoo k stro- 
szy, a ymarlobi..., prawo przyszyoszne bodzye 
w poszrzodku (in medio), ysze nye szczyognool

roky na rzecz blysznego swego BZ Ex 22, 11; 
~  kłaść się w pośr(z)odek rpośredniczyć, wsta
wiać się za kimś, pro aliąuod deprecarf: Nam si 
Xpus extenderet manum contra peccatorem ad 
percuciendum, ipsa se interponit precibus suis, 
onacz se w posrodek dadze modlithwami swimy, 
vt peccatorem Xpo reconciliet XV med. SKJ 
V 272; Onacz szye w poszrzodek kladze swoyą 
modlithya XV p. post. R XXV 266; ~  użycia 
osobliwe w zbyt dosłownym tłumaczeniu z ła
ciny: miedzypośr(z)odkiem, miedzy pośrzodku: 
Medzy posrzodkem (Pul: poszrotkyem) gor 
(inter medium montium) poydo wodi FI 103, 11; 
Exiens Ihus de finibus Tyri yenit per Sidonem 
ad marę Galilee inter medios fines, myedzy 
*posrzothku granycz Decapoleos (R XXV 142: 
poszrotkyem granycz dzeszączy myast głównych, 
Marc 7, 31) XV med. R XXIV 368.

2. ' trzon, pień, tru n c u sUdzyalal szwyeczydl- 
nyk sklepani..., s k<t)oregosz to poszrzodka 
(de cuius) czewy, czyaszky... a lylya pochodzyly 
S00 BZ  Ex 37, 17; Poszrzodek (war. lub.: poy- 
srodek) hastile (facies et candelabrum ductile 
de auro mundissimo, hastile eius et calamos, 
scyphos et sphaerulas ac lilia ex ipso proceden- 
tia Ex 25, 31) 1471 MPKJ V 18; Sz poyrzotka 
(war. łub.: s[b] *posrzothia) de stipite (aequum 
erat opus sex calamorum, qui procedebant de 
stipite candelabri Ex 37, 19) ib. 20; ^  Cen
trum drszen yel posrzodek ca 1500 Erz 75.

3. rmiąższ chleba, mollia panis (?): Posrzo
dek mica 1472 Rost nr 1525.

Pośrodku c f  Środek
Pośrodować rpośredniczyć, godzić, reconci- 

liare5: Prziyaczelsczi gednacze alybo poszro- 
dvyącz składacze (mediatores) mogą bicz a obik- 
li bicz rodzici Sul 35; Obykly szą przetho wyela 
lydzy szycz a stacz w wlosthnych domyech, 
*odszdzelonych sz [s]cząsczy gymyenya abo dze- 
dzyn, gesz gych szą dothykayą, yczynyyszy 
roszdzelenye myedzy szobą *poszrodayącz<i)my 
przyaczelmy (amicis mediantibus, Dział 45: 
przez przyaczele) Sul 53.

Pośród, Pośrzód I. przysłów ek  'w środku, 
na środku, in medio’: Vstanoyi czo pan bog twoy 
na głowo, a nye na ogon y bodzesz wzdi z yirzchy, 
a nye posrod (non subter) BZ Deut 28, 13; 
Podbródek yey byl nadobny, nye barzo okrągły, 
malyytko posryod rozdzyelon (parumque per 
medium convalliculatum) Rozm 21.

II. p rzy im ek: z gen. rzeczownika lub zaimka 
wyraża: 1. stosunki przestrzenne 'wśród, między, 
pomiędzy, w, wewnątrz, na, inter, in, in medium5: 
Przidz smercz na ne y sstopcze we pkel szywi, 
bo lichoti w przebitczech gich posrzod gich

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60*



4 7 6 POŚRÓD POŚRÓD

(in medio eorum) FI 54, 17, sim. Puł; Przeszły 
S 0 ks0sz0ta przil0czeni zpewai0czim posrzod 
mlodziczek bobennicz (in medio iuvencularum 
tympanistriarum) FI 67, 27, sim. Puł; Ch[a]wa- 
lycz b0d0 gospodna barzo v vsczech mogych 
y posr[o]zod (Puł: poszrod) wela (in medio 
multorum) chwalycz gy bodo FI 108, 29; Gdisz 
pobyegnyecze do myast, poslo mor possrzood 
was (in medio vestri) BZ Lev 26, 25, sim. ib. 
Num 18, 20; Miloscziw bodz, panye, lvdv 
twemv..., a nye wskladay krwye nyevinney 
posrod lvda twego (in medio populi tui) BZ 
Deut 21, 8, sim. ib. Jos 6, 25. 7, 13. 8, 9; Yzya- 
vschy myły Iesus dzyeczyątko postavyl ye posrod 
ych (statuit eum in medio eorum Marc 9, 35) 
Rozm 370, sim. ib. 624. 721. 722; ~  Tedi
vozni s opolim mai iest idz strugo i posz<e)dl 
zuf szo fzzuwszy sięr) possrod strugi 1398 
Pozn nr 396; Ve dne y w noczi ogarnę ie na 
muri iego lichota a robota posrzod iego (sc. 
miasta, in medio eius) y neprawda FI 54, 10, 
sim. Puł; Padali so posrzod (Puł: poszrod) gro
dów gich (in medio castrorum eorum), podług 
stanów gich FI 77, 32; Owoca z drzewa, gez to 
gest pozrzod raya (in medio paradisi), przy
kazał nam bog, abichom nye gedli BZ Gen 
3, 3; Skril szo Adam i gego szona przed obly- 
czym pana boga poszrzod rayskyego drzewa 
(in medio ligni paradisi) ib. 3, 8; Bronk00 gego 
podobnoo szyeclzy yczynyl myedzyano, a pod 
nyo poszrzood otarza ołtarzyk (in altaris medio 
ar ułam) BZ Ex 38, 4; Bo pan bog twoy chodzy 
possrot stanów (in medio castrorum) BZ Deut 
23, 14; Kapłani... stali na svchey zemi possrod 
iordana (in medio lordanis) BZ  Jos 3, 17; 
<Xud> twoy iako szoni poszrod cy<e)bye 
(sc. Niniwy, mulieres in medio tui) BZ  Nah 
3, 13; Wypuszczyl znamyona y czuda poszrod 
(FI: w posrzod) czebe (in medio tui), Egipcze, 
w faraona y we wszystky slugy yego Puł 134, 9; 
Na wyrzbach poszrod (FI: w posrzodkv) yey 
(sc. ziemi babilońskiej, in medio eius) zawye- 
szylysmy organy nasze Puł 136, 2; Poszrod 
myeszyącza vkazala szyą yakoby yedna gvyasda 
Rozm 12, sim. ib. 70; ~  'w, in: Posrzod
(Puł: poszrod) czerekwe (in medio ecclesiae) 
chwalicz cze bodo FI 21, 23; Me (pro ne) bodze 
bidlicz pozrzod (Puł: poszrod) domu moiego 
(in medio domus meae), ien czini pich FI 100, 9, 
sim. ib. 100, 3; Nyyeden nye został, yedno 
myły Iesus a nyevyasta posrod kosczyola sto- 
yącz (mulier in medio stans Jo 8, 9) Rozm 465; 
Nyelyvtosczyvy Zydovye rzuczyly szye na smyer- 
nego baranka, mylego Iesucrista,... aze y (leg. 
ji rgo3) przyyyedly posrod yytnycze ib. 815,

sim. ib. 817; ~ przenośnie: Zacon twoy posrzod 
sercza mego (in medio cordis mei) FI 39, 11, 
sim. Puł; Vczynylo szye yest szyercze moye 
yako wosk roskwyrayączy szye poszrod (FI: 
wesrzod) szyercza mego (in medio ventris mei) 
Puł 21, 15, sim. Rozm 518; i—) Gydzcze przed
skrzino pana boga yaszego na posrod Iordana 
(ad lordanis medium) BZ Jos 4, 5; Ginich dwa- 
nascze kamyenyow położy Iozye na possrod 
dna iordanskyego (in medio lordanis alveo) 
ib. 4, 9; la dowyodo cyo na poszrzod Ierusa- 
lem (per mediam Ierusalem) BZ Judith 11, 15; 
~  Y wywodl Yzrahel przez posrzod (Puł: 
poszrod) gego (sc. Morza Czyrwonego, per me
dium eius) FI 135, 14; ^  Panowacz bodze
w poszrod (Puł: poszrzod) neprzyyaczelow 
twych (in medio inimicorum tuorum) FI 109, 3; 
Obetnycze mogę pany wroczo... we trzemoch 
domv panowa w posrzod czebe (in medio tui), 
Gervzalem FI 115, 8, sim. Puł; Sebraly so se 
otchlany... w posrod (Pul: poszrod) morza (in 
medio mari Ex 15, 8) FI Moys 8; Boodz stwo- 
rzenye w poszrzod wod (in medio aąuarum) 
BZ Gen 1, 6; Wiwyodl pan bog... drzewo 
szywota w poszrzod raya (in medio paradisi) 
ib. 2, 9; Kapłani, gis to nyesli skrzinyo, stali 
w possrod Jordana (in lordanis medio) BZ  
Jos 4, 10; Bog stal we zborze bogow, ale w po
szrod (in medio, FI: w posrzotku) bogi rossodza 
Puł 81, 1; Exiens de finibus Thiri yenit per 
Sydonem ad marę Galilee inter medios fines, 
w possrzod granycz, Decapoleos (Marc 7, 31) 
XV p. post. GIDom 76; Transibat per mediam, 
w posrzod, Samariam et Galileam (Luc 17, 11) 
ib. 19; ~  I czemu odwraczasz roko twoio
y prawiczo twoio s posrzod (Puł: z poszrod) 
łona twego (de medio sinu tuo) do concza? 
FI 73, 12; Nad nymy ptaczy nebya bydlycz 
bodo, s posrzod (Puł: z poszrod) opok (de 
medio petrarum) dadzo glossy FI 103, 13; Gen 
wywodl Yzrahel z posrzod gych (de medio 
eorum) FI 135, 11, sim. Pul; Wibral syo Cyneus 
s poszrzod Amalecha (de medio Amalec) BZ 
I Reg 15, 6; Palcem ym ykazoyal dwanasczye 
kamyenow, ktorez były yzyaly dyanasczye yo- 
dzow z posrod Yordana (de medio lordanis) 
Rozm 178.

2. stosunki czasowe rw ciągu, w połowie od
cinka czasowego, medio temporis spatic> : Sła
wili se so, gisz cze nenawidzeli posrod got 
twogich (in medio solemnitatis tuae) FI 73, 5, 
sim. Puł; Nye odzyway mye poszrzod (FI: 
w posrzod) dnyow mych (in dimidio dierum 
meorum) Puł 101, 25; ~  ^  W posrzod (Puł: 
w poszrod) lat (in medio annorum Hab 3, 2)
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oszywy gego FI Hab 2; ~  pośr(z)od nocy
'w środku nocy, o północy, media nocte5: Cdiszcy 
V0cz gest posrzoth noczy było,... tedy vocz 
ona gest była svego szinka miłego porodzyla 
Gn 176a; Posrzod noczy (media nocte) wstał 
gesm na chwalene tobe FI 118, 62, sim. Pul; 
Poszryod noczy (noctis erat medium) przyschły 
do Bethleem Rozm 62.

Pośrz- cf. Pośr- 
Pośtratnąć cf. Pośreść 
Pośtreść cf Pośreść 
Poświaczać c f  Poświadczać 
Poświaczszać c f  Poświadczać 
Poświaczszyć c f  Poświadczyć 
Poświadczać, Poświaczać, Poświaczszać, Po- 

świadszać fo r m y : praes. ind. 1. pl. poświad
czamy ca 1428 PF I 486, 1460 PF V 38; 2. pl. 
poświadczacie Rozm 754; poświaczszacie Rozm 
306; 3. pl. poświadszają Rozm 173; poświa- 
czają Rozm 43; ~  inf. poświaczać XV p. pr. 
R XXIV 364; ~  praet. 3. pl. f  poświaczszały 
Rozm 32.

Z n a czen ie : 'zapewniać, ogłaszać, potwier
dzać, polliceri, nuntiarę, c o n firm a re Poswat- 
czamy profitemur ca 1428 PF I 486; Poszwath- 
czamy nye przymaczeny any przygnany 1460 
PF V 38; Duch svyąty stąpyl y szyedzyal na 
nyey (sc. lasce) w golembyczym vyobrazenyv 
ktoresz *vydzyely y posvyączschaly yyelykye 
tlvscze lyvda Rozm 32; K temv my tesz pomaga 
Honorius..., tesz my posvyaczaya ynschy po- 
pysnyczy dzyvow ib. 43; Nyektorą czvda y dzyyy 
opusczyly, któreś czynyl myły Yesus, yako to 
yavno posvyadschaya (sicut est aperte prote- 
status) kxyągy svyątego Yana evangelysty ib. 
173; Zavyerne posyyaczschaczye (profecto testi- 
ficamini Luc 11, 48), yze czynyczye vczynky 
oyczow yasych ib. 306; Vy samy posyyadczaczye 
gloszov, czo thy dzyeczy movyly ib. 754; 
~  Poszwyaczacz allegare XV p. pr. R XXIV 
364.

Poświadczenie 'zapewnienie, ogłoszenie, po
twierdzenie czegoś przy świadkach, aliąuid coram 
testibus polliceri, nuntiare, c o n firm a re Zye- 
myanin przerzeczone prziyanczye... thimy tho 
przisyąnsznyky... poswyatczi, które poswyat- 
czenye gdi syąn stanye (qua protestatione facta), 
ten isti kmyecz podług wyelikosczy gymyenya 
prziyantego... zaplaczi Sul 101; Paklibi tego 
tho zyemyanyna poswyatczenye (testificatio) 
istne nye bilobi, tegdi kmyecz od ygabanya 
tego tho ofscheyky ma bicz rosdrzeschon ib.

Poświadczyć, Poświaczszyć fo rm y: praes. ind.
1. sg. poświadczę FI i Pul 80, 8; 3. sg. poświad
czy Sul 1. 101; ~  inf. poświadczyć Sul 101,

Dział 60; ~  praet. 3. sg. m. poświaczszył Rozm 
260.

Znaczenie: 'publicznie oświadczyć, ogłosić, 
udowodnić, zapewnić, publice dicere, edicere, 
ostendere, cołnprobare’: Tho, zacz stała cząnza, 
schkodą w ney czyrpyanczemy z wyną pyancz- 
nadzescza zaplaczi, czo szwą przyszangą po- 
swadczi (comprobabit) Sul 7; Taky zemyanin 
dwyema lawnykoma... prziymayanczego (sc. 
kmiecia) ma poswyatczicz (acceptantem pro- 
testetur) Sul 101; Zyemyanin przerzeczone 
prziyanczye... thimy tho przisyąnsznyky podług 
rzeczi poswyatczi (protestetur) ib.; Aby zabie- 
szanye abo sgechanye takye gemv na sromotą 
nye obroczono, ystawyamy, aby ten, komy 
byśmy abo nasch starosta tako yczynyli, tedi 
ma poswiatczycz (debet... protestari, Sul 60: 
oszvyathczycz) na nas... przed byskypem po- 
znanskym Dział 60; Vysczye posiały do syyatego 
Yana a on posyyaczschyl praydy (testimonium 
perhibuit yeritati Jo 5, 33) Rozm 260; ~  Slisz, 
lud moy, y poswatczo cze (contestabor te) 
FI 80, 8, sim. Pul.

Poświadszać cf. Poświadczać 
Poświata 'światło, lux, lumen : Chwalcze 

gospodna gospodnow..., ien yczynyl po- 
szwyaty (luminaria, FI: swecze) wyelyke Pul 
135, 7.

Poświącenie cf. Poświęcenie 
Poświątne cf. Poświętne 
Poświątny cf. Poświętny 
Poświecenie 'światło, lux, lumen : Nocz po- 

sweczene mogę w rozkoszech mogych (nox illu- 
minatio mea in deliciis meis) FI 138, 10, sim. Pul.

Poświecić 'oświetlić, illustrare, illuminare5: 
Poszwyeczyly (illuxerunt, FI: rosweczili so) bły
ska wycze twoye okręgu zyemye Pul 16, 18.

Poświęcać fo rm y: praes. ind. 1. sg. poświę
cam BZ Ley 21, 8; 2. sg. poświęcasz ca 1431 
Msza XII s. 220, sim. IX; ~  imper. 2. pl. po
święcajcie XV p. pr. R XLVII 357; ~  part. 
praes. act. ad i. poświęcając 1461—7 Serm 415 y; 
~  inf. poświęcać XV p. post. KalużnRp 271, 
XV ex. PF V 20; ^  praet. 3. sg. m. poświęcał 
1471 MPKJ V 29; ^  condit. 3. sg. m. -by po
święcał BZ IV Reg 23, 10; ~  praes. pass. 
3. sg. f . bywa poświęcana XV p. post. PFRp III 
288.

Znaczenia: 1. 'napełniać łaską bożą, bło
gosławić, uświęcać, gratia Dei afficere, benedi- 
cere, consecrare’: Przesz kthoregosz tho (sc. 
Krysta) wszyczko, panye, szawsdi dobrie stwa
rzasz, poszwączasz sanctificas (Msza I. III.
IV. VI—VIII: szwyaczysz) ca 1431 Msza XII 
s. 220, sim. IX; Duch swanti *poswancz0yocz

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



478 POŚWIĘCAĆ POŚWIĘCENIE

spiritus sanctus consecrans 1461—7 Serm 415v; 
~  Nye poschwyanczal non dedicat (war. lub.\ 
nye poswaczyl non dedicauit; quis est homo 
qui aedificavit domum novam et non dedica- 
vit eam? Deut 20, 5) 1471 MPKJ V 29; Po- 
swyączacz dedicare XV ex. PF V 20.

2. roczyszczać rytualnie, przysposabiać do ob
rzędów religijnych, przeznaczać tylko do czyn
ności religijnych, lustrare, ad sacra facienda ali- 
quem adornare, ad solas res divinas aliąuem 
destinare3: Bocz swyoot, jako ia iestem swyoot, 
pan, ienze poswyoczam (sanctifico) was BZ Lew 
21, 8; ~  Dana yest yemv mocz na czterzy cząsczy 
svyata zamordovacz gdobem (pro głodem) 
a smyerczyą, a robakem zyemskym byskupa 
czyrkew posyyączayączym Rozm 831.

3. (o mszy, dicitur de missa) 'odprawiać, ce
lebr ar e'\ Post hoc ordinavit (sc. Iesus) eos (sc. 
discipulos suos) sacerdotes.. dans eis potesta- 
tem conficiendi, poszwyączacz, hoc venerabilem 
sacramentum XV p. post. KalużnRp 271; 
~  Posswączaycze conficite XV p. pr. R XLV1I 
357.

4. 'składać w ofierze, immolare : Pokalyal 
takesz to modło..., abi nygeden nye poswyo- 
czal (ut nemo consecraret) sina swego... przes 
ogen Moloch BZ  IV Reg 23, 10; Est altare 
Christus, in quo fertur, gl. id est offertur byva 
opherovana, byva poszvaczan[y]ą, victima 
sancta XV p. post. PFRp III 288.

Poświęcanie fo r m y : n. sg. poświęcanie 1471 
MPKJ V 125, Rozm 428; ~  g. sg. poświęcania 
XV med. GIWroc 75 r; ~  d. sg. poświęcaniu 
Rozm 680; ~  ac. sg. poświęcanie XV med. 
GIWroc 75 r, 1454 R XLVII 352, Rozm 112; 
~  /. sg. (o) poświęcaniu Rozm 540; ~  n. pi. 
poświęcania ca 1500 Erz 75.

Z n a c ze n ia : 1. 'poświęćanie, konsekracja ( tu 
kościoła), actus consecrandi (dicitur de aede 
sacrafi: In festo autem Enceniorum *posswo- 
czana XV med. GIWroc 75r; Poszvyanczanye 
Encenia (facta sunt autem Encaenia in Ieroso- 
lymis Jo 10, 22) 1471 MPKJ V 125; Poszyyą- 
czanya Encenia ca 1500 Erz 75; Potem dru- 
gyego dnya było svyąto yyelykye, które zvano 
po zydoysky Enczenye yako y nasz posvyącza- 
nye kosczyola, takyesch było posyyączanye ko- 
sczyola ierosoly<m)skyego (Jo 10, 22) Rozm 
428; Czczyenye o posyyączanyy kosczyola bo
żego ib. 540; To sloyo zayzdy myny szye telko 
ku troyemv szyyąthu, czysch yyelykonocznemy, 
syyąthecznemy a posyyączanyy kosczyola ib. 
680.

2. 'składanie ofiary, actus sacra faciendi5: 
Gdysch yest byl dzyen yyelykonoczny, tlvscza

wschytka począla zapovyedacz byskypy po
syyączanye (cum turba ab immolatione prohi- 
beret pontificem) Rozm 112.

3. 'uroczyste świętowanie, actus res divinas rite 
perpetrandr: Hic (sc. yir sanctus) singulis annis 
sexto Ydus septembris in oracione ponitus (pro 
positus) iocundam sollempnitatem, poswaczane, 
angelorum audiebat XV med. GIWroc 75r.

4. eświęto, tu żydowskie święto Szałasów, 
Kuczki, festum, hoc loco Scaenopegia, festum 
Tabernaculorim : Preceptum enim erat filiis 
Israel,... quod ter in anno... tria festa celebra- 
rent, scilicet Pasca..., Pentecosten... et tercium 
Scenopheiam, Poszwyącząnye, scilicet transi- 
tus de Egipto 1454 R XLVII 352.

Poświęcenie czy Poświącenie fo r m y : n. sg. 
poświęcenie ca 1400 PF IV 753, ca 1431 Msza 
XII s. 222, Sim. VI. XIV; ~  g. sg. poświęcenia 
BZ Ex 37, 29, MPKJ V 53; ~  d. sg. poświę
ceniu BZ II Par 35, 9; ~  ac. sg. poświęcenie 
FI 105, 28, BZ Ley 8, 9. 22; — /. sg. (w) po
święceniu BZ  Judith 9, 18.

Z n a czen ia : I. robrządek, czynność święcenia, 
consecraticć: Sloszy y oley k maszczy poszwyo- 
czenya (ad sanctificationis unguentum) BZ Ex 
37, 29; Korono wloszy na głowo a na nyo prze- 
czywko *czolu zawyesy skrzydło złote szwyo- 
czone na poszwyocenye (in sanctificatione) BZ 
Lev 8, 9; Vstanowmi... przikazanye, abi z nas 
kaszdi dal trzecyzno szelyogow... ku obyecye 
yyeczerzney... w sławne swyota, w *poswyoce- 
nya (in sanctificatis) a za grzech BZ Neh 10, 
33; ^  'konsekracja kościoła, consecratio aedis
sacrae \ Poswoczenye Encenia (facta sunt au
tem Encaenia in Ierosolymis Jo 10, 22) ca 1400 
PF IV 753; *Posvyyczenya Eucema (pro En
cenia) XV p. pr. R XVI 343; ~  poświęcenie
księskie 'wyświęcenie na kapłana, inauguratio sa- 
cerdotum : Offyeruge skopu drvgego na posz- 
wyoczenye *kszyoszkye (in consecratione sacer- 
dotum) BZ  Lev 8, 22.

2. 'uświetnienie, uczczenie, actus celebrandi, 
colendi : Ksyoszota... dały gynim slugam ku 
poswyocenyy (ad celebrandum) prziscya pyocz 
tysyocz dobitka BZ II Par 35, 9.

3. 'stan świętości, sanctitas : Syerce mego 
ymislu posyl, abi dom twoy w poswyocenyy 
(in sanctificatione) twem ostał BZ Judith 9, 18.

4. 'dar ofiarny, ofiara, sacrificium : Gedly so
poswyoczenye (Pul: modły) martwych (come- 
derunt sacrificia mortuorum) FI 105, 28; Po- 
swyączenyą (war. kal.: poswyanczonego) ex- 
piacionis (custodierunt observationem dei sui 
et obseryationem expiationis Neh 12, 44) MPKJ 
V 53; ~  (o ofierze mszalnej): Memento, do-
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minę, famulorum... et omnium circumstancium, 
około sthoyączym, ąuorum tibi fides cognita 
est... et nota devocio, *poswyatczenye (Msza
III. IV. VI—IX: naboszenstwo, XII: nabostwo) 
qui tibi offerunt hoc sacrificium, *poszwatczenye 
(Msza III. IV. VI. VII. IX. X: obyato, XII: 
szwąthoscz), pro se suisąue omnibus 1476 
Msza XIII s. 65.

5. 'napełnienie łaską bożą, pobłogosławienie, 
uświęcenie, tu o konsekracji chłeba i wina, actus 
gratia divina ąfficiendi, actus benedicendi, con- 
secrandi, hoc loco dicitur de pane et vino con- 
secrandoć: Bąndz tho barszo sw0th[y]e szloczye- 
nye y poswoczenye, consecracio, czyal[y]a y 
krwye pan[y]a n[y]aszego Yeszv Crista 1431 
Msza XII s. 222, j/m. VI. XIV.

Poświęciciel kto coś uświęca, qui aliąuid 
consecraf: Ihesu ąuadragenarie dicator absti- 
nencie poswianczicziel 1444 XXIII 303.

Poświęcić fo r m y : praes. ind. 2. sg. poświę
cisz 2?Z Ex 13, 12; i. sg. poświęci BZ Lev 8, 11. 
12, Rozm 417; 2. pl. poświęcicie BZ Lev 7, 30; 
~  praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu 
rozkazującego 3. pl. ać poświęcą BZ Ex 19, 22; 
~  imper. 2. sg. poświęci BZ Ex 19, 10; poświęć 
BZ Ex 13, 2. Jos 7, 13; 2. pl. poświęćcie BZ 
Lev 20, 7. Jos 7, 13; ^  inf. poświęcić BZ Num 
27, 14, ca 1500 Erz 75; ~  praet. 1. sg. m. jestem 
poświęcił BZ Lev 22, 32; 3. sg. m. poświęcił 
jest BZ  Ex 20, 11, 1471 MPKJ V 87; poświęcił 
XV p. pr. R XLVII 357, XV med. SKJ V 278, 
BZ Gen 2, 3, etc.; / .  poświęciła Rozm 24;
1. pl. m. poświęciliśmy BZ II Par 29, 18; 3. pl. m. 
poświęcili są FI 105, 28, 1471 MPKJ V 48; po
święcili BZ I Par 15, 14, 1471 MPKJ V 50, 
Rozm 59; ~  pląperf. 3. sg. f . była poświęciła 
BZ III Reg 15, 13; 3. pl. m. byli poświęcili BZ  IV 
Reg 12, 18; ~  condit. 3. sg. m. poświęciłby BZ 
Deut 20, 5; 3. pl. m. by poświęcili Rozm 12; 
~  part. praet. act. poświęciw BZ Lev 8, 15; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. poświęcon 1471 
MPKJ V 19; / . poświęcona XV med. R XXV 
154; neutr. poświęcono Naw 98; ac. sg. f .  po
święconą ca 1428 PF I 489; i. sg. f. poświęconą 
BZ Num 19, 13, 1471 MPKJ V 26; /. sg. neutr. 
(na) poświęconem BZ  Deut 33, 16; n. pl. po
święcone BZ Num 18, 18; m. poświęceni 1471 
MPKJ V 102; ac. pl. m. poświęcone BZ IV 
Reg 23, 11, 1471 MPKJ V 112; — praes. pass. j
2. sg. m. poświęcon jeś XV p. post. R XXV 182; I
3. sg. m. poświęcon jest BZ  Neh 8, 9; 3. pl. m. 
są poświęceni 1471 MPKJ V 5 1 ;/. są poświę
cony BZ Lev 21, 10; poświęcony są BZ Num 
16, 38; (są) poświęcone BZ Num 3, 3; ~  part. 
praes. pass. adv. sąc poświęceni BZ II Par 30, 15;

~  fut. pass. 3. sg.f. będzie poświęcona Rozm 3; 
neutr. będzie poświęcone Rozm 3; 3. pl. m. po
święcony będą BZ Lev 19, 24; ~  praet. pass. 
3. sg. m. był poświęcon Rozm 188;/. była poświę
cona Rozm 9; neutr. było poświęcono Rozm 90.

Znaczenia: 1. 'napełnić łaską bożą, pobło
gosławić, uświęcić, gratia Dei ajficere, benedi- 
cere, consecrare’3: Quia igitur sanctissima est, 
orandum est ad eam, vt sanctificemur possffyą- 
czeny Gn gl. 142a; Tam copiosa gratia sancti- 
ficacionis descendil in Mariam, que non solum 
eius ortum sanctificauit, poswyaczyl, sed dein- 
ceps totam vitam ab omni peccato preseruauit 
XV med. SKJ V 278; O swiatosczi ducha, ktori 
was poswiączil M W  54a; Poswyaczycz conse- 
crare ca 1500 Erz 75; Tho blogoslavyone plye- 
myą bądzye yąsz posvyączoną (rjuż poświę
cone’, fit sanctificata) v zyyoczye szvey mathky 
Rozm 3; Thacz badzye posvyączona (sanctifica- 
bitur) w zyvoczye mathky svey, bo nye bądzye 
pokalyana żadnym zakalem grzecha ib.; Czczye- 
nye o tern, *yzą dzyevycza Marya w zyvoczye 
svey mathky była posvyączona (sanctificatur) 
y oczystczona przez dvcha svyątego ib. 9; Czemv 
rzeki svyaty Yan, yszby krzczon myan bycz, 
a on z vyvoczye (pro v zyvoczye) byl posyyą- 
czon y osvyączon (sanctificatus et mundatus 
erat) ib. 188; Czemusch moyyczye temy, ye- 
gosch oczyecz posyyączyl (sanctificavit Jo 10, 
36)..., aby przeczyy bogv moyyl ? ib. 429; ~  Po- 
szegnal dnyu szodmemu i poszwyoczyl gi (sancti- 
ficavit illum) BZ Gen 2, 3; Poszwyaczil gest gy 
(sanctificavit eum) BZ Ex 20, 11; Ktori iest 
czlowyek, genze gest ydzalal noyi dom a nye 
poswyoczil (non dedicayit) gego, gidzi a wroczi 
syo do swego domy, aby snad nye ymarl w boyv, 
a gini czlowyek poswyoczilbi (dedicet) gy BZ 
Deut 20, 5; Suffulsit, id est adiuuit aut sancti
ficauit poswyanczil gyest (Simon..., qui in yita 
sua suffulsit domum Ecclus 50, 1) 1471 MPKJ V 
87; Salue crux sancta, que in corpore Cristi de- 
dicata es posswyaczon yesz XV p. post. R XXV 
182; To drzeuo... potem było posyyączono 
(sanctificatur) sczyem lesycristysoyem mymo ye 
Rozm 90; Dzyszya yordanskye rzeky blogosla- 
yyenem svego krsta posyyączyl (sc. zbawiciel, 
consecravit) ib. 204; Nye posyyączy (non sancti- 
ficat) myasto czlovyeka, alye ezloyyek myasto 
ib. 417; ~  'konsekrować chleb (i wino), con-
secrare panem (et vinumf: Ya thwe yyerne yy- 
dzyala czyalo y krew, przede mna poszwyaczono 
y zegnano chlyeb rakama kaplanskyma Naw 98; 
Accepit ergo Ihus panem, benedixit, gl. bene- 
dixit poszwyączyl, ac fregit (Mat 26, 26) XV 
p. post. Kalużn 271.
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2. 'oczyścić rytualnie, przysposobić do obrzę
dów religijnych, przeznaczyć tylko do czynności 
religijnych, lustr ar e, ad sacra facienda aliąuem 
adornare, sofe1 ras divinas aliąuem destinare’: 
Statuit in memoriam stworzył seu posswącyl 
XV p. pr. R XLVII 357; Gydzy k ludu a po- 
szwyoczy ge (sanctifica illos) BZ Ex 19, 10; 
Kaplany, którzy przystopuyo ku panu, acz sze 
poszwyoczoo (sanctificentur), abich gich nye za
bił ib. 19, 22; Gensze (sc. olej) wlyaw na głowo 
Aaronowy, smaze gy y poszwyoczy (consecra- 
vit) BZ Lev 8, 12; Poswyoczcze syo (sanctifi- 
camini) a boczcze swyoci ib. 20, 7; la pan, 
gestem poswyoczil was (ego dominus, qui sancti- 
fico vos) ib. 22, 32; Wstań a poswyocz (sancti
fica) lvdzi, a powyecz gim: Poswyoczcze syebye 
(sanctificamini) z ivtra BZ Jos 7, 13; Poswyo- 
cyly syo (sanctifica!i sunt) kaplany a sludzi 
koscyelny, abi nyesly skrziny pana boga BZ  I 
Par 15, 14; Kaplany a navczeny, socz poswyo- 
ceny (sanctificati), oferowały obyati w domu 
bozem BZ II Par 30, 15; Signatur poswyaczil 
abo posvyaczone 1461—7 Serm 322 v; Poszwin- 
czon iniciatus (Ex 29, 28) 1471 MPKJ V 19; 
Yze nye schą poschwyanczeny quod minus sancti
ficati sunt (quia sacerdotes... sanctificati non fue- 
rant II Par 30, 3) ib. 51; ~  'wyświęcićna kapłana, 
sacerdotem inaugurare5: Post hoc ordinavit (ra 
lesus) eos (sc. dicipulos suos) sacerdotes po- 
szwyączil gye, osztawyl kaplany XV p. post. 
Kałużn 271; ~  ~  Vmiwadlo s podstawkyem
gego poszwyoczy olegem (sanctificavit oleo) BZ 
Lev 8, 11; Gegosz (sc. ołtarz) wiczyszczyw a po
szwyoczy w (quo... sanctificato), przelege sbi- 
teczno krew ku fundamentom gego ib. 8, 15; 
Iegos to (sc. biskupa) rocze so na kapłaństwo 
poswyoczony (consecratae sunt) ib. 21, 10; Ta 
to ymyona so synów Aarona..., gichze to na- 
pelnyone so y poswyoczone (consecratae) rocze, 
aby kaplanystwa poziwaly BZ Num 3, 3; Iest 
w nich (sc. w kadzidlnicach) offyerowano ka
dzidło panv a poswyaczoni so (sanctificata sint) 
ib. 16, 38; Wodo poswyoczono (aqua expiatio- 
nis) nye iest pokropyon ib. 19, 13; Macyerz 
swo odwyodl, abi nye bila ksyosznoo w szwyocy 
tey modli Priapy na gey lvgu, gysz bila poswyo- 
cyla (consecraverat) BZ III Reg 15, 13; Po- 
swyocylysmi (sanctificavimus) wszego domu bo
żego BZ  II Par 29, 18; Poschwyanczony iniciati 
(sacerdos..., cuius manus initiatae sunt, ut sa- 
cerdotio fungatur Lev 16, 32) 1471 MPKJ W 23; 
Wodą poszwyanczoną lustracionis (non est aqua 
lustrationis aspersus Num 19, 20) ib. 26; Po- 
schwyanczili schią (pro są) confirmauerunt 
(arma autem eius consecraverunt in fano dei

I Par 10, 10) ib. 48; Poschwyanczily iniciaue- 
runt (quicumque venerit et initiaverit manum 
suam in tauro II Par 13, 9) ib. 50.

3. 'oddać, przeznaczyć jako ofiarę, złożyć 
w ofierze, immolare5: Poszwyocz my (sanctifica 
mihi) wszelkye pyrworodzone BZ Ex 13, 2; To 
poszwyoczysz (consecrabis) panu ib. 13, 12; 
Oboyo offyero panu poszwyoczyczye (consecra- 
verit, var. consecraverint) BZ Lev 7, 30; Ale 
czwartego lata wszitky owocze gego (ra. drzewa) 
poswyaczony *bodo (sanctificabitur) *slawney 
panv ib. 19, 24; Ted i soczi oczi sezon, gescz bo- 
dze poswyoczone (tunc mundatus yescetur de 
sanctificatis) ib. 22, 7; Myosso wszitko syo tobye 
(sc. Aaronowi) dostanye kv vzitkv, iako grodzi 
poswyaczone (consecratum) BZ Num 18, 18; 
Kroi Iuda, pobraw wszitki poswyotne rzeczi, 
gesz biły poswyocyly (consecraverant) Iozafat 
a Ioram..., y posiał Azaelowy, krolyowy syr- 
skemv BZ IV Reg 12, 18; Wozi sluncza po
swyoczone zdzegl ognyem ib. 23, 11; Dzen ten 
poswyoczon gest panv bogu (dies sanctificatus 
est domino deo) BZ Neh 8, 9; Anna z Yoa- 
chymem wz[v]yawschy dzyeczyąthko nyesly do 
Ierusalem do kosczyola y offyarovaly baranka 
na to, by ye posvyączyly (consecraverunt) bogv 
Rozm 12; Themv szyą moya czystota posyyą- 
czyla y slyvbyla (illi meam castitatem vovens 
consecravi) ib. 24 ~  Virgo abscondita, zacho- 
vana, et dedicata poszwączona XV med. R 
XXV 154; Oczyecz... yą (sc. dzieweczkę)... 
obvyązal y posvyączyl (consecravit) bogy 
slvzycz Rozm 28; ^  poświęcony (w Biblii)
'człowiek szczególnym sposobem poświęcony 
bogu, nazirejczyk, homo deo dicatus, Nasi- 
reus’: Pozegnanye gego... przydze na głowo 
Iozephowo a na czemyenyy *poswyaczonem 
myedzi braczo gego (super yerticem Nazaraei 
inter fratres suos) BZ Deut 33, 16; Poszwan- 
czeny nazarey (war. lub.: poswyetny; candidio- 
res Nazaraei eius nive Thren 4, 7) 1471 MPKJV 
102; Posfanczone nazareos (suscitayi de filiis 
yestris in prophetas et de iuyenibus yestris Na- 
zaraeos Am 2, 11) ib. 112.

4. 'oddać cześć, uczcić, uwielbić, colere, vene- 
rari, celebr ar e : Poczoly so Beelphegor albo 
poswyoczyly so bałwana poganskego Belfegor 
(initiati sunt Beelphegor) FI 105, 28; Poswo- 
czona celebratam ca 1428 P F I 489; Anysz [syo] 
chczal poswyocziicz mnye przed nimi (nec 
sanctificare me voluistis coram ea) BZ Num 
27, 14; Tedy posyyączyly y (sc. Jozefa,
sanctificaverunt eum) kaplany... y wschy- 
tek lyvd rzekączy: Blogoslayyony yestesz thy, 
yze nye yest grzech v tobye Rozm 59.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



POŚWIĘCOWAĆ POŚWTĘTNY 481

Poświęcować fo r m y : praes. ind. 1. sg. po- 
święcuję BZ Lev 22, 16; 3. sg. poświęcuje BZ 
Num 18, 9; 3. pl. poświęcują BZ II Par 29, 34; 
~  praet. 3. sg. m. poświęcował BZ II Par 35, 3;
3. pl. m. poświęcowali BZ IV Reg 17, 17.

Z n a czen ia : 1. 'poświęcać, rytualnie oczysz
czać, przysposabiać do czynności religijnych, ali- 
quid sacrum facere, aliąuid februarea: la pan, 
ienze poswy0czvy0 (sanctifico) was BZ Lev 22, 
16; Bo vczeny snadnyeyszim rz0dem poswyo- 
czuy0 sy0 (sanctificantur) nyszly kaplany BZ II 
Par 29, 34; Movyl ku slugam koscyelnim, 
gychsze to vczenym wszitek Israhel poswyoczo- 
val syo (sanctificabatur) bogu ib. 35, 3.

2. 'składać w ofierze, immolare*: Owa toczem 
oddal tobye strozo pirwich vzitkow mich wszit- 
kich, gesz to syo *poswaczvyv (sanctificantur) 
od synów israelskich BZ  Num 18, 8; Przetos to 
to weszmyes s tego, czosz syo offyeryge y po- 
swyaczvge bogv (quae sanctificantur et oblata 
sunt domino) ib. 18, 9; Sluszily Baal a poswyo- 
czowaly (consecraverunt) gemv sini swe a dzewki 
swe przes ogen BZ  IV Reg 17, 17; Posfąnczo- 
valy iniciarent (ut initiarent filios suos et filias 
suas Moloch Jer 32, 35) 1471 MPKJ V 100.

Poświęcowanie 'błogosławienie, uświęcanie, ac- 
tus sacrum aliąuid faciendi, consecrandP: Ostaw 
nam korzeń a gymyo w myescye poswyoczowa- 
nya twego (in locum sanctificationis tuae) BZ  II 
Esdr 8, 79.

Poświędły 'wyschnięty, siccus, aridus : Po- 
szvyandle (mamotrekt kapitulny: poswadle)
flectancia (erunt irrigua eius, sc. Aegypti, 
flaccentia Is 19, 10) 1471 MPKJ V 90. ~  
Bohemizm.

Poświędnąć 'stracić świeżość, languescere : 
Poszwyandlo (war. lub.: poswyadlo aut po- 
tachlo, mamotrekt kapitulny: poswadlo) elan- 
guit (depopulata est regio..., quoniam... 
confusum est vinum, elanguit oleum Joel 1, 
10) 1471 MPKJ V 112. -  Bohemizm.

Poświętne czy Poświątne fo rm y: n. sg. po- 
świętne 1400 StPPP II nr 617, 1400 StPPP VIII 
nr 10645, DILBI I 362. 416; ~  g. sg. poświętnego 
1424 KsMaz II nr 515, 1425 ib. nr 1346; — d. sg. 
poświętnemu 1493 ZapRpWysz 5, 60v; ~  ac. sg. 
Poświętne (1401) 1460—7 KodWP V 22, 1424 
KsMaz II nr 595; ~  /. sg. (na) poświętnem 
1468 ZapWarsz nr 2928.

Znaczenia: 1. 'grunt wydzielony we wsi 
na uposażenie kościoła, grunta kościelne, ager 
ecclesiae assignatus, praedia ecclesiae : Pro agris 
dictis poswanthne 1400 StPPP II nr 617; Cam- 
pum dictum poswanthne a centum annis nun- 
quam alienatum fuit ab ecclesia ibidem in Irzan-

dze 1400 StPPP VIII nr 10645; Hereditatem ad 
ecclesiam ab antiquis fundatoribus spectantem... 
vlg. poswanthne (1401) 1460—7 KodWP V 22; 
Borzim... citatus per dominum plebanum 
suum... pro duobus mansis poswanthnego 1424 
KsMaz II nr 515; Plebanus... contra... Bo
rzym... pro bonis ymobilibus al. o poswanthne 
ib. nr 595; Plebanus... lucratus est spacium 
pellendi pecora et pecudes vlg. stegni ad bona 
ecclesie vlg. do poswontnego 1425 ib. nr 1346; 
De agris plebani... in dotem ecclesie assigna- 
tis al. poszwyanthne 1448 MMAe XVIII nr 1; 
Jakom ya... nye zaiąl bydła... ludzem kxadzą 
biskupowym... any na poswanthnem kxadza 
biskvpow[y]em zabylem krowi ludzem gego 
1468 ZapWarsz nr 2928; Habet alium agrum 
dictum *poszwyathnye, item iuxta praedictum 
agrum *poszwyathnye habet alium agrum DILB 
II 362; Habet (sc. ecclesia) pratum unum dictum 
poszwyathne..., item habet laneum unum in 
tres campos divisum..., dictum poszwyathne 
ib. 416.

2. niejasne z powodu braku kontekstu: Penes 
sanctuarium al. poszwanthne 1471 ZapRpZakr 
7, 201 v; Versus cerimoniarum al. poszwathnemv 
1493 ZapRpWysz 5, 60v.

Poświętnica 'świątynia, aedes sacra: Bodo 
(sc. synowie Lewi) pod roko sinow Amonowich 
(pro Aaronowich)... w poswyotnyci (in sanc- 
tuario) BZ  I Par 23, 28.

Poświętnie 1. (o interpretacji tekstów biblij
nych, de Scripturae sacrae interpretatione) 
'w sposób ukazujący przenośne, skryte znaczenie 
tekstu, metaphorice3: Anagogice swirzchowanye, 
poswątnye siue gynym obyczagem ca 1418 JA 
XIV 512.

2. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Poszwathnye sacramentaliter XV med. R XXV 
156.

Poświętny czy Poświątny fo rm y: n. sg. m. po- 
świętny 1426 ZapWarsz nr 187, DILB I 41, XV 
e*. MPKJ V 140; / .  poświętna 1471 MPKJ V 
24. 40, DILB II 443; neutr. poświętne M W  
gl. 64; ~  g. sg. m. poświętnego BZ Gen 49, 26. 
II Par 29, 18;/. poświętnej BZ  Lev 7, 37; neutr. 
poświętnego BZ  II Esdr 7, 2; ~  d. sg. f. po
świętnej BZ  I Par 21, 23; ~  ac. sg. m. poświętny 
BZ I Reg 21, 6; / .  poświętną BZ Lev 7, 29, 
1471 MPKJ V 21. 115, (1478) KodWil I 363; 
neutr. poświętne BZ I Reg 30, 7; ~  n. pl. m. 
poświętni 1423 StPPP II nr 1929, 1471 M PKJY  
14, MPKJ V 102;/. poświętne BZ I Mach 2, 8; 
^  g. pl. m. poświętnych BZ  II Esdr 9, 24; 

/ .  poświętnych BZ Lev 24, 9; ~  ac. pl. m. po
świętne BZ  I Reg 21, 4; poświętnych 1423
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StPPP II nr 1924;/. poświętne BZ  IV Reg 12, 
18. II Par 31,6; neutr. poś więtna BZ  II Par 34, 22; 
^  i. pl. m. poświętnymi BZ  I Par 9, 32. 23, 29; 

fi poświętnymi XV ex. MPKJ W 140; ~  /. pl. fi. 
(w) poświętnych BZ  I Par 9, 33. 23, 28, 1471 
MPKJ V 48; neutr. poświętnych XV ex. MPKJ 
V 140.

Znaczenia: 1. 'napełniony łaską bożą, po
błogosławiony, uświęcony, gratia dei affectus, 
benedictus, consecratus’: Secunde nupcie sancte, 
poszwotne, et hec notant conuiccionem Xpi et 
ecclesie XV i/i. i? XXIV 62.

2. 'oczyszczeń rytualnie, przysposobiony do 
obrzędów religijnych, przeznaczony tylko do czyn
ności religijnych, lustratus, ad res dmnas facien- 
das apparatus, ad solas res divinas faciendas 
destinatus : S poswyotnich spyewakow (ex sacris 
cantoribus) Elyazub, Zakkurus i?Z II Esdr 9, 24; 
~  Przinyosl Abyatar poswyotne rucho efod (ap- 
plicavit Abiathar ephod) ku Dauidowy i?Z I Reg 
30, 7; Cy to so ksyoszota spyewakow po cze- 
lyadzach koscyelnich sług, gisz w poswyotnich 
komorach (in exedris) bidlyly tak, abi we dnye 
y w noci vstawnye swo sluszb0 sluszily BZ  I 
Par 9, 33, sim. ib. 23, 28, 1471 MPKJ V 48; 
K u... zenye Sellum..., gensze chował odzenya 
poswyotna (custodis vestium) BZ  II Par 34, 22; 
W roku czudzich vczinyoni so poswyotne rzeczi 
(sancta in manu exstraneorum facta sunt) BZ  I 
Mach 2, 8; Arioli swyanthokussedlnyczi, czosch 
posfątnymy rzeczamy a na posfątnich mye- 
sczach gvslą XV ex. MPKJ V 140.

3. 'ofiarny, będący ofiarą, darem dla boga, 
sacrificalis, quod sacrificium, donum deo obla- 
tum est3: Którzy offyeruyo obyety pokoyne panu, 
acz offyeruyo społu y poszwotnoo obyato (sacri
ficium), to gest gorayoczo *rzeczy BZ  Lev 7, 29; 
Tocz gest prawo seszzenya y poszwyotney obyaty 
(sacrificii) za grzech y za wyno ib. 7, 37; Abi 
iedli ge na swyotem myesczv, bo swyote swyo- 
tich <jest> s poswyotnich obyaat (de sacrificiis) 
bozich ib. 24, 9; Nye mam chlebów pospoly- 
tich, gedno poswyotne (sanctum) BZ I Reg 21,4; 
Kapłan dal gemu chleb poswyotni (sanctifica- 
tum panem) ib. 21, 6; Kroi Iuda, pobraw 
wszitki poswyotne rzeczi (omnia sanctificata), 
gesz biły poswyocyly Iozafat a Ioram ..., y po
siał Azaelowy krolyowy syrskemv BZ IV Reg 
12, 18; Potem s sinow Kaathowich, bracyey 
gich, *wlodno!y chlebi poswyotnimy (super pa- 
nes erant propositionis), abi zawzgy nowich na 
kaszdo soboto prziprawyly BZ I Par 9, 32, sim. 
ib. 23, 29; Dam ... pszenyce ku obyecye po- 
swyotney (in sacrificium) ib. 21, 23; Poswyocy- 
lysmi wszego domu bożego... y stoi poswyot-
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nego chleba (mensam propositionis) BZ  II Par 
29, 18; Sinowye... oferowały... dzesyocyni po
swyotne (decimas sanctorum) ib. 31, 6; Obyathą 
poschwyantną oblacionem sacrificii (Lev 2, 
1) 1471 MPKJ V 21; Poschwanthna rzecz 
sacrificium (Num 4, 16) ib. 24; Poschwyanthna 
obyata sacrificium (II Reg 14, 17) ib. 40; Po- 
schwyąthną obyathą ostiam (praeparayit do- 
minus hostiam Soph 1, 7) ib. 115; ~  Pylny
biły dzala poswyotnego (sacrosanctis operibus) 
BZ II Esdr 7, 2; ~  (w Biblii) 'człowiek szczegól
nym sposobem poświęcony bogu, nazirejczyk, 
homo deo dicatus, Nasiraeus5: Bodze (sc. po
żegnanie) na glowye Iosephowye a na czye- 
myenyv poszwyotnego (nazaraei, 1471 M PK JY  
14: poschwyanthny) BZ Gen 49, 26; Poswyatny 
(war. kal.: poszwanczony) nazarey (candidiores 
nazaraei eius nive Thren 4, 7) MPKJ V 102; 
Posfanthny nazareus XV ex. MPKJ V 140.

4. 'kościelny, parafialny, do kościoła należący, 
ad ecclesiam, parochiam pertinens3\ Kmethones 
de Nyegardow astiterunt terminum super Ni- 
colaum, Stanislaum... et alium Stanislaum de 
Czechy, kmethones poszwąthnych, pro eo, quia 
pratum depascebant 1423 StPPP II nr 1924; 
Kmethones poszwantny de Czechy ib. nr 1929; 
Jako Pyotrow oczecz ne <by)l poswanthny ne- 
wolny 1426 ZapWarsz nr 187; Pratum vlg. 
possyyathna (1449) XVI DokMp III 317; 
D o... terram pro agricultura ecclesiastica
al. poswyathna dictam Myrowszczyna (1478) 
KodWil I 363; Est etiam ibi unus laneus satis 
latus, yocatus poswyathni, de quo decimatur 
pro custodia sancti Aegidii in Cracovia DłLB I 
41; Item sunt ibi agri quidam, qui vocantur 
poszwąnthni DłLB II 202; Prata plebani, unum 
dicitur passzyeka... et quartum pratum..., quod 
yocatur poszwanthna ib. 443.

5. poświętne kupowanie 'handlowanie godno
ściami duchownymi, symonia, świętokupstwo, si- 
monid: Simonia, id est poswyąthne kupowanye, 
et est voluntas emendi uel vendendi aliquod 
spirituale M W  g 1. 64.

Cf. Poświętne
Pot fo r m y : n. sg. pot 1451 MacDod 105, 

BZ Jos 23, 13, 1462 R XXV 270, etc.; — g. sg. 
potu 1471 MPKJ V 135, Rozm 606; — v. sg. 
pocie Rozm 606; ~  i. sg. potem SkargaPłoc
w. 91, SkargaWroc w. 65, Rozm 598; ~  /. sg. 
(w) potu BZ Gen 3, 19.

Z n a czen ia : 1. 'wodnista wydzielina pojawia
jąca się na powierzchni ciała wskutek zmęcze
nia, upału, strachu itp., sudoK: W potu (in su- 
dore) swego oblicza bodzesz sobye chleba do
by wacz BZ Gen 3, 19; Poth sudor 1462 R XXV

POT
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270, sim. 1472 Rost nr 1516; Zablesczysz na 
strony oczy, esz czy s czyala poth poskoczy De 
morte w. 64; Vcziradlo potu sudarium (Act 
19, 12) 1471 MPKJ V 135; Nam omnis homo 
est quasi vapor, poth albo para, modicum 
aparens XV p. post. R XXV 175; Vczynyl szye 
poth (sudor Luc 22, 44) yego yako kropye 
krvye czyekączey na zyemy Rozm 605; Tako 
yze prze vyelyką mąka, vmyernoscz czyala yego 
czysta krew myasto pothv yypusczyl ib. 606; 
O drogy poczye, o znamyą zbavyenya czlovye- 
czego! ib.; ~  Yesus... poczol szye przemagacz, 
aze kr[a]wavy poth sz nego poczekl 1451 Mac- 
Dod 105, sim. ib., sim. XV ex. SK J I 144, Rozm 
598. 599; Mogy myły *przygyadzele, dvsza 
gydze sz kravym pothem SkargaPloc w. 91, 
sim. SkargaWroc w. 65, Rozm 598; ~  Ale bodo 
(sc. narody) wam na iamo... a na podwroczenye 
z waszego bokv, a pot (sudes, var.: sudor) przed 
waszima oczima BZ  Jos 23, 13; ~  (o chorobli
wym upływie nasienia męskiego): Poth schmyer- 
dzanczi fedus humor (cum per singula momenta 
adhaeserit carni eius atque concreverit foedus 
umor Lev 15, 3) 1471 MPKJ V 23.

2. owczy pot 'tłuszcz zebrany z wody, w któ
rej gotowano wełnę, służący jako maść, unguen- 
tum e pinguitudine, quae in summa jłuit aqua, 
in qua sordida lana coąuitur : Cerotum ysopi, 
ysopum humidum owczy poth 1472 Rost nr 97.

Potaczać się 'chwiać się, zataczać się, \acil- 
lare’: Potaczal syą vacillavit 1476 AKLit III 108.

Potajemnie 'ukradkiem, niejawnie, w tajem
nicy przed innymi, dam, furtim : Ysz Lyszek ne 
wsol Janowi kmeczewi thich koni gwałtem, ale 
mu ye kmecz podał y postawił potayemne 1412 
Kościan nr 470; Isz Lysszek kazał pyssac lyst, 
quitacią,... a pan poznanssky ne dal potayemne 
przypisza[pisza]cz tego slow<a>: Colowo wol- 
warka 1420 ib. nr 814; Ne potagemnye 1440 
R XXV 242; Tunc Herodes clam, potagyemnye, 
yocatis magis diligenter didicit ab eis tempus 
Stelle, que apparuit eis (Mat 2, 7) XV med. 
SKJ V 265, sim. ca 1500 Erz 75; Naczyogly 
lęczyszcze..., by strzelyaly potayemnye (in oc- 
cultis, FI: w taiemnosci) nyewynnego Puł 63, 3; 
Dormiente ergo Philypo in lecto suo, Decius 
tacite ingressus, pothagemnye, ipsum interfecit 
XV p. post. R XXV 180; A Iozeph, mąsz yey,... 
chczyal pothagyemnye (occulte Mat 1, 19) opv- 
szczycz ya EwZam 291, sim. Rozm 56. 161; 
Krystus... yczynyl nyektore czvda alye po- 
tayem<n>ye (sed non adeo publice) Rozm 212; 
A myły Iesus potem schedl... kv szvyątemv dnyy 
nye yavnye, alye yakoby potayemnye (non ma- 
nifeste sed quasi in occulto Jo 7, 10) ib. 431;

Y vezvala swą syostrą Marya *potayemmye 
(silentio Jo 11, 28) ib. 437; Bo nayky podezryane 
a falschyye obyczony ssą navczącz v kączyech 
a potayemnye ib. 678, sim. ib.

Potajemno 'ukradkiem, niejawnie, w tajemnicy 
przed innymi, clam : Jaco ten list, czsso gy Lyssek 
dal na sszą posnanskyemy (sc. panu), ten yissedl 
s Lyskową s gego dobrą wolą y s gego wyedze- 
nym, a ne widal go poznansky potayemno 
1420 Kościan nr 815.

Potajemny 'niejawny, przeznaczony tylko dla 
wybranych, arcanus, occultus, secretus5: Miste
rium dicitur pothagemna mądroszcz ca 1420 
R XXIV 86; Bo navky podezryane a falschyye 
obyczony ssą navczącz v kączyech a potayem
nye, ale Cristus rzeki sya nayką yayną a nye 
potayemną, alye praydzyyą Rozm 678.

Potargać 'podrzeć, zniszczyć, descindere, vio- 
lare, frangere’: On vass karmyl na pusczy czter- 
dzyesczy lath, odzyenye vasche nye było szye 
potargało, a yysczye nynye oblupyly syna mego 
Rozm 740.

Potargnąć 1. 'oplątać, perturbare5: Funibus 
innector potargnyonam (sc. ja sarna) XV p. pr. 
R XVI 323.

2. 'pociągnąć do odpowiedzialności sądowej, 
in ius vocare5: Jaroslaus..., subcamerarius, habe- 
bit potestatem audire iuramentum a Nicolao... 
sine procuracione, si domina fuerit absens in 
eisdem terminis particularibus, et ipse Nicolaus 
non debet ipsum trahere al. potargnacz 1436 
Pozn nr 1556; Et si que pars in eadem conven- 
cione esset, et alia pars non esset, quod ista 
pars ab alia parte non esset potargnyona 1437 
AGZ XIII 590.

Potąd 'do tego miejsca, dotąd, adhuc, usque ad 
hunc locum: Jako potand Stroszyn mi obyal 
y ykazal, kedi mi dzedzyna Oporowo przeda- 
wal 1413 Kościan nr 488.

Potchnąć 'chuchnąć, afflare, aspirare5: Et cum 
hec dixisset (sc. Iesus), insufflayit, podchnon<ł>, 
et dixit eis (Jo 20, 22) XV med. GIWroc 27 v.

Potcić cf. Poczcie
Poteczne 'proceduralna kara sądowa, płacona 

zapewne za niesprawne wykonanie przysięgi, pe- 
cunia probabiliter pro iureiurando in iudicio małe 
pronuntiato sohendd: Item Janusius... bis ruit 
in penam poteczne 1385 TPaw III nr 1; Alber- 
tus duas paruas penas ylg. poteczne contra 
Przeczslaum 1406 TPaw IV nr 2679; Iasczoldus 
poteczne 1409 KsMaz I nr 1335, sim. ib. nr 1336. 
1337. 1403. 1404, etc.; Andreas... pro Symone 
fideiussit poteczne, etiam prauithlne..., persol- 
vere ib. nr 1413, sim. 1413 ib. nr 2024.

Poteczny, Potoczny poteczna, potoczna (wina)
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'proceduralna kara sądowa, płacona zapewne za 
niesprawne wykonanie przysięgi, pecunia probabi- 
liter pro iureiurando in iudicio małe pronuntiato 
sohenda : Psarski penam ruit poteczną erga mi- 
nisterialem 1393 TPaw IV nr 4686; Venceslaus... 
penam luit paruam judicio vlg. poteczno win0 
1419 ib. nr 3361; Petrus... Iohanni... penam 
sex scotorum poteczną noluit dare 1433 StPPP 
VII 350; Item volumus, quod ąuilibet terrigena 
testes inducens post ministerialem sive preco- 
nem iurabit cum testibus, pena poteczną ulla 
subseąuente (1462) UrzMaz 308; Eidem advo- 
cato ąuelibet pena in iudicio Theutonico sim- 
plex al. potheczna (AGZ XII 410: pothoczna), 
et si maior, tunc tercia pars pene sibi sculteto 
1474 AGZ XII 358; ~  Ipsi autem sculteto ex 
speciali adiungimus gracia penas omnes ad re- 
cipiendum communes vlg. pottoczne 1422 AGZ 
V 42; Strenuus Procopius incidit penam *po- 
taczno..., yidelicet fertonem Pollonicum 1438 
AGZ XII 32, sim. ib., ib. 33. 38. 42; Michał 
de Luka, veluti incidit in penam *pataczn0 
erga Mathiam..., hanc sub pena... ad alios ter- 
minos ex<s)olvere est obligatus Mathie ib. 39; 
Zirgosz... penam *potaczn0 lucratus est in 
Thomkone ib. 40; łączko... penam *potaczno 
<incidit> 1439 ib. 55; Iohannes, familiaris do
mini Labąnthe, incidit penam vlg. pothoczną 
1440 ib. 16.

Potem, Potym 1. określa czasowe następstwo 
danej czynności lub stanu w stosunku do innej 
czynności lub stanu 'później, następnie, post, 
postea : Jaco Paweł ne stawał Nicolao gynych 
rank<o)im potem, szedzocz na gego dobrze 
1389 Pozn nr 235; Jaco Hanka ne ślubowała... 
za *pen0cze Grimcze ani potem ne płaciła 
s tich *pen0dczi płatu Grzimce 1395 Kościan 
nr 75; lako Iacusz mai swim (leg. z swym) 
zocem vmov0, czo bi mu potem prz<y)cupil, 
to mu potem przicupil za polsodmi grziwni 1398 
Pozn nr 394; Boczcze vy na them tho swecze 
na chlilo bogaczy, alle biscze vy pothem na 
ueky szebraly Gn 182a; Rozmnoszili se S0 ne- 
mocy gich, potem (postea) se pospeszily FI 15, 3, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 48, 13; Kedi prawa zan- 
dano na Scepana w geg (sc. Małgorzaty) domu, 
tedi ne bil ani potem 1401 Pozn nr 520; Iaco 
Wirzchoslawina matka bila w [s]trzimanu tey ro- 
ley do swego sziwotha i ona potem, asz pan Jan 
posiał dwanaczcze pługów 1404 Kościan nr 231; 
Jako Marczin y Sczepanow oczecz, y Sczepan 
potem, biły w trzimanu poi Brilewa, jako gich 
list przisandny mowy 1413 ib. nr 494; Szodze, 
gdze go ne poszadzo, chcze szo sam poszadzycz 
wyszey, potem szodze welmy nyzey Słota w. 42;

Si enim fenum agri, quod hodie est et cras, 
gl. id est in futuro pothem, in clibanum mititur 
(Mat 6, 30) ca 1420 R XXIV 81; Pothem in 
futuro ca 1428 PF I 490; Et Nicolaus ministe- 
rialis subiunxit al. pothem rzeki 1445 AGZ XIV 
173; Przeczywko kvpyąnczemv dzedzyną blysz- 
szy do trzech lyaath y trzech myesząnczi czy- 
nycz maya, bo potheem dawnoscz gym drogą 
zastąnpy (alias praescriptio eis obviabit) Sul 19; 
Mi, thakee klopothanye... zkazycz chcząncz, 
ystawyami, abi potheem (deinceps, Dział 15: 
odtychmyast) slyzebnyczy... kthorego pozwv 
czynycz nye szmyely Sul 27, sim. ib. 31; Fran
cy szek wnukephi (leg. wnukiew') swogą Lu- 
cziyą... za mąsz yidaal. Pothem (deinde... post 
quattuor annos) stoyącz s mązem thasz Luciya 
o gymyenye ostateczne... rvsza skargą zyalobną 
Sul 37; Luciya, gdisz s mąszem stała przes trzy 
latha y przes trzy myesącze w theem kv prawy 
nye pozywayącz,... pothem (de cetero) nye może 
czynycz ib., sim. ib., sim. Dział 26; Przes no<cz> 
wsadzon (sc. Błażej) do cyemnyce. Potem wi- 
wyedzon przed sodzo Blaż 321; Spocoynicz są, 
gisch, mayącz pocoy w swich syerczach od 
grzechu, potem myedzi bracziczą czinyą a ged- 
nayą XV med. R XXII 242; Potem (etiam) rzeki 
bog BZ  Gen 1, 20, sim. ib. 4, 1. 2. 11, 14, etc.; 
Potem Iacob (Iacob quoque) szedł... y potka 
szye s angyoli bozymy ib. 32, 1, sim. ib. 36, 4. 
Num 3, 2. I Par 9, 38. II Par 24, 4; Aszasz nye 
czytał..., yako panny... byczovano... y pyrszy 
rzeszano, pothem do czyemnycze yyedzono De 
mor te w. 489; Pothem porro (porro Henoch 
genuit Irad Gen 4, 18) 1471 MPKJ V 8; Mogy 
myły *przygyadzele, dvsza gydze sz kravym 
pothem, czo *mmnye dzyszą, tho yam pothem 
SkargaPłoc w. 92, sim. Skarga Wroc w. 66; 
Tegodlya począly yego (sc. Jesusa) potem py- 
tacz (iterum ergo interrogabant eum Jo 9, 15) 
lycemyernyczy Rozm 421, sim. ib. 424. 427; 
Tegodla rodzyna yego rzekła: Macz lata, py- 
tayczye yego samego. Tako ssą potem vezvaly 
(vocaverunt ergo rur sum Jo 9, 24) onego slye- 
pego y rzekły yemv ib. 422; Potem drugyego 
dnya było syyąto yyelykye, które zvano po 
zydovskv Enczenye (facta sunt autem encaenia 
Jo 10, 22) ib. 428, sim. ib. 430. 431. 434; Po
tem przystąpyly (et accesserunt Mat 21, 14) 
k nyemv slyepy ib. 450; A on odpoyyedzyavszy 
y rzeki: Nye chczą. Alye potem rospamyątay- 
szy szye (postea autem paenitentia motus Mat 
21, 29)... schedl ib. 454; Bo myły Krystus do- 
konavschy Vy<e>lykonoczy starego zakony, 
ktoraz była vzyvanye baranka zakonnego, 
tvsch potem ostayyl novy testamenth albo zakon
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ib. 540; ~  Ne wszdrusszay my thego potim 
non obicias mihi hoc postea ca 1428 PF I 485; 
Geden czlowyek wyanowal swey zenye osmdzye- 
santh grzywen... oprocz sandv. Potym then 
ysty czlowyek dal swey zenye przed gayonym 
sadem polowyczą swego wszego gymyenya 
OrtOssol 95, 3, sim. ib. 102, 2; Iesliby szie 
przidalo, yzeby nykthory thowarzisz szie po- 
thim chciał pythacz 1491 RKJŁ VII 58; V then 
obiczay vczina, yszby thy pothim bil v mnye 
faciam eo pacto, ut tu deinde sis apud (me) 
XV ex. PF III 178; Jesus pothym oszadzon, 
Pylath yego szadzyl XV ex. SKJ I 145; Oretur 
deum..., aby... bog raczył... dacz nam myr 
czesny..., potym myr w krolestvye nyebyeskym 
ib. 148; Iste stavek fuit pot górą Syon, vbi de 
illo monte cyeklo zrzodlo ad illud stagnum 
a tamo plocano oves ("owce5), potim ye offere- 
bantur in templo ca 1500 JA X 378; Potym 
yroczywschy szyą z vyeszyelym karmyly to 
dzyeczyąthko w slvzbye y v mylosczy bozey 
Rozm 12, sim. ib. 14. 72; ~  potem, potym
będący'przyszły, futurus’: Zbaw naas, prószymy, 
panye, od wszech zlosczy minolych, *nynossych 
y poteem bąndąnczych (ab... praesentibus et 
futuris) 1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII. 
XII. XIV; Posteri pothim bodfzjoczym ca 1428 
PF I 495; Iesliby ktho sz nasz y po nasz pothem 
bendączich themv szie chczial przeczywycz..., 
thaki ode czczy... ma bycz odssąndzon 1491 
RKJŁ VII 58; Hoc facio non tamen propterlec- 
cionem corporalem, sed in exemplum humi- 
litatis posteris pothem bądączem XV p. post. 
Kałużn 274; ~  potem gdy(ż): Potem gdisz
(igitur) sz0 dokonało nyebo y szemya, y wszitka 
gich okrasa y dokonał bog w szodmi dzen dzala 
BZ  Gen 2, 1; Napelnyly szyo S00 szedm dny 
potem, gdisz (postąuam) bil zaraszyl pan rzeky 
BZ Ex 7, 25; Yeden myal drzeuo fygove w svo- 
yey yynnyczy yszadzone. Pothem gdy tego czasz 
przyschedl y patrzył ovocza na nym a nye na- 
lasl y rzeki kv oraczovy they yynnyczy (Luc 
13, 6) Rozm 375; ~  potem iże: Potem yze
Annasch nye byl byskupem tego lata..., tegodla 
posiał mylego Iesucrista zvyązanego do Cay- 
ffascha Rozm 687; ~  potem jako: Jaco Voczech 
yczinil Janoui za *dzensacz g<rzywien> skodi 
potem, jaco zapouedzan 1388 Pozn nr 41; 
Jaco Laurencius ne przeprosił Andream yiginti 
grossis potem, iaco go w sodze dobił 1399 ib. 
nr 401, sim. 1420 ib. nr 1004; Gdy ten mąsz 
poyąl w malszenstwo szwoya mamką..., thedy 
thy dzeczy, czo szobą {leg. z sobą) myely potem, 
yako szą poyąly w malszyenstwo, szą malszen- 
szkye dzyeczy OrtOssol 31, 3; ~  potem

kiedy(by): Potem kyedy czternasczye nyedzyel 
mynąlo (post bis ąuadraginta dies), Anna 
z Yoachymem wz[v]yawschy dzyeczyąthko 
nyesly do Ierusalem do kosczyola Rozm 12; 
A na czyyey (sc. lasce) by szyą pokazała lato- 
roszl y kvyath, potem kyedyby (postąuam) yą 
byskvpovy podał,... yzecz ten yest dostoyen 
ib. 29; Potem kyedy szye to stało (post haec 
Jo 3, 22), przyschedl... Iesus... v tą zyemye, 
którą zvano Iuda ib. 239, sim. ib. 688; Tho 
vtore czudo potem yczynyl myły Iesus, kyedy 
przyschedl (cum venisset Jo 4, 54)... do Gali- 
leey ib. 254; ~  a potem, a potym: Isbichcy
ga na them tho svecze tako thobe sluszyl, 
gakobichcy ga svoge duszy nalasl sbauene, 
a pothem krolefstwo nebeske Gn lb , sim. ib. 
14b. 184b, Wierzę 3; Przycladem Magdo- 
lany mamy tho vczinicz, ysze szo gest ona 
vele grechof bila dopuscyla a potemczy gest 
ona bila bosze miloserdze szobe nalasla Gn 
14b; Acz zaprawdo w mogoczich osmdzesot 
lyat, a potem (et amplius, Pul: a daley) gich 
robota y bolescz FI 89, 11; Yako Jacub pirzwey 
zadał Domenicowi krwawo rano a on potem 
yemu 1405 HubeZb 112, sim. 1405 Pozn nr 761; 
I pyły s tego kyelycha vschysczy a potym i Iu- 
dasch Rozm 543; Tegodla dal to yemv znamyą 
kynyenym glovą,. . .  a potem y słowem rzeki 
yavnye(Jo 13,24) ib. 551, sim. ib. 567. 572. 590. 
611; ~  i potem: Yako Woyczech cupil dze-
dzycztwo *Pesczyno in Glowczyno v Grzymka 
y potem Maczey swym {leg. z swym) oczsem 
wydzerszal trzydzesczy y trzy lata pocoyne 
1419 Pyzdr nr 577, sim. 1428 Pozn nr 1498; 
Yakom zayol... copo dobitka... na krolewske 
dzedzine za copczi... y potem poi kopi dobitka 
1427 Pyzdr nr 861; Tegodlya mnye oczyecz 
mylvye, yze ya klade duschą moyą y potem 
yą byorą (ut iterum sumam eam Jo 10, 17) 
Rozm 427; ~  na potem, potym 'na przyszłość, 
w przyszłości, in posterum, postea, posthac : Gdisz 
ynądzonym nye ma bicz przydano vnądzenye, 
thim tho slvzebnykom na pothem (de cetero, 
Dział 32: odtychmyast) zapowyedamy ktorich- 
kole zabitich oblypyacz Sul 42, sim. ib. 79; 
Wstawyamy, aby roky wyecza pospolitego... 
tako w sządzech zem naszich na pothem (in 
antea) othkladamy {pro othkladany) Sul 73; 
Szthąth takim obeszrzecz chczącz na pothem 
(de cetero) ystawyamy, aby zona, gdy mąsz 
vmrze, tylko przy posagy a wyenye ostała 
Sul 74, sim. ib. 76; Acz ktho na pothem (in 
antea) gelenya... przes pszy drygego gonyo- 
nego... sobye weszmye, thaky za swyerzą... 
trzy grzywny... zaplaczycz bącz powynyen Sul
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81; Ysze<s>ch thy myal skazicz mlin..., kthory 
skodzyl vyschemv na rzecze..., anisch go myal 
budovacz na pothim nykdy 1500 ZapWarsz 
nr 1843; ~  Vtiliumque sagax rerum et diuina 
futuris vaszne na pothem *bedącze materie 
XV ex. GIKórn II 212.

2. określa miejsce wystąpienia (najczęściej 
w obrębie tekstu) jakiegoś faktu , także położenie 
geograficzne 'dalej, następnie, post, de in de : Po
tem czczyenye b tern, yako dzyevycza Marya 
oddana Jozeffovy Rozm 39; Ta modlytwa ma 
w schobye ossm cząsczy. Pyrva czescz przy- 
vodzy kv mylovanyv bozemv... Pothem na- 
slyadvyą (quam sequuntur) syedmyorą prozbą 
(leg. naśladuje siedmiora prośba) ib. 276; Ale 
baczy tu myloszyerdzye zbavyczyelya naschego, 
yen za nass byl yako łotr yąt, z łotry ssądzon, 
yakosch potem stoy w evanyelyey ib. 651, 
sim. ib., sim. ib. 673. 776; Potem szye tako 
myeny, yze kyedy który vstal chczyącz krzyve 
szvyadecztvo movycz, ten nathychmyast albo 
omyenyal ("oniemiał5), albo y (leg. ji "go5) 
dyabel vdavyl ib. 715; ~  Które (sc. króle w-
stwo) byezy od rzeky Effratess aze do vyely- 
kyego morza, potem od Capadoczyey aze do 
Eypta Rozm 233.

Potemże określa czasowe następstwo danej 
czynności lub stanu w stosunku do innej czyn
ności lub stanu "później, następnie, post, posted : 
Wschelky, który bądzye pycz tą vodą, potemze 
yemv bądzye szye chczyecz pycz (sitiet iterum 
Jo 4, 13) Rozm 246.

Potestat "mocarz, potentat, potens5: Potestha- 
czy a skromliwy (sc. anjeli) sathanszkyey moczy 
luczy (leg. ludzi) bronyly XV p. post. R XIX 72.

Potęchać *słabnąć, omdlewać, vires amittere, 
deficere*: Potącha (war. lub.: potąchla defecit) 
deficit (vae mihi, quia defecit anima mea pro- 
pter interfectos Jer 4, 31) 1471 MPKJ V 98.

Potęchnąć fo rm y: praes. ind. 3. sg. potęchnie 
1471 MPKJ V 90; ^  praet. 3. sg. f .  potęchła 
XV in. R XXIV 64, MPKJ V 98; neutr. po- 
tęchło MPKJ V 112; 3. pl. f  potęchły XV in. 
R XXIV 60; ~  condit. 3. sg. f . potęchłaby 1471 
MPKJ V 22.

Znaczenia: 1. *zmniejszyć się, stracić przy
rodzoną moc, świeżość, minorem fieri, proprium 
vigorem amittere, languescere’: Pothąchlalyby 
si obscurabitur (si obscurior fuerit lepra et non 
creverit in cute, mundabit eum, quia scabies 
est Lev 13, 6) 1471 MPKJ V 22; Elanguit po- 
swyadlo aut potachlo (war. kał.: poszwyandlo; 
depopulata est regio..., quoniam... confusum 
est vinum, elanguit oleum Joel 1, 10) MPKJ V 
112; ~  przenośnie: Potąchnye tabescit (cor

Aegypti tabescet in medio eius Is 19, 1) 1471 
MPKJ V 90; Potąchla defecit (war. kal.: po
tącha deficit; vae mihi, quia defecit anima mea 
propter interfectos Jer 4, 31) MPKJ V 98.

2. *zniknąć, evanescere’: Quia in hiis tribus 
tota deuocio Christiana consistit, sed in nobis 
pothochly hec XV in. R XXIV 60; Fides Chri
stiana extingvetur in malis, in bonis uero non 
pot0ch<nie> ib. 61; Apostoli ab eo (sc. Iesu) 
fugierunt et fides in omnibus erat extincta po- 
thochla ib. 64.

Potęchnienie *zniknięcie, zanik, actus evanes- 
cendV: Mors sua (sc. Iozue) notat pothochnene 
vite spiritualis XV in. R XXIV 63.

Potęp *pogarda, zniewaga, contemptio, igno- 
minia, contumelid: Bo cząnstokrocz nyena- 
wysczą a na potąmp (in odium et contemptum) 
pana a z gnyewv obiknyono y kmyecze nye- 
wynnye klopothacz Sul 26.

Potępa fo rm y: n. sg. potępa 1434 PF V 32, 
BZ II Par 33, 19, OrtCel 4, M W  gl. 64, etc.; 
~  g. sg. potępy XV med. R XXII 238, BZ II 
Par 26, 18; ~  d. sg. potępię Pul 56 arg.; ~  ac. sg. 
potępę FI i Pul 56, 4. 118, 22, 1434 PF V 32, 
Sul 97, etc.; ~  ac. pl. potępy Pul 78, 4.

Znaczenia: 1. * znieważenie, zniewaga, po
garda, ignominia, contumelia, contemptio’: 
Oteymy ote mne przeczywnoscz y potopo 
(opprobrium et contemptum) FI 118, 22, sim. 
Pul; Luczkych zslosczy a bozey potąpi XV med. 
R XXII 238; Przeto winydzi z swyotynyey przes 
potopi (egredere de sanctuario ne contempseris), 
bo to nye bodze tobye polyczono ku slawye ot 
pana boga BZ II Par 26, 18; Modlytwa gego 
(sc. Manasesa) y vsliszenye, wszitki grzechi 
a potopa (contemptus),... popysano wszitko 
w mowyenyy Ozay ib. 33, 19; Potanpa dedecus 
OrtCel 4; Na potampą in obprobrium (non 
fuerunt in auxilium..., sed in confusionem et in 
opprobrium ls 30, 5) 1471 MPKJ V 92, sim. 
1434 P F V  32; Contumelia, potąpa, est, quando 
aliquis alteri ex ira mała verba infert M W  gl. 64; 
Potopa contumelia ib. 68, sim. 1434 PF V 32; 
~  Conculcacio potloczenye, *potupa M W  
gl. 69; ~  dać, uczynić kogoś na, w potępę,
w potępy: Dal (sc. bog) w potopo (dedit in 
opprobrium) depczocze mne FI 56, 4, sim. Pul; 
Non dabo vos vltra obpprobrium, na pothąpą, 
in gentibus (Joel 2, 19) XV p. pr. SKJ I 307, 
sim. BZ  Neli 4, 4. Jer 29, 18; Vczynyenysmy 
w potępy (facti sumus opprobrium, FI: prze
koro) szoszyadom naszym Pul 78, 4.

2. *szkoda, uszczerbek, damnum, detrimen- 
tumć: W zli obiczay... wvyedzono yest, ze oni 
(sc. pożyczający)... thim, czso gym poziczayąn,
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dług... zadzirzawayancz,... na potąnpąn sba- 
wyenya i czczy gich (in detrimentum salutis et 
honoris eorundem) thego istego długu placzicz 
nye dbayąn Sul 97, sini. ib. 103.

3. *napiętnowanie, condemnatio': Propter de- 
testacionem na potanpan ca 1450 PF IV 574; 
Ut sibi manus, qua scribebat, abscindere[n]tur et 
suppende[n]tur [...] in detestacionem, na po- 
tapa, tanti sceleris 1456 ZabUPozn 97.

4. *szkodliwa moc, vis nocens’: Yze Xpus zmar- 
twychwstaw dyablyey potępye zemby złamał 
Pul 56 arg.

Potępca *ten kto narusza, gwałci religijne prze
pisy i nakazy, qui religiones violat, contemnit, 
con tem p torTedy yeden Zyd... vzryaw ye ro- 
bącz v sobotą, ymye ye barzo przykro karacz... 
rzekącz, ize nye dbaczye rozkazanya Moyze- 
schovego, bo vasz vydzye (leg. widzę) potąpce 
(contemptores) dny svyąthych Rozm 136; A tych 
żałob było barzo vyelye na mylego Iesucrista..., 
by był przevroczscha ych zakona y potąpcza 
ib. 715.

Potępiać fo r m y : praes. ind. 3. sg. potępia 
Gn gl. 169 b, Sul 49 ̂  Rozm 749. 846; 2. pl. po
tępiacie Rozm 716; J. pl. potępiają Rozm 304; 
~  imper. 2. sg. potępiaj 1447 R XXII 40, BZ IV 
Reg 1, 13; 2. pl. potępiajcie XV med. SKJ V 
272; ~  part. praes. act. adv. potępiając Dział 15, 
Rozm 806; adi. n. sg. m. potępiający Pul 113 arg.; 
ac. pl. m. potępiające 1456 ZabUPozn 106; 
~  imperf. 3. pl. potępiachą FI 93, 21; ~  inf. 
potępiać(i) 1471 M PKJY  116; potępiać Sul 103, 
1471 M P K JY  45; ~ fut. 3. sg. m. będzie po
tępiać Rozm 280; ~  praet. 3. sg. m. potępiał 
Rozm 32; 3. pl. m. potępiali Rozm 121; ~  condit. 
2. pl. m. byście potępiali Rozm 326. 383.

Z n a czen ia : 1. *uznawać winnym, skazywać, 
karać, condemnare, poena afficere, punire': Crew 
newtnno potopyacho (condemnabunt, Pul: zda- 
dzo) FI 93,21; Yakole prawo... brathoglowstwo 
y gynsze vkrvthne grzechy cząsko niszczy abo 
pothąpya (puniat seu damnet), a wszakosz nye- 
kthorzy... brathoglowstwo czynyą Sul 49; Any 
sandzya yemu thego dlusznyka w wyanczschey 
summye nad istne pyenyandze potąnpyacz (con
demnare) bandzye symyal Sul 103; <D>la przy
rodzonych... nyektorzy przed sąd navczyli syą 
sylną moczą przychodzycz, a thv grozamy w są
dzę czastokrocz wyczastwo otrzymvyą, vbostwo 
potapyayącz Dział 15; Mązovye nynyvysczy 
vstaną v ssądny dzyen s thym pokolyenye<m> 
y pothąpyayą ye (condemnabunt illam Luc 11, 
32), bo ssą czynyly pokvthą w przepovyedanyv 
Yonaschovem Rozm 304; A bychczye vyedzyely, 
yzecz myloszyerdzya chczą a nye offyary, nygdy

bysczye nye potąpyaly nyevynnych (numąuam 
condemnassetis innocentes Mat 12, 7) ib. 326; 
O salyeny byskupovye a nądzny lycemyernyczy, 
czo czynyczye, potampyaczye syna bożego? ib. 
716; Baczy tu ..., yze Pylath... sam szye ossądza 
y potąpya ib. 846.

2. *spotwarzać, krzywdzić, calumniari, iniuria 
a f f i c e r e Nulli calumpniam inferatis nye po- 
tampyaycze (Luc 3, 14) XV med. SKJ V 272; 
Orate propter seąuentibus vos et calumnianti- 
bus vos a pothąpyayącze vasz (Luc 6, 28) 1456 
ZabUPozn 106; Potampyaczy (war. lub.: po- 
tampowaczy) calumniari (pauperem nolite ca
lumniari Zach 7, 10) 1471 M P K JY  116; Czlo- 
vyeka nyednego (leg. nijednego) nye potąpyl any 
potąpyal (sc. Jozef, nullum hominem condem
nare consuevit) Rozm 32; ~  *ganić, castigare, 
vituperareim. Bo nyektorzy yego zyvoth chvalyly 
a nyektorzy skutków nyenazryącz potąpyaly 
(condemnabant) Rozm 121.

3. *lekceważyć, gardzić, mieć za nic, contem- 
nere, nihili habere': Omnes confutat, potopa, 
et deos nostros demones affirmat Gn gl. 169b; 
Suffodias pothąpay, podeptay 1447 R XXII 40; 
Moszv boszi, nye potopyay (noli despicere) 
dusze mey!I?ZIV Reg 1, 13; Potampyacz (war. 
lub. rp.\ potąmpycz) despicere (IV Reg 1, 13) 
1471 M P K JY  45; Glos apostolow... bałwany 
*potopyayoczy Pul 113 arg.; Yednemv (sc. 
panu) bądzye sluzycz a drugyego potąpyacz 
(alterum contemnet Mat 6, 24) Rozm 280; 
Patrzyczye, bysczye nye potąpyaly (ne con- 
temnatis Mat 18, 10) <jednego> s tych tho 
dzyatek malyvczkych ib. 383; Nasche sobothy 
y dny svyąthe potąpya y chcze zagubycz nasch 
zakon ib. 749; Vtore gy pomavyamy, yze so
bothy y svyąthych dnyow nye dba, potąpyayącz 
zakon, który każe str<z)ecz... sobothy ib. 806.

Potępić fo rm y: praes. ind. 1. sg. potępię 
Rozm 466; 3. sg. potępi FI i Pul 36, 35, Rozm 
391; 1. pl. potępimy Rozm 515; 2. pl. potępicie 
BZ  Lev 26, 15; 3. pl. potępią BZ  Deut 25, 1; 
— inf. potępić Sul 63, MPKJRp V 33 r, XV 
p. post. RozmPam Al3, etc. ; ~  praet. 2. sg. m. 
potępił jeś FI 88, 37; 3. sg. m. potępił jest FI 21, 
25; potępił 1453 R XXV 209, Pul 21, 25, Rozm 
32. 465; 3. pl. m. potępili ca 1425 EwKReg 42, 
1471 MPKJ V 110; ~  condit. 1. sg. m. bych 
potępił XV p. pr. JA XV 535; ~  part. praet. 
act. potępiw BZ III Reg 20, 43; potępiwszy 
Kśw av 9; ^  part. praet. pass. n. sg. m. potę- 
pion FI i Pul 108, 6, XV in. Zab 520, 1471 
M PKJY  128, Rozm 759; potępiony FI 118, 141, 
OrtCel 3, 1466 R XXII 20;/. potępiona ca 1428 
P F l 493; g. sg. m. potępionego Sul 42; ac. sg. m.
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potępionego M W  84a; / . potępioną Sul 55; ac. 
pl. m. potępione ca 1450 R XXV 223, XV p. post. 
GIDom 85; ~  inf. pass. sg. m. być potępion 
Sul 95. 103; pl. m. być potępieni Dział 19; 
~  imper. pass. 3. sg. m. bądź potępion XV 
p. post. RozmPam 474; ~  fut. pass. 2. sg. neutr. 
będziesz potępione BZ  Nah 3, 11; 3. sg. m. bę
dzie potępion XV in. R XXIV 74, Sul 95. 96, 
BZ  Num 35, 30, ca 1500 SlOcc XII 164; 3. pl. m. 
będą potępieni XV p. post. P F I 201, Rozm 605; 
~  praet. pass. 3. pl. m. bywali potępieni Dział 
30; ~  condit. pass. 3. sg. m. -by potępion 
Dział 33.

Z n a czen ia : 1. *uznać winnym, skazać są
downie, ukarać, condemnare (dicitur de iudicum 
sententia), punire': Ani potopi (sc. gospodzin, 
nec damnabit, Puł: *potopy) iego FI 36, 35; Gdyż 
bodze sod<z>o<n>, aby wyssedl potopon (con- 
demnatus) a modlitwa yego bodz w grzech 
FI 108, 6, sim. Puł; Super se potopo, quod est 
potopon XV in. Zab 520; Et dixerunt ei de Ihu 
Nazareno,... et ąuomodo tradiderunt eum, 
a kak go *potopily, summi sacerdotes (Luc 24, 
20) ca 1425 EwKReg 42; Tesz ten tho sząndza, 
bądzely przemozon przes stroną pothąpyoną 
(per partem condemnatam),... zaszą gey lv- 
pyeze... wroczycz yma Sul 55; Tesz vstawyamy, 
aby o rzeczach grzesznych prócz... powoda... 
sądzicz nye mamy... any kthorego czlowyeka 
potąpycz (condemnare), alysz sądem przeko
nanego Sul 63; Pakli... w przisyąndze... po- 
tknye syąn, tegdi w vynye schescz grziwyen po
wodowi... bandzye potąnpyon (condemnabitur) 
Sul 95, sim. ib. 96; Paklibi... w przisyąndze syąn 
potknął, w takych vynach yako visschey ma 
bicz potąnpyon (condemnabitur) Sul 95, sim. 
ib. 103; Zbaw mi<ę> moczi grzecha mego, bich 
potampill wroga szwego XV p. pr. JA XV 535; 
Na iednego swyadeczstwo nyzadni nye bodze 
potopyon (nullus condemnabitur) BZ  Num 35, 
30, sim. ca 1500 SlOcc XII 164; Nyeprawego 
w gego nyesprawyedliwosci *potopyo (condem- 
nabunt)i?ZDeut 25, 1; Potąpyony condempna- 
tus OrtCel 3; Czy wszythczy tako czynyączi tą 
viną mayą bycz potąpyeny Dział 19; <G>dy 
trze abo wiączey byliby pomowieny o maszo- 
boystwo,... w vynye y w głowie bywały potą
pyeny (poena homicidii puniebantur) ib. 30; 
Przeto chczem, aby zly gori nye myal, ale wszady 
potąpyon ib. 33; Condemnauerunt potampyly 
aut na smyercz oschandzily, aut skazały (Dan 
13, 41) 1471 MPKJ V 110; Potampyon pro- 
scriptus (Gal 3, 1) ib. 128; Cur dampnatos, 
skaząne a potąpyone, ad mortem sepelirent, in- 
quisivit XV p. post. GIDom 85, sim. ca 1450

R XXV 223; Owa my sza *przy weydly tego czlo
wyeka prawego y nyewynnego, yakoby krzy
wego, *kturego ządaya na szmyercz potepycz 
XV p. post. RozmPam 473, sim. ib. 474; *Vme- 
czom bądź zloczyncza y ku szmyerczy potąpyon 
ib. Al A; Gdzye ssą czy, czo czye pomayyaly ? Nyye- 
den czye nye potąpyl?... Any ya czyebye po- 
tapyą (nemo te condemnavit ?... nec ego te 
condemnabo Jo 8, 10—11) Rozm 465—6; Sza- 
rzedna smyerczyą potąpimy gy ib. 515; Tedy 
Iudasch vzryal svego pana y svego mystrza..., yze 
y {leg. ji ‘go’) tako vplvano, tako barzo vbyto 
a iuze podań y ossądzon albo potąmpyon ku 
smyerczy ib. 759; ~  potępiony ‘godny potępie
nia, zasługujący na ukaranie, condemnandus, 
poena d ig n u s Potopyona viciata ca 1428 PF I 
493; Pozzeszcze domow..., by tesz do czirekwye 
yczekly, pomoczy nygen[y]ey s tego otrzimacz 
nye mayą dla potąpyonego grzechy (damnati 
criminis) vkrvthnosczy Sul 42; ~  ‘skazać na
wieczne męki w piekle, aeternis supliciis, quae 
impiis apud inferos perferenda sunt, aliąuem 
d a m n a r e Bądze potąpyon reus erit gehenne 
(Mat 5, 22) XV in. R XXIV 74; Pothapyl ro- 
dzyna 1453 R XXV 209; Ne sis securus, velut 
ex fato periturus, gl. sicut predestinacione 
moriturus s przesznanya boszkyego potanpyony 
1466 R XXII 20; leżu Criste,... kthorysz... 
czlowyeka potąpyonego k szobye wczyagnal 
M W 84a; Mali Christiani multo gravius punien- 
tur pąndą {pro bąndą) karany a po *crzechu 
y potampyeny XV p. post. PF I 201; Albo przy- 
my-z mąką, czyrpy-sz, a yschysczy ludzye bądą 
zbavyeny, albo opusczy szmyercz, a yschysczy 
bądą potąpyeny Rozm 605.

2. *zlekceważyć, wzgardzić, zaniedbać ko
goś, aliąuem contemnere, despicere, negligere 
<Tog>o iesce ne ucinily, ale potopiusy boga 
uasego <pogańskim> bogom modło iesce yzda- 
ualy Kśw av 9; Boy se iego wszitco semo 
Israhel, bo ne wzgardził ani potopił iest (neque 
despexit, Pul: any potępyl) prosbi ybogego 
Fł 21, 25; Wzgardził ies y potopił ies (distulisti, 
Pul: oddalylesz) pomazańcza twego FI 88, 37; 
Ivnoszka gesm ya y *potopyony (contemptus, 
Puł: wzgardzony) FI 118, 141; Sgardziczeli prawi 
mimi y sodi potopicze (si... iudicia mea con- 
tempseritis),... nawyedzo was richlo w goro- 
czosczi BZ  Lev 26, 15; Wrocyl syo kroi do domv 
swego potopyw to sliszocz (audire contemnens) 
BZ III Reg 20, 43; Przeto ti syo ypygesz a bo- 
dzes potopyone (eris despecta) BZ  Nah 3, 11; 
Potąmpycz {war. kal.: potampyacz) despicere 
(noli despicere animam meam IV Reg 1, 13) 
MPKJRp V 33 r; Potąpycz paryipendere XV
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ex. PF V 25; Byl (sc. Jozef)... czysty na dv- 
schy,... czlovyeka nyednego (/eg. nijednego) 
nye potąpyl (nullum hominem condemnare con- 
suevit) Rozm 32; Nyyeden sługa nye może 
dvyema panoma sluzycz, bo albo yednego ba- 
dzye nyenazrecz, a drugyego mylovacz, albo 
yednemv przystanye, a drugyego potąpy (alte- 
rum contemnet Luc 16, 13) ib. 391.

3. *usunąć, amovere, tollere’ (?): Fflorent 
arbusta gignencia poma venusta nectare vitali 
depositura mali, gl. vinaci potacione sitolatura 
nocumenti przyrodzoną ynantrznosczą *potą- 
pyącza, ąuorum diuinas gustus redolet medici- 
nas 1466 R XXII 24.

Potępienie fo r m y : n. sg. potępienie Gn gl. 
101 b, Bogur B—F, ca 1428 PF I 495, etc.; 
~  g. sg. potępienia FI 48, 9, 1424 Msza III 
s. 54, sim. IV—VI. VIII. XII. XIV, etc.; ~  d. sg. 
potępieniu XV p. post. RozmPam 474; ~  ac. sg. 
potępienie Gn 182b, ca 1420 R XXIV 81, 1424 
Msza III s. 66, etc.; ~  i. sg. potępienim XV ex. 
MacDod 138; ~  /. sg. (w) potępieniu BZ 
Neh 1, 3.

Z n a c ze n ia : 1. * wydanie wyroku skazującego, 
ukaranie, actus condemnandi, puniendi’: Poto- 
pene execucio ca 1428 PF I 495; Ysze dworza- 
nye naszego dwory... przed nas... pozywayącz 
chytrze a rozmagite szalob) wymyslayą dla 
ycząszenya strony a potąpyenya Dział 14; Tedy 
Pylat kazał mylego Ihu Krysta wyszedwszy 
przywyescz ku szmyerczy y kazał zwonycz 
y w trąby trabycz ku konecznemu potapyenyu 
y ku sządu XV p. post. RozmPam 474; Vrozv- 
myavschy (sc. Judasz), yze o to dostoyen byl 
yyelykyego p[y]otąpyenya Rozm 759; Ządaczye 
sąda na potąpyenye tego (sc. Krystusa) ib. 772; 
~  'skazanie na wieczne męki w piekle, actus 
puniendi aeternis suppliciis apud inferos perfe- 
rendis’: Svim duszam f pekle nalesliscze vy 
yekuge pothopene Gn 182b; Ut iam ąuilibet 
yidere possit..., ąuid yirtus, sbauene, sit et quid 
yicium potopene Gn gl. 101 b; Thwcz sze nam 
swidzalo dyable potampene Bogur B—F; Pro- 
szymi, pane, aby szo smilowaal y raczył... 
tesz od wecznego potampenya (ab aeterna 
damnatione, Msza VII: *pothąpyąnya, IX:
py<e>kla) nas wytargacz albo wirwacz 1424 
Msza III s. 54; sim. IV—VI. VIII. XII. XIV; 
Przyyąncze czyala y krwe, pane..., ne bondz 
my na sąnd any na potopyene (in iudicium et 
condemnationem), alye... pomoczno bąndz mye 
na zascziczene czyala y duschsze 1424 Msza III 
s. 66, sim. VI. XII. XIV; Quartum peccatum 
est desperacio, ex qua protrahitur homo ad 
proprium interitum potepene XV med. GlWroc

44 r; Ezz bogv sye nye lyvby dvsz potopyenye 
(deo non placet animarum damnatio) XV med. 
M PKJY  432; Czy takye, gisch są w żeli boyaszny 
potąpyenya, badą vczyescheny sbawyenym XV 
med. R XXII 238, sim. 1461—7 Serm 103v; 
Hoc est peccatum, quod teste Iohanne notatum 
errorem meritum ducit ad interitum, gl. damp- 
nationem do sluzączego szą potąpyenia 1466 
R XXII 19; Nye karz, boże, potapyenym! XV 
ex. MacDod 138; Przesz szina vmarlego onego 
tho króla intelligitur dvsza Adamowa, yasz 
yako y ten szyn bila vmarla y na wyeczne potą
pyenye przesiana XV ex. MPKJ II 317; Czo 
by pomogło czlovyekovy, by zyskał wschytek 
svyat, a duschy svoyey potąpyenye myal (animae 
vero suae detrimentum patiatur Mat 16, 26)? 
Rozm 365.

2. 'wzgarda, pośmiewisko, contemptio, der i’ 
sus': Bo yako gymyenya wyeloscz a czczi tego 
swyata nabiczye cziny ludzi nadąte a pischne, 
tako potąpyenye a vbostwo, le skromne, czini 
vbogye duchem XV med. R XXII 235; Ony 
gdisz odydo a to wskazały Dauidoui, posiał 
przecyw gym, bo wyelyke potopyenye (contume- 
liam) cyrpyely, y przikazal, abi ostały w Iericho 
BZ I Par 19, 5; Ti (pro ci), gisz ostały... tam 
we włości, w vyelykem vdr0czenyv S0 a w po- 
t0pyenyv (in opprobrio) BZ Neh 1 ,3 ; Obrocz 
gich vr0ganye na gich glow0 a poday ge 
w pot0pyenye (in despectionem) w zemy iocz- 
stwa ib. 4, 4; Potampyenya improperii (Ecclus 
41, 28) 1471 MPKJ V 86; Yzby y (leg. ji łgo’) 
byl pusczyl (sc. Piłat Jesukrysta) na potąpyenye 
Żydom Rozm 186.

3. 'zguba, exitium, interitus, pernicies’: Ne 
bodze widzecz potopena (interitum, Pul: za- 
gubyenya) FI 48, 9; Thy othpuszthy racz wam 
dacz miły pan bog waszim duszam na szbawene 
a grzechom na pothopene ca 1420 R XXIV 
81; Zydowskye przewyarsthwo... na podepta- 
nye gymyenya y na pothąpyenye chrze- 
sczyansthwa (in... depauperationem Christia- 
norum) zawszdy vmysl ma Sul 79; Mywyedz 
(pro wywyedz) myą z nyeprzeszpyecznoszczy 
y dróg pothąpyenya (Psal 30, 5) M W  98 b; 
Coniuges debent odire malum, id est peccatum 
adulterii, quod est malum et damnum, potą
pyenye, anime et periculum XV p. post. Gl- 
Dom 43, sim. ib. 57.

Potępny 1. 'zasługujący na potępienie, eon- 
demnatione dignus, condemnandus' : Tocz mowy 
pan, wikvpycyelisrahelski, swyoti gego kv potop- 
ney duszi (ad contemptibilem animam) BZ Is 49,7.

2. 'obraźliwy, bluźnierczy, contumeliosus, im- 
pius’: Slisz wszitka słowa Senacheribowa, gen
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posiał, abi pot0pno (MPKJRp V33v: *pothąp- 
nyą) rzecz mowyl (ut exprobraret) nam przecyw 
bogu zywemv BZ  IV Reg 19, 16, sim. 1471 
MPKJ V 47.

Potępować *krzywdzić, aliąuem iniuria affi- 
c e r e Potampowaczy (war. kal.: potampyaczy) 
calvmniari (advenam et pauperem nolite calum- 
niari Zach 7, 10) MPKJ V 116.

Potężnie 'z wielką mocą, cwra magna vV: 
Powiedzcie uczniom radośnie, że Chrystus 
wstał potężnie XV p. pr. R XIX 92.

IPothsczoszyonycz coszust, deceptor’: Poth- 
sczoszyonycz subplantator 1413—4X4 XIV 503. 
~  Chyba należy rektyfikować na potłoczony.

Potkać, Potkać się fo rm y: praes. ind. 3. sg. 
potka 1436 RRp XXIII 278, XV med. R XXII 
245, etc.; 2. pl. potkacie BZ Gen 32, 19, XV 
p. post. Kalużn 274; ~  inf. potkać BZ Deut 
23, 4, ca 1500 Erz 75; ~  praet. 3. sg. m. potkał 
1436 RRp XXIII 276, Aleksy w. 164, BZ Num
23, 4; / .  potkała BZ Judith 5, 14, Rozm 302; 
neutr. jest potkało BZ Gen 27, 20; 3. p l m. 
są potkali BZ Gen 33, 8; potkali XV in. R XXIV 
75, BZ Ex 5, 20. Judith 10, 11, XV p. post. 
Kalużn 275; fi potkały BZ  Ex 14, 27; ~  pląperf. 
3. sg. fi. była potkała ca 1428 PF I 481; ~  eon- 
dit. 3. pl. m. -by potkali BZ Jos 2, 16; ^  part. 
praet. act. potka w 1400 HubeZb 79, BZ Num
22, 26. Deut 25, 17. 29, 7; potkawszy 1472 
ZapWarsz nr 2971.

Znaczenia: 1. 'w czasie drogi natknąć się 
na kogoś, spotkać kogoś, spotkać się z kimś, 
alicui occurrere, obviam fierV: Eze eso Potrasz 
Potraszowi dal rani, to mu ge dal, eze gi potkaw 
na rinku y dal mu naprzód rani 1400 HubeZb 
79; Potkali gy occurrerunt ei (Luc 17, 12) 
XV in. R XXIV 75, sim. XV p. post. Kalużn 
275;Cumcorws astucior occurisset (sc. vulpi), 
potkał,... satis leta subiunxit 1436 RRp 
XXIII 276; Pothkal na szoraw (leg. żorawiu) 
oczcza swego przed grodem Aleksy w. 164, 
sim. BZ Num 23, 4; A gdisz sy0 zassyo wroczyla, 
podka y0 (occurritąue ei) on to sługa BZ  Gen
24, 17, sim. ib. 32, 17. Num 23, 3; Rzeki Ezau: 
A czso to S0 za *plugowye (turmae), czso my0 
S0 podkaly (quas obviam habui)? BZ Gen 
33, 8; Mimo to wsdi anyol vnidze na czasne 
myescze,... podkaw y stal (obvius stetit) BZ  
Num 22, 26, sim. ib. Deut 25, 17; Bo S0 nye 
chczeli wasz potkacz (noluerunt vobis occur
rere) s chlebem a s wodo na drodze BZ Deut
23, 4; Vznidzeta na gori, aby snacz nye potkali 
wasz (ne forte occurrant vobis) wraczayocz 
syo BZ Jos 2, 16; Jakom ya Daczbogą pothkąw- 
schi na *drodzv dobrowolney sszamowtor

gwałtem nye szbil 1472 ZapWarsz nr 2971; 
Occurret vobis, pothkaczye, homo anphoram 
aque baiulans (Luc 22, 10) XV p. post. Kalużn 
274; Occurrere ząbyezecz vel pothkącz ca 1500 
Erz 75; A yako przyślą do Capharneum, potkała 
Yesvsza ve vroczyech Rozm 302; ~  A uczye- 
kayocz Egipsczy podkali ge wodi (fugientibus- 
que Aegyptiis occurrerunt aquae) BZ Ex 14, 27; 
A gdisz wiszly z Rudnego Morza, puscza gori 
Syna ge potkała (deserta Sina montis occupa- 
verunt) BZ Judith 5, 14; ~  potkać się z kimś: 
Potem Iacob szedł... y potka szye s angyoli 
bozymy (fueruntque ei obviam angeli dei) 
BZ Gen 32, 1; Tak powyedz, *yakocz gesm 
rzeki, ku Ezau, gdisz szyo s nym podkaczye 
(cum inveneritis eum) ib. 32, 19; Potkały sze 
(occurrerunt) s Moyszeszem a s Aaronem BZ  
Ex 5, 20, sim. ib. Judith 10, 11; Viszedl gest kroi 
Seon ezebonsky a Og, kroi bazanski, potkaw 
sy0 s nami (occurrentes nobis), kv boyv BZ  
Deut 29, 7.

2. *przytrafić się, zdarzyć się, accidere': Ne- 
dawno mą rzecz była pothkala, abich barzo 
craszno pann0 mylowal ca 1428 PF I 481; 
Uel a tempestatibus involueris aut ab estu obvio 
consumeris, gl. opponito occurrenti kara czyą 
potka 1436 RRp XXIII 278; Blogoslawyeny 
czyschi,... le acz czirpyą przesladouanye, gesch 
ge potka sskąteole o czichotą a o potulnoscz 
XV med. R XXII 245; Boża wolya bila, yze 
my0 gest richlo potkało (ut cito occurreret 
mihi), czsozem chczal BZ  Gen 27, 20.

Potkanie 1. *spotkanie, wyjście komuś na
przeciw, actus alicui occurrendi, obviam eundi': 
Potkane (occursus) iego asz do wirzcha iego 
FI 18, 7, sim. Pul; Purgacio Marie, pueri obla- 
cio et Symeonis obuiacio potkane Gn gl. 42 a, 
sim. ib. 57 b; Obuiam processerunt na pothka- 
nye panme (pro pannie) vyszly szą ib. 134a; 
Otocz gedze w podkanye (in occursum) tobye 
se cztyrmy ssty moszow BZ Gen 32, 6, sim. 
ib. 33, 4; Owacz winydze k wodam a stanyesz 
w podkanyu (in occursum) gemu na brzegu 
rzecznem BZ  Ex 7, 15; Viszedl Amorreyski, 
ienze bidlyl na górach, a na potkanye drogy 
(obviam) wyszedł, przenasladowal iest wasz 
BZ Deut 1, 44; Qui incantatoribus credunt, 
videlicet w czari,... w szegnanya, w pothkanye 
ca 1500 GIWp 30.

2. *zmaganie się, pojedynek, pugna, duellum’: 
Sic ipse (sc. Christus) primo incepit nos infor- 
mare, et primo, ut transeamus in desertum 
recedendo, ostayocz, a mundo, secundo, ut 
ieiunemus, et hoc est potkane cum corpore XV 
in. R XXIV 62.
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Potknąć się fo rm y: praes. ind. 3. sg. potknie 
Sul 95, Pul 36, 25; ~  praet. 3. sg. m. potknął 
1446 Raf Reg 59, 1456 TymSąd 81, Rozm 834;
1. pl. m. potknęliśmy 1471 MPKJ V 96; ^  con- 
dit. 3. sg. m. -by potknął Sul 95.

Z n a czen ia : 1. *stracić w chodzie równowagę 
zawadziwszy o coś nogą, pedem ojfendendo la- 
bare': Podknąlyschmy schią impegimus (impe- 
gimus meridie ąuasi in tenebris Is 59, 10) 
1471 MPKJ V 96; Gdy szye potknye (cum 
ceciderit, FI: gdi ypadne), ny zarazy szye, bo 
gospodzyn potpyra swoyą ręką Pul 36, 25; 
Tako vyatsche rany... otvorzyly szye przez 
oną pavloką, yze czo szye podknąl albo vklnąkl 
(pro vkląnkl), to szye z yego svyąthych ran 
krew rzuczyła Rozm 834.

2. *pomylić się przy wymawianiu roty przy
sięgi, in verbis iurisiurandi pronuntiandis errare’: 
Item nota, quum iuraverunt testes... Mathee... 
erga... castellanum..., quod *potklon S0 An- 
dreas... bis et secundus testis *potklol so 
Wdzarowski Nicolaus ter 1400 TPaw IV nr 668; 
Pro eo, quia testis secundum rotham... 
*pothknol sy<ę> 1446 Raf Reg 59; Pakli vizna 
albo w przisyąndze nyektorim obiczayem 
potknye syąn (si... in iuramento... labetur), 
tegdi w vynye... powodowi... bandzye potąn- 
pyon Sul 95; Paklibi nye przissyangl albo nye- 
kako w przisyąndze syąn potknął (si... in iura
mento lapsus fuerit) ib.; Stanislaus... luit pe- 
nam L pro eo, quia tercius testis eius secundum 
rotham hic scriptam potknął ssy<ę> et dixit 
s powroczonich, et debuit dicere z wywroczonich 
psczol 1456 TymSąd 81.

Potłaczać *uciskać, gnębić, premere, vexare*: 
Talis enim compassio est ex virtute, scilicet cum 
propter deum alienis doloribus compatimur, 
cum videlicet premi, potlaczane, iustitiam uel 
affligi innocenciam yidemus XV in. R XXIII 
281; Nye pothlaczaycze concuciatis (neminem 
concutiatis Luc 3, 14) 1471 MPKJ V 122; 
Potlaczacz pessum dare XV ex. PF V 24.

Potłoczenie *podeptanie, conculcatio’: Concul- 
cacio potloczenye, *potupa, *stupa M W  gl. 69.

Potłoczyć fo r m y : praes. ind. 2. sg. potło- 
czysz BZ  Deut 33, 29; 3. sg. potłoczy 1471 
MPKJ V 98; ~  imper. 3. sg. potłocz FI i Pul 
7, 5; ~  praet. 2. sg. m. potłoczyłeś 1471 MPKJ 
V 64; 3. pl. potłoczyły a. potłoczyli XV p. post. 
JA XII 143; neutr. potłoczyły BZ  IV Reg 14, 9. 
II Par 25, 18; ~  pląperf 3. sg. m. był potłoczył 
BZ IV Reg 13, 7; ~  part. praet. pass. n. sg. 
neutr. potłoczone 1471 MPKJ V 111.

Znaczenia: 1. 'podeptać, przygnieść nogą, 
pedibus proculare*: Gon moio duszo neprzya-

czel y ylap, y potlocz (conculcet) w zemo sziwot 
moy FI 7, 5, sim. Pul; Poprze czebye nyeprzi- 
yaczel twoy a ti gego gardło potloczysz (calca- 
bis) BZ Deut 33, 29; Bo ge bil zbył kroi syrski 
a potloczil (redegerat) iako proch na myeszczczy 
gumyennem BZ IV Reg 13, 7; Tedi swyerzota 
leśna, iasz na Lybanye, szedszi y potloczily 
carduus (conculcayerunt carduum) ib. 14, 9, 
sim. ib. II Par 25, 18; Potłoczyły sufocayerunt 
XV p. post. JA XII 143.

2. * upokorzyć, zniszczyć, animos alicuius com- 
primere, frangere’: *Podtloczilesch (war. lub.: 
potloczyl) supplantasti (supplantasti insurgen- 
tes in me subtus me Psal 17, 40) 1471 MPKJ 
V 64; Supplantata podnozone, podeptane, 
pothloczone (war. lub.: potlo<c>zone; Galaad 
civitas operantium idolum supplantata sanguine 
Os 6, 8) ib. 111; ^  Per hos ascensus notantur 
spirituales ascensus. Per primum notatur ascen- 
sio, que fit super azinum, id est super motus 
et desideria carnis nostre, ut illa potloczil in 
nobis XV in. R XXIV 65; ~  w błędnym rozu
mieniu dwuznacznego supplantare: Potłoczy sup- 
plantabit (unusquisque se a proximo suo cu- 
stodiat et in omni fratre suo non habeat fidu- 
ciam, quia omnis frater supplantans supplan- 
tabit Jer 9, 4) 1471 M PKJY  98. ~  Cf. Pothsczo- 
szyonycz.

Potłuc, Potłuc się 1. *rozbić, zniszczyć, con- 
tundere, discutere, frangere, yiolare*: Jakom ya 
Mykolayewy nye poth[k]lukl zamków any 
scrzynye zlupal..., przisshethw na yego dom 
gwałtem 1457 ZapWarsz nr 1062.

2. potłuc się *uderzyć się, odnieść obrażenia, 
plagam, minus a c c ip e r e Tamo potłukły szye 
(ceciderunt, FI: ypadli so), gysz czynyo lychotę 
Pul 35, 13.

Potłumić *podbić, podporządkować sobie, in 
potestatem suam r e d ig e r e Ibi revera in eius 
concepcione oculo vero fidei yidetur longitudo 
breuis, latitudo angusta, altitudo subdita, po- 
tlumyona, et profunditas piana XV med. SKJ V 
272; Który moczą bosthwa swego pothlumyl 
nyeprzyyaczyela zbawyenya naszego M W  88a.

Potłumienie 'podporządkowanie, actus in po
testatem suam aliąuid redigendi5: Potlumyenye 
w pokusy<e> subiugacio temptacioni 1453 
R XXIII 298.

Poto cf. Póto
Potoczek 'mały potok, strumyk, amniculus, 

r i v u s Retro fluuiolum vlg. dicendo za potocz
kiem, dictum Lypnica 1434 MMAe XVII 
288; Retro fluuiculum al. potoczek, dictum 
Lipnicza 1434 StPPP II nr 2520; Piscina vero 
superior super eodem defluxu ylg. pothoczku
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1447 AGZ II 129; Thu nad tha dolyna yest 
gyeden pothoczek, czo gy zowa Szucha Rostoka 
DłLB III 354; Acta sunt hec in campo sive 
rubeto, circa maiorem pothoczek 1496 Lub- 
Podk 121, sim. ib.; Iesus... schedl przez yeden 
mały potoczek, ktoremv dzyano Cedron (trans 
torrentem Cedron Jo 18, 1) Rozm 579.

Potocznik bot. 'Nasturtium silvestre R. Br. 
a. Barbarea vulgaris R. Br.’: Potocznyk 1472 
Rost nr 1878.

1. Potoczny cf. Poteczny
2. Potoczny cf. Rzeżucha
Potoczyć *przeznaczyć na coś, ad aliąuid de- 

stinare* ( ?): Aczkoly nye po woły czyrpy... 
czlowyek, a wschakoz nyechacz czyrpy dla 
*sprawyedligwego osządzena bożego o grzech, 
genze nasz na tho potoczył w nadzey chwały 
wyeczney (Rom 8, 20) XV med. SKJ I 96.

Potoczysko *dawne koryto potoku, aheus, ąuo 
o lim rivus f lu e b a t Iohannes... rocognovit, quia 
admisit et presentibus admittit tenere aquam 
nobili Petro... post granicies ... pro necessitate 
molendini ipsius Petri... al. po pothoczysko 
primum post granicies, superius autem ipse 
Petrus tenet aquam dictam marthvycza... post 
supra scriptum *pvthoczysky 1491 AGZ XVIII 
508; Idem Petrus non debet tenere aquam sepe 
fatam superius super supradicta signa videlicet 
palos et pothoczysko ib.

Potok fo r m y : n. sg. potok (1353) 1611 
DokMp I 97, 1398 StPPP II nr 127, etc. etc.; 
~  g. sg. potoka BZ Lev 23, 40. III Reg 17, 
3. 4. 6, 1458 AGZ XI 429, 1483 AGZ XVI 182; 
potoku 1423 AKPr VIIIa 162, 1425 AGZ VI 21, 
1447 AGZ II 128, etc.; ~  d. sg. potoku BZ  
Deut 2, 37. I Reg 30, 9, Rozm 660; ~  ac. sg. 
potok 1383 KodPol III 328, 1442 AGZ XIII 
124, BZ Deut 2, 24, etc.; ~  i. sg. potokiem 
1441 AGZ II 109, XV med. SKJ V 277, BZ  
III Reg 17, 5, etc.; ~  l. sg. (w) potoce Sul 54, 
BZ  I Reg 15, 5, 1480 AGZ XVIII 197, 1481 
ib. 223; potoku XV med. GIWroc 80r, 1470 
AGZ XII 335, 1471 AGZ II 207, etc.; ~  n. pl. 
potoki (1369) MMAe III 361, (1391) MMAe 
VIII 161, 1456 ZabUPozn 118, etc.; potocy 
DłLB III 355; potokowie XV p. pr. SKJ I 307; 
~  g. pl. potokow BZ  Num 24, 6, 1460 AGZ 
VIII 137, 1485 AGZ XVI 193; -  ac. pl. potoki 
1447 AGZ XI 310, BZ Ex 7, 19; -  /. pl. potoki 
BZ  Ex 8, 5. Num 16, 14; potokami 1462 AGZ 
XIII 390; ~  /. pl. (na) potocech BZ Nah 3, 8, 
Pul 23 arg.

Znaczenie: *strumień, mała rzeka wraz
z przyległą doliną, rivus, parvum flumen et val- 
lis, quae ei adiacet': Locabunt... yillam...

incipiendo a potok mnyski (1353) 1611 DokMp 
I 97; In fluuiculis, qui potoki dicuntur (1369) 
MMAe III 361; A quercu usque ad magnum 
potok 1383 KodPol III 328, sim. 1442 AGZ 
XIII 124; Cammennicza... cum omnibus suis ri- 
uulis dictis pothoky (1391) MMAe VIII 161; 
Paschco... abbati piscinam... pro rippa in 
Coyanow dicta potok facere se astrinxit 1398 
StPPP II nr 127; Eundo... usque pro potok 
1398 StPPP VIII nr 7736; Super flumine potok 
1403 KodPol III 365, sim. 1404 DokMp I 315; 
Gesth w dzersenu they wodi y pothoku od 
byskupey zamani they przekopi s pothoku 
wywedzoney 1423 AKPr VIII a 162; Incipiendo 
a ripa al. potoku a Teszewa dieto Pszarzewsky 
potok 1425 AGZ VI 21, sim. 1465 AGZ XVI 
25, 1468 AGZ XIII 567; Fossa vlg. potok 
(1426) 1653 DokMp II 59; Item... contuli 
piscinam tali defluxu al. thym pothokem 1441 
AGZ II 109; A gurgite glambokye vlg. od glam- 
bokyego pothoku 1447 ib. 128; Numquid non 
sunt meliores Abana et Pharphar fluuj, po- 
thocowye, Damasci omnibus aquis Israel (IV 
Reg 5, 12) XV p. pr. SKJ I 307; Flumen al. 
pothok 1455 AGZ XI 408; Wszczyogny rokoo 
swoo nad wody egipskye a na gich rzeky 
y potoky (rivos) BZ  Ex 7, 19, sim. 1447 AGZ  
XI 310; Wsczyogny rok00 swo nad rzekamy 
y nad potoky (super rivos) BZ  Ex 8, 5; Wesz- 
myecze sobye... wirzbye s potoka (de torrente) 
BZ Lev 23, 40, sim. 1458 AGZ XI 429, 1483 
AGZ XVI 182; Wyodlesz nasz do zemye, któraś 
plinye potoki mlekyem a myodem (quae fluit 
rivis lactis et mellis) BZ Num 16, 14; Kako 
krasne stany twe..., iako zagrodi podle poto
kow *rosmnazane (ut horti iuxta fihmos irri- 
gui) ib. 24, 6; Przeczcze potok (torrentem) 
Arnon BZ Deut 2, 24; Kv wszemv, czosz przi- 
lezi kv potokv Gebok (torrenti Ieboc) ib. 2, 37; 
Gdi prziszedl Saul do myasta Amalech, zaloszil 
strosze na potoce (in torrente) BZ  I Reg 15, 5; 
Prziszly ku genemu potoku (ad torrentem) 
Bezor ib. 30, 9, sim. Rozm 660; Skrig sy0 
v potoka (in torrente) Karit... a tu s potoka 
(de torrente) pyg BZ  III Reg 17, 3—4, sim. ib. 
17, 6; Syadl (sc. Elijasz) nad potokem (sedit 
in torrente) ib. 17, 5; Wisechl potok (torrens) 
ib. 17, 7; Zaly gesz ti lepsze nysz (Aleksan
d ria)..., gesz to bidly na potocech (in flumini- 
bus) ? BZ  Nah 3, 8; Vbi neque aquarum fluenta, 
potoky, erant 1456 ZabUPozn 118; Dvorzyska, 
que sedent super potoka Narwye[...], sibi lacz
kom ... cessit medietas... na doi pothokyem 
1457 AGZ XIX 501, sim. 1448 AGZ XIII 605, 
1468 AGZ XVI 60; Primum scopulum angu-
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larem... sipaverunt... supra decursus fluviorum 
al. nad wyrzchowynamy pothokow 1460 AGZ 
VIII 137; Qui {sc. mons) iacet supra torrente 
al. nad potokem 1461 AGZ VI 68; Cum amba- 
bus rippis et lacubus, rivulis al. s potokami 
1462 AGZ X III390; Vendidit villam... et eciam 
cum hoc fluvio vlg. s pothokem Byalky 1465 
AGZ XVI 25; Damus... plebano... pisca- 
rium ..., quod iacet penes antiąuam tabernam 
in gurgite al. na potoku... Damus... plebano... 
lacum dictum potok 1471 AGZ II 207; Za 
pothokyem trans fluenta (possederunt terram... 
trans fluenta Iordanis Jos 13, 8) 1471 MPKJ 
V 32; Yako pothoky wod ad instar gurgitum 
aque (Job 36, 27) ib. 62; In rivulo al. na potho- 
cze dietę ville 1481 AGZ XVIII 223, sim. 1480 
ib. 197; Ex opposito Ryther habetur pothok 
dictus Rosthoka, ire per eundem pothok supra, 
dum perveneris, ubi alii pothoczy ipsi Rosthoka 
coniunguntur, tenere se habes ad sinistram 
manum DłLB III 355; Alvei al. pothoky seu 
vyrzchovyni, in quibus possent locari nove 
ville 1485 AGZ XVI 193; Hec ville debent 
esse... dividende... non tangendo alveos al. po
thokow seu vyrzchovyny, in quibus nunc ville 
sunt locate ib.; Tu iniecisti te in *molandinum 
iuxta opidum Denow in fluvio al. na po- 
thoku dieto Denowyecz 1496 ib. 272, sim. 1470 
AGZ XII 335; Krystus swoy zbór... zgromadza 
na potoczech tego szwyata nye ruszayoczy szye 
Pul 23 arg.; Nobili Felici... cessit media pars 
Grochowcze iacens a Knyeszycze usque ad 
foveam al. po pothok 1500 AGZ XVIII 419, 
sim. 1456 AGZ XIV 480; Fluor, flustrum idem, 
pothok ca 1500 Er z 75; ~  przenośnie 'tok,
bieg {spraw itp.), ordo, cursus {aliąuarum re
rum etc)': W pothocze rzeczy sąndowich (in 
causarum processibus) v sprawyedliyich sząndzy 
nye ma zyskowaez zawyscz Sul 54; Quando de 
lascivia carnali cogitans totus est in fluxu, 
potoku, carnalitatis XV med. GIWroc 80 r; 
Qui a wltu glorioso dei saciantur et torrente, 
potokyem, voluptatis inebriantur XV med. 
SKJ V 277. ~  Cf. Prorok.

Potokowy 'z potokiem związany, ad rivum 
p e r t in e n s Broni po<to>kowe (portae fluvio- 
rum) otwarti so BZ Nah 2, 6.

Potonąć 'utonąć, utopić się, być pochłoniętym 
przez wodę, hauriri aąuis, in aqua p e r i r e Wy
brana ksosota gego poton0ly S0 (submersi sunt 
Ex 15, 4, Pul: potonęly) w Morzv Czyrwonem 
F I  Moys 5; Przykryło ge morze, potonoly S0 

(submersi sunt Ex 15, 10, Pul: potonęly) yako 
olow w wodach sylnych ib. 11; Naufragauerunt, 
id est peraclitati sunt pothonąly (I Tim 1, 19)

MPKJ V 130; Baczczye, by na nasz nye przy
schła pomsta okropna, yas zarazyla lyvd eypsky 
y pharaona przemogła, a yego voyska v morzy 
potonąla (pharaonem stravit ac in mari Rubro 
suum exercitum necavit) Rozm 96; ^  'skoń
czyć się, umrzeć, deficere, mor i Istos amicos 
debetis facere vobis de mamona iniquitatis, 
id est de diuiciis terrenis. Et cum defeceritis, 
pothonye[ge]cze, recipiant vos in eterna tha- 
bernacula (Luc 16, 9) XV p. post. R XXV 173.

Potop fo rm y: n. sg. potop FI i Pul 68, 3. 
19, 1437 Wisi nr 228 s. 88, etc. etc.; ~  g. sg. 
potopu FI i Pul 54, 8, BZ  Gen 6, 17; ^  d. sg. 
potopu XV in. R XXIV 68; ^  ac. sg. potop 
XV p. pr. PF IV 616; ~  i. sg. potopem 
Rozm 485; ~  /. sg. (po) potopie BZ  Gen 9,
28. 10, 1. 32. 11, 10; — n. pl. potopy 1444 
R XXIII 302, BZ Gen 9, 15, Rozm 285; -  l. pl. 
(w) potopiech XV med. R XXIII 279.

Znaczenia: 1. 'masa wody, zalanie masą 
wody, diluvium, inundatio': Prziszedl iesm na 
wysocoscz morza, a potop (tempestas) pogroził 
<m>e FI 68, 3, sim. Pul; Ne pogroszay me 
potop wodni (tempestas aquae) FI 68, 19, sim. 
Pul; Potopy fluctus (fluctus et undae, imber 
et procellae, tempestas et serenitas... pangant: 
Alleluia!) 1444 R XXIII 302; Tu, qui maris, 
incola, in periculosis yersaris in fluctibus, gl. 
procellis, inundacionibus wełnach, potopyech 
XV med. ib. 279; Potop cataclismus (quomodo 
cataclysmus aridam inebriavit, sic ira ipsius 
gentes, quae non exquisierunt eum Ecclus 39, 
28) 1471 MPKJ V 85; Procella potop albo yyr, 
albo nawalnoszcz morszka XV p. post. PF III 
287; Yako spadł descz, przysly potopy (vene- 
runt flumina Mat 7, 27) ... tako natych- 
myasth spadł {sc. dom) Rozm 285; ~  Czakal 
iesm iego, iensze me zbawona yczinil od vmney- 
szonego duchu y potopu (a pusillanimitate spi
ritus et tempestate) FI 54, 8, sim. Pul; ~  {o po
topie biblijnym, de diluvio in Scriptura sancta 
descriptó): Deleuit ... terram per diluyium po- 
thop XV p. pr. PF IV 616; Bocz ya przywyodo 
wodi s potopu (aquas diluvii) na szemyo BZ 
Gen 6, 17; Bil potop (diluyium) czterdzeszczy 
dny ib. 7, 17, sim. ib. 7, 18; Potem wyocz nye 
bodo potopi (aquae diluvii) ib. 9, 15; Y bil gest 
Noe po potopye (post diluyium) zyw trzista 
a pyoczdzeszot lat ib. 9, 28, sim. ib. 10, 32. 
11, 10; Gymyal gest Yafet syni po potopye 
(post diluyium) ib. 10, 1; Diluuium wezbranye, 
pothop ca 1500 Erz 75; Bo yako było v ony 
dny przed potopem (antę diluyium Mat 24, 38) 
Rozm 485.

2. *rozbicie i zatonięcie okrętu, naufragium':
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Mundus enim iste erat tamąuam marę periculo- 
sum et tamąuam fluuius rapidus..., sed contra 
istud naufragrium, pothopu, dedit nobis Xpus 
triplex adiutorium XV in. R XXIV 68; Potop 
naufragium 1437 Wisi nr 228 s. 88, sim. ca 1500 
Er z 75; Pothop periclitatio XV p. pr. P F Y  28; 
Quando patitur aliąuis naufragium potop XV 
med. R XXIII 269; Pothopu (war. lub.: pothop) 
naufrago (Ionas... naufragio suo passionem 
domini praefigurans Prol) 1471 MPKJ V 6; 
~  Potop sirtis XV p. pr. R  XVI 323.

Potopa 'masa wody, zalanie masą wody, di- 
luvium, inundatw (o potopie biblijnym, de dilu- 
vio in Scriptura sancta descripto): Vstawyo 
szlyub mnogi s wamy. A nykakye potem bodze 
zapomnyano wszemu stworzenyu, ale *gdi 
potopa bodze (neąue erit deinceps diluvium, 
Stary Testament Cardy: anit wiec kdy potopa 
budę) BZ Gen 9, 11. ~  Bohemizm.

Potopić fo rm y: praet. 1. sg. m. -m potopił 
1423 Pozn nr 1154; 2. sg. m. potopiłeś 1440 
AGZ XIII 197, 1447 ib. 251; 3. sg. m. potopił 
XV med. GIWroc 79r, Rozm 810; 3. pl. m. 
potopili Rozm 220. 292.

Znaczenia: 1. 'pogrążyć w wodzie, utopić, 
in aqua demergere': Si non debet nauis mergi..., 
debet esse firma, non foraminosa..., quia si 
ibi esset vnum foramen..., nauim submergeret 
potopił XV in. R XXIV 62; Yacom yego świni 
ne wscząl (pro sczwąl) swymi psy any gych 
pot opyl 1423 Pozn nr 1154; Pro ąuorumdam 
hominum luxuria totum mundum per dyluvium 
delevit potopił XV med. GIWroc 79r; Veschly 
nathychmyast (sc. źli duchowie) v ony vyeprze 
y potopyly ye v morzv Rozm 220, sim. ib. 
292; Bog vasch... vozy y gezne eypskye poto- 
pyl ib. 810.

2. *zalać wodą, inundare': Tu per diluvium 
nove piscine... ąuinąuaginta arbores ąuercuos 
fructuosos et mellificos... subundasti potho- 
pillesz 1446 AGZ XIII 197; Qua fossuris et duc- 
cione aque agros ipsius Iohannis inundasti et 
destruxisti al. potopyles 1447 ib. 251.

Potopienie 'zalanie wodą, in u n d a tio Drosin- 
ski debet prevenire ministeriali... Dobrogo- 
stium... pro inundacione pratorum suorum 
vlg. o potopene 1403 KsZPozn nr 1266.

Potracić 1. *zniszczyć, zabić, \iolare, corrum- 
pere, delere, interficere': Potraczyl gest (sub- 
vertit) ti myasta BZ  Gen 19, 25; Bancz vbodzy 
y *bogadzy, szvythky ma kosza potraczy De 
mor te w. 179; Yacz nye vyem, sz kym szya thy 
sbraczysz, gdy wszythky lvdze potraczysz ib. 
w. 242.

2. *zgubić, zmarnować, perdere': Namyszlem

potraczy klyny, byezy do chrosta po gyny 
Satyra w. 19; Nyewyasta nyewstawyczna, stara, 
wszyczko gymyenye potraczy (omnes divitias 
annulabit) XV p. post. R I s. XLIII.

Potraw *trawa odrosła na skoszonej łące, 
drugi zbiór siana, gramen, quod in prato 
demesso crevit': Potraw succinum 1472 Rost 
nr 1643.

Potrawa fo rm y: n. sg. potrawa ca 1420 Wok- 
Tryd nr 2*23, 1436 R XXIII 277, XV p. pr. 
R XLVII 359; ~  ac. sg. potrawę XV p. pr. 
R XXII 333; ~  i. sg. potrawą XV p. post. R I 
s. XXXIX; ~  n. pl. potrawy XV p. pr. R XVI 
340; potrewy XV p. post. PF III 290; ~  g. pl. 
potraw Rozm 89; ~  ac. pl. potrawy 1454 
R XLVII 353, Rozm 122. 178; -  /. pl. potra
wami 1456 ZabUPozn 114.

Znaczenia: 1. 'pożywienie, pokarm, cibus': 
Daps, ferculum potrava ca 1420 WokTryd 
nr 223; Omnis... cibus, gl. alimentum, nutri- 
mentum potrava, anteąuam anime vnitur, qua- 
tuor purgatur digestionibus 1436 R XXIII 277; 
Potraui cibi XV p. pr. R XVI 340; Potrawa 
pabulum XV p. pr. i?XLVII 359; Fercula insi- 
pida facit (sc. infirmitas) czyny neszmako- 
van[y]e pokarmy albo potravy 1454 R XLVII 
353; Pauperibus sane sunt esce cotti- 
diane pofszednye potrewy XV p. post. PF III 
290; Czeladz twą posspolithą pothrawą (grosso 
cibo) a nye roskoszną karmy XV p. post. 
R I s. XXXIX; Tamo naydzyemy myasta, wszy, 
naydzyemy kvpycz potraw (victualia emenda re- 
perimus) Rozm 89; O tern, yako to ystne zyelye 
dało przykra vonya, gdy ye dzyevycza Marya 
v yne potrąvy krazala ib. 122; Kto ma dvye 
sukny, day yedne ny mayączemv, a kto ma 
potrąvy (escas Luc 3, 11), takyesch vczyn ib. 
178; ~  w l.mn. potrawy 'uczta, cena, convi-
vium': Super conuivantes ingressa est, non iussa 
venit, inter epulas, potravamy, lacrimas obtulit 
1456 ZabUPozn 114.

2. 'pastwisko, pascua': Potrawo pascuum XV 
p. pr. R  XXII 333.

Potrawie 'zużyć, zniszczyć, consumere, de
lere': Jako po Annye, zenye mey, nye osthalo 
wyprawy za dwanascze kop po szmerczy yey, 
ysz tho bandacz sdrowa potrawyla, anym thego 
wzyal 1486 ZapWarsz nr 1609; Potravylem 
gymyenya vyele, szvkayaczy szobye myley XV 
ex. Zab 444; ~  Vzrzy, yze pomdlyala ręka,
a zatworzony tesz nye stały, a drudzy potra- 
wyeny so (residuiąue consumpti sunt Deut 32, 36) 
Pul Deut 52.

Potrawiny pl. tantum 'żywność, pokarm, cibus': 
Tempus autem colligendi victum, gl. nutrimen-
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tum, cibum potravinov, est messis 1436 RRp 
XXIII 276.

Potrącenie *uderzenie, plaga*: O które potrą- 
czenye Swąchna na mya zalovala, o to mya 
pozvala, ano themu rok mynąl 1435 KsMaz III 
nr 1173.

Potrącić fuderzyć, plagam inferre*: Potr[z]ą- 
czylesz ca 1455 JA XIV 491; Dum pervenerunt 
ad fluminem... soli... per ponticulum ibant et 
Ihm per aąuam trahentes itidem violenter super 
lapidem facie impegerunt potrączyli, porazyly 
XV p. post. Kałużn 272.

Potresktać *ukarać, skarcić, vituperare, casti- 
gare*: Gospodne,... *potrzeskczess (corripies 
Is 38, 16, Pul: vmorzysz) y oszywysch mo FI 
Ez 10. ~  Bohemizm.

Potrestnica, Potreśnica czy Potrzestnica, Po- 
trześnica *rodzaj sieci, genus ąuoddam retis*: Cum 
reti parvulo, quod vlg. potrestnicha nominatur 
1246 KodPol I 53; In istis lacubus... talem ve- 
nacionem dominus Iohannes... e t... sua poste- 
ritas habebunt..., duntaxat ipsius piscator sed 
non ipsius homines retibus vlg. nuncupatis *po- 
drzesniczą, sabrodnyą a wyenczerzmi 1424 
KodWP V 387; Potrzeszniczo 1424 KozierRp- 
TerCost XII 37v; Potresnicza 1424 KozierRp- 
TerCost VIII 249 v.

Potreśnica cf. Potrestnica
Potrębacz * grający na trąbie, tubiceń: Voca- 

tus est (sc. ad nuptias) autem et Ihus... et 
dyscipuli eius, non hystriones, non cytariste, 
vlg. ne wiły, ne clamaczy, ne szpyllmany, ne 
potrobacze, sicut hodie faciunt in opposi- 
tum ca 1420 R XXIV 82—3; Estne aula tua 
stabulum..., tubicines sonus duorum anima- 
lium, bouis et asini, y tho twoy potrambaczo- 
wye, wol a osszel? XV med. SKJ V 260.

Potrębowy *związany z dźwiękiem trąby lub 
innego instrumentu dętego, ad tubae sonitum per- 
t in e n s Tuba clangoris potrexbovi (ex pro ę; ut 
tuba clangoris vox, gl. sonorosus strepitus, sonat 
alta foris) 1451 R XXII 41.

Potruć *wygubić, zniszczyć, perdere, delere' : 
Ova ten nas chczye skazycz svoya chytrosczya 
czarnoxyąskv a temy lv[ov]y nasch chcze po- 
trvcz (suis nos leonibus vult iam devorare) 
Rozm 139.

Potrwać *znieść cierpliwie, wytrwać, patienter 
ferre, patV: Sustine hoc modicum ponyechay, 
potrway! XV p.pr. Zab 519.

Potrząsnąć c f  Potrząść
Potrząść, Potrząsnąć fo rm y: praes. ind. 1. sg. 

potrzęsę Rozm 375; 3. sg. potrzęsie BZ Nah 3, 7; 
~  inf. potrząsnąć ca 1500 Er z 75; ~  praet.
1. sg. m. -(e)m potrząsl 1406 KsMaz I nr 869 a,

1434 ZapWarsz nr 439; 3. sg. m. potrząsl 1411 
Pozn nr 840, 1424 KsMaz II nr 186, 1426 ib. 
nr 1955, 1434 ZapWarsz nr 439; ~  part. praet. 
pass. n. sg. f .  potrzęsiona 1454 R XLVII 352; 
ac. sg. f .  potrzęsioną XV ex. R XXV 142; po- 
trzęśnioną ca 1500 Erz 75; ~  fut. pass. 3. pl. 
neutr. potrzęsiony będą BZ  Nah 3, 12.

Z n a czen ia : 1. 'wprawić gwałtownie w chwia
nie się, drżenie, concutere, eonąuassarć: Po- 
trzasznacz coagitare ca 1500 Erz 75; ~  (miara) 
potrzęsiona, potrzęśniona *przez potrząsanie 
ubita, upchana, concutiendo c o n fe r tu s Mensu- 
ram confertam et coagitatam potrząszyoną 
(Luc 6, 38) XV ex. R XXV 142; Potrzasznyoną 
coagitatam ca 1500 Erz 75; ~  potrząść głową 
*ruchem głowy objawić współczucie, litość, motu 
capitis misericordiam significare’: Pogubyono 
gest Nynywen myasto, kto potrzosye głowo na 
cyo (quis commovebit super te caput)? BZ 
Nah 3, 7.

2. *przez gwałtowne poruszanie gałęzi spowo
dować opadnięcie owoców, poma excutere': 
O chtoro crusko zalowal Oszep na mo, tichem 
ya ne potrzosl 1406 KsMaz I nr 869a; Yako 
Sczepan... połamał mu (sc. Łockiemu) sczepy 
y gruszky *potroszl 1411 Pozn nr 840; Eze 
Vith ne potrzoszl Anczina szadu 1424 KsMaz II 
nr 186, sim. 1426 ib. nr 1955, 1434 ZapWarsz 
nr 439; Jacom ya Nasthczina sadu nye potrzansl 
siło 1434 ZapWarsz nr 439; Wszitka <og>ro- 
<dzenia)> twa iako fygowe drz<e>wye s świni 
owocem, gdisz *<po>trzosyoni bodo (si con- 
cussae fuerint), padno w v<(sta> tego, gensze 
to ge BZ Nah 3, 12.

3. *obrzucić, obsypać, aspergere, obruere’: Pa- 
nye, nyechay yego {sc. drzewa figowego) yescze 
y tego lata, aczczy okopayą około yego 
y potrzessą gnoyem (mittam stercora Luc 13, 
8), azaby yrodzylo ovocz Rozm 375; ~  Secundo 
asimilatur mundi prosperitas limę, quia lima 
habet lucern maculatam, sic prosperitas multis 
amaritudinibus est resparsa potrząszoną 1454 
R XLVII 352.

Potrzeb *należy, wypada, trzeba, oportet, 
decet, necesse est*: Nye dzywy szyą, ysze rze
kłem thobye: Potrzeb (oportet Jo 3, 7) vas na- 
rodzycz szyą znów EwZam 305; Iudicium ad- 
didit de iure ministerialem Paulum... castellano 
Premislensi, ad quid ei fiat necesse al. nacz 
gyemv bądzye potrzeb 1500 AGZ XIX 127.

Potrzeba fo rm y: n. sg. potrzeba 1423 AKPr 
VIIIa 163, BZ Gen 33, 15. Ex 10, 26, etc.;

g. sg. potrzeby 1402 Kościan nr 191, 1415 
Pyzdr nr 428,1424 Kościan m  1074, etc. ; ~ d .sg . 
potrzebie 1418 Kościan nr 688, 1432 ZapWarsz
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nr 373, XV med. R XXV 156, etc.; ~  ac. sg. 
potrzebę 1402 HubeZb 117, 1418 TPaw VII 
nr 682, XV in. R XXIV 62, etc.; — i. sg. po
trzebą 1436 AGZ XII 8, BZ  Jud 1 1 , 7 ; -  l. sg. 
(na) potrzebie 1402 Kościan nr 184, 1449 R XXV 
165, XV med. GIWroc 231 v, etc.; — n. pl. po
trzeby XV p. post. RozmPam 474, XV ex. 
M PKJII 326; — g. pl. potrzeb 1400 Pozn nr 485, 
Słota w. 11, 1425 KsMaz II nr 1647, etc.; — d. pl. 
potrzebam BZ Num 18, 24. Deut 20, 20. II Par 
34, 13, MPKJ V 70; — ac. pl. potrzeby 1407 
HubeZb 87, XV in. R XXIV 70, 1425 KsMaz 
II nr 1647, etc. etc.; — i. pl. potrzebami ca 1428 
PF I 479, 1473 AGZ XVII 86, 1498 ZapWarsz 
nr 1883; — /. pl. (na) potrzebach 1405 KsZPozn 
nr 2286, XV med. GIWroc 72v, ca 1455 JA XIV 
496, etc.

Z n a czen ia : 1. Jo czego brak się odczuwa, 
co jest niezbędne, konieczne, rzeczy potrzebne, 
środki do życia, utrzymania, żywność, quae desi- 
derantur, necessaria Sunt, quae ad aliquid usui 
sunt, cibus, o p e s Iaco Jandrzich ne prziwodl 
na Potrassza Brzechwy ani mu potrzeb dawał 
swego {leg. z swego) domu 1400 Pozn nr 485; 
Iaco praue Czader zastauil *gmecze Yacusowa 
s gego dobro wola na pospolna potrszebo 1402 
HubeZb 117, sim. 1418 TPaw VII nr 682; Iaco 
mir *wisszelt Boblosowy y iego thowarzisszem, 
taco gich Stóg ne chował... any potrzeby dayal 
1402 Kościan nr 191, sim. 1415 Pyzdr nr 428, 
1424 Kościan nr 1074; Iaco Gotprzid ymal 
Betko do smerczi chowacz a gey odzene y po- 
trzebi dawacz 1407 HubeZb 87; Yz przetom 
cupil ten skoth..., yz my go bilo trzeba ku mey 
potrzebę 1418 Kościan nr 688, sim. 1475 Zap
Warsz nr 1389; Quare congregamus (sc. divi- 
tias) ? Ut necessitatem, potrzebo, nobis et pueris 
habeamus XV in. R XXIV 62; Przetocz stoi 
weliky sweboda, staye na nym... moszo y chlep, 
y wele gynich potrzeb Słota w. 11; Quam felix 
est fouea illa obscuritatis humilis, semper sta- 
bilis, vndique tuta,... bonorum vitalium, gl. 
nutrimentorum, alimentorum, bonitatum po
trzeb, regio plena 1436 RRp XXIII 278; Plures 
faciebat pauperes convocare, ąuibus larga sti- 
pendia, *podtrzeby, tribuebat XV med. GIWroc 
31 r; Contenti estote in stipendiis, potr<z>ebach, 
yestris (Luc 3, 14) ib. 72 v; Nemo ei (sc. Mariae) 
ita sollicite de necessariis prouidisset, zadny by 
byl tako pylno yey potrzeb nye zyednal, sicut 
ipse (sc. Iozeph) XV med. SKJ V 256; Vnam 
tamen, tunicam habeo, non ad ornatum super- 
fluum sed ad necessitatem ale ku potrzebye 
mey ib. 260; Nicz ginego <nie będą mieć) 
kromie dzesyotkow, gesz toczem kv vzitkom

y kv potrzebam gich odloczil (quas in ... neces
saria separavi) BZ  Num 18, 24; Zatim Anna... 
chodziła... ku tkaczskemv rzemyoslu,... s tego 
pokarm y potrzebo (victum) sobye y gim przi- 
nosyla BZ Tob 2, 19; Jakom ya... chvsth 
y gynschych potrzeb domovych nye wzal 
sszyla 1472 ZapWarsz nr 3076; Jakom ya gwal- 
townye nye wzyal... skrzynky... z lysthy 
y z prawy..., które yemv śluza dlya yego po- 
trzebi 1478 ib. nr 1210; Z thych tho pyenyądzy 
mayą zrządzyczi potrzeby ku pogrzeby onym, 
którzy nye mogą myeczi przypraw a potrzebyzn 
svoych 1484 Reg 718; Dabat eis(,sc\ pauperibus) 
alimenta potrzeby XV p. post. R XXV 177; 
Proclamatum fuerat..., yt omnes indigentes... 
acciperent... secundum suam indigenciam po- 
dluk swe potrzeby ib.; Kaplany davaly ym 
wschystky potrzeby (necessaria): pyczye, yedze- 
nye y odzyenye barzo porządne Rozm 16, sim. 
ib. 36. 38. 57, etc.; Tako Iozeff... naprayyl po
trzeby domove (ut eius necessaria domus ordi- 
naret) kv svey svaczbye ib. 39, sim. ib. 97; To- 
bye slye vozy y myto od przevozow, strawą 
y potrzeby podrozne (necessaria per yiam) ib. 
227; — lako mne ne dal Adam w czasz potrzep 
cu oprawenu yszthbi... lako mne Stanisław 
szlal do Gedama prze potrzebi cu oprawenu 
yszthbi 1425 KsMaz II nr 1647; Dom ... taki 
ma bicz, abi po wszitkich kraynach bil myano- 
wan, przeto prziprawyo gemv potrzebo (ne
cessaria) BZ I Par 22, 5; Drzewa a kamyenya, 
tegom przigotowal ku wszey potrzebye (sc. 
domu, ad universa impendia) ib. 22, 14, sim. 
1471 MPKJ V 48; Mayaly za prawo odprzy- 
szyazon[y]e gymyenye raczcze wszyacz na mye- 
sczkye potrzeby (OrtOśsol 66, 2: na myesczką 
potrzebą)? OrtMac 88; — potrzebę mieć
*potrzebować, desiderare, e g e r e Potrzebą ma 
(Rozm 446: potrzebvye) opus habet (si quis 
vobis aliquid dixerit, dicite, quia dominus his 
opus habet Mat 21, 3) 1471 MPKJ V 119, sim. 
XV p. post. R XXIV 94; — jest (czegoś) po
trzeba 'coś jest niezbędne, aliquid necessarium 
est': Yze Pansky rambyl chrosth ku yazowy..., 
gdze sprawne mai podług swych lysthow, ku 
ribemu lowysky, czso potrzeba 1423 AKPr VIII a 
163; Nye gest tego potrzeba (non est... ne- 
cesse), gedno bich nalazl myloszcz przed twyma 
oczyma BZ  Gen 33, 15; Wsziczka stada poydo 
s wamy a nye ostawyocz y paznokczya tego, 
czsosz gest potrzeba (quae necessaria sunt) ku 
offyerze panu bogu BZ Ex 10, 26, sim. ib. 35, 21; 
Rucho, ktorego gest potrzeba (yestimenta quo- 
rum usus est) w szwyotem domu ib. 35, 19; 
A nadto sini Iudzini a ierusalemske chcecye
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sobye podbycz w robotnyki a w robotnyce, 
gegosz to nye gest potrzeba (quod nequaquam 
facto opus est) BZ  II Par 28, 10; O, iakiey 
czistoti wam bilo potrzeba ku godnemu slu- 
zenyu takiey panyey! M W  50a.

2. *konieczność jakiegoś działania, przyczyna
działania, necessitas alicuius rei faciendae, causa, 
qua ad ałiąuid faciendum im pellim urŁączni ge 
ss chączyą a mylosczyą, a nygdi przestacz nye 
misly podluk potrzebi XV med. R XXII 239; 
Wirzucylyscye myo s domu oczcza mego 
a ivszescye przyszły ku mnye s potrzebo przes- 
dzoczno (necessitate compulsi) BZ Jud 11, 7; 
Abi syo dokonało oprawyenye domv boszego 
na wszitkich rzeczach, na które bi bila potrzeba 
nakladacz (quae indigebant expensa) ku opra- 
wye domv boszego BZ  IV Reg 12, 12; Przez 
wszytek rok kolzdy pyątek mayą posczyczi, 
a tho nyzlyby nyekogo... nyektora słuszna przy
czyna albo potrzeba (causa legitima) vymovyla 
1484 Reg 712, sim. ib. 717; Pyąthky <mają> 
posczycz y thez gynsze posthy, kthorez tho... 
są vstavyony dla nyektorey pospolithey po
trzeby albo przyczyny (ex causa communiter 
indicta) ib. 712; Chczesz szye bvdowacz, nye- 
chay czye nye przywodzy k themv ząndza twa, 
ale potrzeba (inducat te necessitas non yoluntas) 
XV p. post. R I s. XLV; Która myloscz y która 
dobrocz albo która potrzeba k temv przypą- 
dzyla (necessitas coegit), yzesz thy czyelestnoscz 
przyal? Rozm 165; Syyączy oyczovye... vsta- 
vyly tego dnya y mocznye przykazały nye 
*kczycz <ni>yednego <jeno> przez yyelyką po
trzebą (nisi sub necessitate) ib. 191; ~  bez
potrzeby ezbytecznie, minime necessario*: Ex 
habundanti bez potrzeby, z opwythoszczy (nam 
de ministerio, quod fit in sanctos, ex abundanti 
est mihi scribere vobis II Cor 9, 1) M PKJY  128.

3. *interes, sprawa, rzecz do załatwienia, nego- 
tium, res aliąua obeunda’: Jaco wtenczasz 
Janowy kony ne pobrano, kędy ial na pane 
potrzebye 1402 Kościan nr 184; Stanislaus esset 
in legacionibus mayoribus domini regis vlg. na 
*podrzebach 1405 KsZPozn nr 2286; Jan y Jęn- 
drzey... gynnymy goroczymy ogarneny potrze- 
bamy, negociis,. .. yczynily... procuratora 
ca 1428 PF I 479; Capitaneus Haliciensis... 
reposuit terminum per Zolandz... negocio re
gali al. królewsko potrzebo 1436 AGZ XII 8; 
W potrzebye (ne quis supergrediatur neque cir- 
cumveniat in negotio fratrem suum I Thes 4, 6) 
1449 R  XXV 165; liii autem neglexerunt et 
abierunt, alius in yillam suam, alius vero in 
negociacionem, *podrzeba vel kupa, suam (Mat 
22, 5) XV med. GIWroc 86v; Po potrzebę ad

negociacionem ib. 231 v; Nye mogo sam wa- 
szich potrzeb (negotia, 1471 MPKJ V 28: po
trzeby) snyescz y brzemyon, y karcenya BZ  
Deut 1, 12; Slvschno krolewskyey wyelmosnos- 
czy zakazacz, aby gyadącz z woyny do domow 
swych albo we wlosnych potrzebach (in pro- 
priis rebus negotiis ordinandis, Suł 71: spra- 
wyącz swe rzeczy)... sobye nye mayą nyczs 
gwałtem bracz Dział 65; W potrziebye in ne
gocio 1471 M PK JY  17; Et causis w potrzebach 
(war. lub.: a potrzebam; aperi os tuum muto 
et causis omnium filiorum, qui pertranseunt 
Prov 31, 8) ib. 70; Brath wszelky... ma byczi 
pyleń... szvoych modlythw..., yyąwszy nyzlyby 
kogo pospolitha potrzeba a bracztłwa thego 
yzythek potrzeboval (nisi gravis utilitas frater- 
nitatis impediat) 1484 Reg 719; Bąndz my po- 
mocznikiem w moych potr<z)ebach esto mihi 
socius in negotio! XV ex. PF III 180.

4. *ciężkie położenie, stan nie zadawalający, 
w którym odczuwa się różne braki, niedogod
ności itp., difficultaS, alicuius rei egere (sensu 
subst.y: W naszich *potrzebacz XIV ex. Pocz 
233; Videntes negocium vlg. potrzebo huius 
terre 1453 Paw Sejm nr 115; W naszych gorayą- 
czych potr<z)ebach in nostris arduis negotiis 
ca 1455 JA XIV 496; A przetosz wisszokosczi 
czczi wasszey żądam..., abisczie my bili na po
mocz w kazdey potrzebie M W 48a; Day nam ... 
we wszythkych potrzebach nasich wyszlucha- 
nye! M W  63 b, sim. 1491 RKJŁ VII 57, XV ex. 
R XIX 89; ^  W *potrzebacz (war. lub.: w po
trzebach) in oportunitate (factus est dominus 
refugium pauperi, adiutor in opportunitatibus 
Psal 9, 10) 1471 MPKJ V 63.

5. *posługa, officium*: Y offyerowaly... pyrwe 
vrodi panu... a czsokoly ku potrzebye (ad cul- 
tum) y k ruchu szwyotemu potrzeba bila BZ 
Ex 35, 21; Czvcz bodo slvgy kosczelnye... kv 
wszemv dzalv stanowemv a kv potrzebye (ad 
cuncta opera tabernaculi) BZ Num 18, 3; Aaron 
a sinowye gego zazegaly kadzidło na ołtarzy 
obyeti a na ołtarzu wonnich rzeczi a wszitko 
(leg. w wszytkę ?) potrzebo swyotinyey swyotich 
(in omne opus sancti sanctorum) BZ I Par 6, 49; 
Bracya gich... przesylny ydatnoscyo ku dza- 
lanyv potrzebi (ad faciendum opus) sluszebney 
w domv boszem ib. 9, 13; Bodo pod roko sinow 
*Amonowich ku potrzebye domv boszego (in 
cultum domus domini) ib. 23, 28; Potrzeba 
bywa (war. lub.: potrzebą dzyegą) opus sit 
(porta atrii... erit clausa per sex diebus, in qui- 
bus opus fit Ezech 46, 1) 1471 MPKJ V 107.

6. 'to co do czegoś przynależy, jest niezbęd
nym dodatkiem, uzupełnieniem, quod ad aliquid
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pertinet, quod addendum est9: Ista omnia orna- 
menta, potrzebi, beata Vrsula... habuit XV in. 
R  XXIV 70; Owa tocz wezwał pan... Bese- 
leela... a napelnyl go... wszego nauczyenya... 
ku yczynyenyv potrzebi (ad... faciendum opus) 
z slota a szrzebra BZ Ex 35, 32; Ony sami po- 
nyoso stan swyadzeczstwa y wszitky potrzeby 
iego (omnia utensilia eius) BZ Num 1, 50, sim. 
ib. 3, 26; Et sibi Fredrich ibidem recepisti ba- 
listam cum attinenciis al. s potrzebami 1473 
AGZ XVII 86; Yako Marczyn... nye vydal 
sbroye kopyynyczey s *podrzebamy *wszthy- 
kymy 1498 ZapWarsz nr 1883; Hoc templum 
in baptismo consecratur... et templi mense 
vtensilia, potrzeby, non vertuntur in alios vsus 
XV ex. MPKJ II 326; ~  Ku potrzebye ad
vehiculum XV med. R XXV 156.

7, *użytek, używanie, zastosowanie, usus9: Ja
kom ya ne obranczil Andrzeyeui listhow polo- 
sszicz cu gego potrzebye 1432 ZapWarsz nr 373, 
sim. ib.; Hoc diuersorium fuit edificatum prop- 
ter communem hominum convencionem pospol- 
ney ludzskyey potrzebye XV med. SKJ V 259; 
Wszitko kowadło offyerowaly S00  panu y drze- 
wye sethym k rosmagytey potrzebye (in varios 
usus) BZ Ex 35, 24; Ssody kv rozmagytey po
trzebye stolowey (ad diversos usus mensae) 
ib. 37, 16; Vlal y ołtarz offyerni... a ku potrze
bye (in usus) gego szdzyalal rozmagyte ssoodi 
ib. 38, 3; Tuk marchi... bodzyeczye myecz ku 
potrzebye roslyczney (in varios usus) BZ Lev 
7, 24; A iestly drzewya... iest plone a k ginim 
potrzebam godne (in ceteros apta usus) BZ 
Deut 20, 20; Nad tymy tesz, ktorzi ku rozlycz- 
nim potrzebam (ad diversos usus) brzemyona 
nosyly, biły pysarze BZ  II Par 34, 13; Muri oto- 
czily (.sc. synowie izraelscy) swe wyesznyce 
a swyozo do nych vzitki ku potrzebye na walko 
(in praeparationem pugnae) BZ  Judith 4,4; ~  
przez potrzeby *bez pożytku, nieużytecznie, inuti- 
l i t e r Przesch potrzeby (war. lub.: bez potrzeb) 
sub racione (sine ratione est substantia Ecclus 
14, 3) 1471 MPKJ V 80.

Potrzebien cf. Potrzebny
Potrzebizna fo rm y: n. sg. potrzebizna XV 

in. R XXIV 60, 1424 KsMaz II nr 674, ca 1428 
P F I 479, etc. etc.; ~  g. sg. potrzebizny FI 90, 6, 
FI i Pul 31, 7. 144, 16, Sul 21, Rozm 207; — d. sg. 
potrzebiźnie 1418 Kościan nr 689, 1435 Czrs 
s. LXXXI, 1438 ib. s. XLII; ~  ac. sg. potrze- 
biznę 1418 Kościan nr 716, Sul 78, Pul Deut 55, 
etc.; ~  l. sg. (w) potrzebiźnie Ort Mac 144; 
~  g. pl. potrzebizn FI i Pul 24, 18. 30, 9. 106, 6, 
etc.; ~  l. pl. (w) potrzebiznach Pul 9, 22, Naw 
174.

498 POTRZEBA

Znaczenia: 1. 7o czego brak się odczuwa, 
co jest niezbędne, konieczne, rzeczy potrzebne, 
środki do życia, quae desiderantur, necessaria 
sunt, quae ad aliquid usui sunt, opes9: Jakom 
prze tho cupil ten skoth..., yz my go bilo trzeba 
k mey potrzebisne 1418 Kościan nr 689; Yz 
Hanczel ostał sescznascze grziwen długu vino- 
wat y polozil ye na potrzebiszną Jacubową ib. 
nr 716; Potrzebizna ex intencione cordis, sed 
laus bona ex corde procedit XV in. R  XXIV 
60; Yssz Pyotrasz... Langnowa... nye prze- 
chowawal any gemv potrzebysz[y]n any for- 
drunkow dawał 1428 Kościan nr 1342; O które 
kmyeczye Sassin na mya zalowal, tim ya *oplu- 
pil, eze k sswey potrzebysznye ribi łowili 1435 
Czrs s. LXXXI, sim. 1438 ib. s. XLII; A z thych 
tho pyenyądzy mayą zrządzyczi potrzeby ku 
pogrzeby onym, którzy nye mogą myeczi przy
praw a potrzebyzn svoych (qui funeris carere 
dinoscuntur exequis) 1484 Reg 718; Iudasch 
myal myech, v ktorem choval to, czo davano 
mylemv Iesucristuszovy na potrzebysną z yego 
zvolyenyky Rozm 553; ~  Movy syyąthy Augu
styn, aby myto krvye zbavyczyela naszego nye 
grzesnym dało potrzebyzną, alye pyelgrzymom 
odpoczynyenye gotovalo Rozm 16Ą; ~  jest
potrzebizna *coś jest niezbędne, aliquid necessa- 
rium est9: Bocz oczyecz vasz vy, czo vam yest 
potrzebyzną (quid opus sit vobis Mat 6, 8) 
Rozm 273, sim. ib. 553; Nye yesth potrzebyzną 
(non est opus Mat 9, 12) zdrovem lyekarza 
ib. 294.

2. *konieczność jakiegoś działania, necessitas 
alicuius rei faciendae9: Wstawyami, aby ryczerz 
kazdi... pod pewną podnyeszoną chorangwyą... 
staal, yszbi w przypadzenyy potrzebizni *poyo- 
wanya (ingruente necessitate belli, Dział 8: gdy 
przydą walky)... vmyaal myestcze wząncz pewne 
kv obronye szwey chorąngwye Sul 21; *Obysz- 
szrzano ma bycz, aby sządza myal przes slv- 
zebnyka yawno, kędy potrzebysną bądze yydzal 
(quando opus viderit), kazacz volacz Sul 78; 
Kyedy potrzebyszna po ortel do wyszego prawa 
szlacz OrtOssol 59, 4, sim. ib. 17, 1, Ort Mac 77; 
Krystus dobrovolnye vmarl, a nye s potrzebysny 
(non necessitate) Rozm 207; ~  mieć potrze-
biznę *musieć, być przynaglonym, cogi, impelli, 
incitari': Vyesz yestem kvpyl y mam potrze
byzną (necesse habeo Luc 14, 18) obezrzecz ya 
Rozm 382; ~  jest potrzebizna (czegoś) *należy, 
wypada, jest konieczne, oportet, decet, necesse 
est9: Vysznawamy thym tho lystem, kthorym 
potrzebysną gest quibus expedit universis ca 1428 
PF I 479; Expedit potrzebysną yest XV ex. PF V 
12; Nye yest potrzebyzną o tern yyelye movycz
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Rozm 368; A pyątegonasczye dnya poczynąly 
szye svyąta yyelykonoczne, gdysch było potrze- 
byzna (Rozm 541: potrzebysna była) zabycz 
baranka vyelykonocznego podług tego, yako 
bog był przykazał ib. 519; ^  Domina non wlt 
ipsam literam ponere, bo gey ne yest potrze- 
bisna 1424 KsMaz II nr 674; Unum, yednego, 
est necessarium *potrzebyma (Luc 10, 42) XV 
p. pr. R XLVII 359; Zamylyl-ly czlowyek przy- 
szyągą, może..., gylyekrocz bądzye yemu po- 
trzebyszna (OrtOssol 71, 1: potrzebyszno), przy- 
szyągacz, asz przyszyaze..., yako roszkazano 
Ort Mac 95; Raczcze... mayą przyszagącz... 
krolowy..., a nye gest gym potrzebyszna woy- 
thowy przyszagacz OrtOssol 33, 4, sim. OrtMac 
34; Yako gych mnye wyelye na to trzeba 
albo bąndze potrzebyszna ku praw (leg. 
prawu) OrtOssol 44, 2, sim. OrtMac 51; 
Yemv nye była potrzebyzna (opus ei non 
erat Jo 2, 25), aby yemv kto dal svyądecztvo
0 ktorem czlovyecze Rozm 212, sim. ib. 575; 
Wschakosch aczby to chczyal yyedzyecz, czego 
szye dzyerzecz, nye yest tego potrzebyssna (non 
multum interest nos scire) ib. 265, sim. ib. 325.

3. *ciężkie położenie, stan niezadowalający,
w którym odczuwa się różne braki, niedogod
ności itp., res afflictae, perditae, alicuius rei egere 
(sensu subst.), ex incommodis laborare': *Za- 
motcowe sercza mego rozpłodzili se so, od po- 
trzebyzn (de necessitatibus) mogich yitargn me 
FI 24, 18, sim. Pul, sim. FI i Pul 30, 9. 106, 6. 28; 
Z *potrzebyzv (de necessitatibus, Pul: z po- 
trzebyzn) gych wywolyl ye FI 106, 19; Nyechay 
wstano a pomogo wam, a w potrzebyznę (in 
necessitate Deut 32, 38) was zaszczyczo Pul 
Deut 55; Sze mna bandz we wschythkych po- 
kyszach, w szmathkach, potrzebyznach y w nye- 
moczach mogych Naw 174; ~  Za to prosicz
cze bodze wszeliki swoti w czas potrzebyzni (in 
tempore opportuno) FI 31, 7, sim. Pul, sim. FI
1 Pul 144, 16; Przecz yes, gospodnye, odszedł da- 
lyeko, nyenaszrzysz w potrzebiznach (in op- 
portunitatibus) y w zamęczyech? Pul 9,22.

4. *interes, sprawa, rzecz do załatwienia, ne- 
gotium, res aliąua abeunda': Esset dominus meus 
in termino, sed domina regina ipsum transmisit 
in suis legacionibus al. *potrzebnynye, ideo 
venire non potuit 1447 AGZ XI 297; Szluga 
w potrzebysznye panszkyey bythy czyny albo 
ma czynycz szam o szyą y o szwe rany OrtMac 
144; Cayphasch... prze nyektorą potrzebyzna 
schedl byl na *vyąthnyczą Rozm 704, sim. ib.; 
~  Ne *bodzesz se bacz... od potrzebyzny 
(a negotio, Pul: od orędzya) chodzoczey we 
czmach FI 90, 6.

POTRZEBIZNA

Potrzebiznny * ubogi, cierpiący niedostatek, 
inops' : la *zaprawdo potrzebyznny (egenus, 
Pul: potrzebuyoczy) y ybogi iesm FI 69, 6.

Potrzebizno potrzebizno (jest) *należy, wy
pada, jest konieczne, trzeba, oportet, decet, ne- 
cesse est': Ktorykole chcze zbawon bycz, przede 
wszym potrz<e)byszno gest (opus est, Pul: po- 
trzebyzno iest), aby dzerszal krzesc<ij)ansko 
wero FI Ath 1; Ale potrzebyzno gest (necessa
rium est, M W  112a: potrzebno iest) kv wecz- 
nemy zbaweny, aby *opleczene... pana naszego 
Gezv Krysta werne werzil ib. 27, sim. Pul; Na- 
myly-ly czlowyek przyszaga, może..., ylekrocz 
mv bandze potrzebyszno (OrtMac 95: potrze
byszna), przyszągacz OrtOssol 71, 1; Njszad- 
nemv czlowyekowy potrzebyszno (OrtMac 105: 
potrzebyszna) ykazanye... kv blyszkosczy przy- 
rodzenyą ib. 79, 1.

Potrzebizność fo rm y: n. sg. potrzebizność 
1484 Reg 722, ca 1500 Erz 75; ~  d. sg. po- 
trzebizności 1484 Reg 717; ~  ac. sg. potrze
bizność XV med. SKJ I 94, XV p. post. 
R XXV 178; ~  /. sg. potrzebiznością Ort
Mac 57.

Znaczenia: 1. *konieczność jakiegoś działa
nia, necessitas alicuius rei faciendae': Nye może 
thamo prawa patrzycz przed goraczą potrze- 
bysznosczya OrtMac 57; Thaka yyącz przyssyąga 
ma byczi z dozyolenym... w kupovanyv albo 
w dayanyy, yako sye zvydzy dobrze kv potrze- 
byznosczy (ubi yidebitur expedire) 1484 Reg 717; 
Navyedzanye thego braczthva ma byczi yednącz 

t w rok, yyąwszy by była która potrzebyznosczi 
(nisi aliąua necessitate suadente), thedy może 
byvaczi nayyedzanye cząscziey ib. 722.

2. *niedostatek, stan niezadowalający, w któ
rym odczuwa się różne braki, niedogodności itp., 
inopia, aliąuid desiderare (sensu subst.)': Qui 
autem habuerit substanciam huius mundi et 
yiderit fratrem suum necessitatem pacientem 
potrzebyznoscz czyrpyączego (I Jo 3, 17) XV 
med. SKJ I 94; Pothrzebysnoscz indigentia 
ca 1500 Erz 75; ~  (mieć) potrzebizność *od
czuwać brak, desiderare, egere': Sed ex quo deus 
nullam indigenciam, potrzebysznoscz, hominis 
habuit, ąuare hominem creare voluit ? XV p. post. 
R XXV 178.

Potrzebni cf. Potrzebny
Potrzebnie *odpowiednio, dogodnie, opportune, 

commode': Potrzebnye opportune (war. lub. rp.: 
potrzebny oportuno; legite librum istum, quem 
misimus ad vos recitari in templo domini in die 
sollemni et in die opportuno Bar 1, 14) 1471 

I MPKJ V 102; ^  *słusznie, recte' ( ?): Sed
! cum oportune, potrzebnye, prudens irascitur,
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500 POTRZEBNIE POTRZEBNY

splendet hoc digestum in aureum 1436 RRp 
XXIII 277.

Potrzebno potrzebno (jest) 1. *należy, wypada, 
y&st konieczne, trzeba, oportet, necesse
est': Ffidelis seruus dei omnem opus suum 
triplici considerare discuciat: primo an liceat, 
moszeli, secundo an deceat, podobnoli, tercio 
an expediat potrzebnoli XV f/i. R XXIV 68; 
Villam emi et necesse habeo, a *potrebno mi 
gest,... videre illam (Luc 14,18) ib. 73; Opportet 
vos, *potrebno (EwZam 305: potrzeb) vam, 
naści denuo (Jo 3, 7) ib. 75; Sicut Moyses exal- 
tavit serpentem in deserto, ita exaltari opportet, 
*potrebno iest, filium hominis (Jo 3, 14) ib.; 
Yako potrzebno yesth vt expedit ca 1428 PF I 
492; Potrzebno yest restat ib. 494; Thegodlya 
sządzącemv potrzebno gest (oportet) wszego szą 
badacz Sul 32, sim. ib. 43; Tesz gdisz wszysth- 
kim gvalth gest oth wszysthkych praw zapowye- 
dan, potrzebno gest (exigit, Dział 65: slvschno) 
krolewskey wyelmosznosczy zapowyedzecz Sul 
71; Przeto, yzesz bil *wdzoczel bogu, potrzebno 
bilo (necesse fuit), abi cyebye skusiło poku- 
szenye BZ  Tob 12, 13; Noli plus sapere, quam 
opportet nye chczyey yyączey roszvmyecz 
nyszly potrzebno 1456 ZabUPozn 105; { p o 
trzebno gest, aby kaszdy prawa swego vszywal 
Dział 10, sim. ib. 37; <G)dysz pod gednym 
królem... lud poddany nye ma rozmagitego 
prawa poszywacz..., potrzebno (expedit, Sul 56: 
yszyteczno gest) pospolitemu dobremv, aby ged
nym y gednakym prawem... były sadzeny ib. 63; 
Potrzebno expedit 1471 MPKJ V 62; Ale po
trzebno iest (necessarium est Ath 27, FI i Pul: 
potrzebyzno gest) kv wiecznemu zbawienyu, 
abi... wiernie wierzył M W  112a; Yeslyby po
trzebno było... ve szbrogy na processyą cho- 
dzicz 1491 RKJŁ VII 57; Oportet, potrzebno 
gest, semper orare et numąuam deficere (Luc 
18, 1) XV p. post. GIDom 58; Expedit ei, po
trzebno yest gemy, ut suspendatur mola azinaria 
in collo eius (Mat 18, 6) XV p. post. RRp XXV 
181.

2. *brakuje, odczuwa się brak, potrzebę, ali- 
quid desideratuF: Vas oczyecz nyebyesky vye, 
yze wschego *togo yest potrzebno (quia his om
nibus indigetis Mat 6, 32) Rozm 281.

Potrzebnośćfo r m y : n. sg. potrzebność ca 1500 
JA IV 93; ~  d. sg. potrzebności 1461—7 Serm 
114r; ~  l. sg. (w) potrzebności Pul 59 arg.; 
~  d. pl. potrzebnościam XV med. SKJ I 58; 
~  /. pl. (w) potrzebnościach XV p. pr. PF IV 
615, XV med. SKJ I 72.

Z n a czen ia : 1. 'konieczność jakiegoś działa- 
nia, neceSsitas alicuius rei faciendae': Nye mo-

zely tham to prawa patrzycz przed gorączą 
*potrzebnąsczya (OrtMac 57: potrzebyszno- 
sczya) OrtOssol 47, 2.

2. *niedostatek, stan niezadowalający, w któ
rym odczuwa się różne braki, niedogodności itp., 
inopia, aliąuid desiderare (sensu subst.f: Moy
ses... eos continue docuit, ut in suis necessita- 
tibus, pothrzebnoszczach, ad dominum deum 
clamarent XV p. pr. PFTV 615; Pylne czvyąncz 
na modlythwach, potrzebnosczam swyątych lu- 
dzy yczęstuyącz necessitatibus sanctorum com- 
municantes (Rom 12, 13) XV med. SKJ I 58; 
Sed in omnibus nosmetipsos exhibeamus sicut 
dei ministros in multa paciencia,... in necessita
tibus w potrzebnosczach (II Cor 6, 4) ib. 72; 
Potrzebności necessitati 1461—7 Serm 114r; 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus yest rychła 
pomocz we wszelykyem smętku y potrzeb- 
noszczy Pul 59 arg.; Potrzebnoscz ca 1500 JA IV 
93.

Potrzebny, Potrzebni fo r m y : n. sg. m. po-
trzebien BZ  Deut 23, 20, OrtMac 51, OrtOssol 
44, 1; potrzebny 1434 Wisi nr 2015, XV p. pr. 
R XLVII 359, 1471 MPKJ V 68. 111; / .  po
trzebna BZ  Tob 11, 4, Dział 20, 1475 R XXV 
129, etc.; neutr. potrzebno 1406 TPaw IV nr 2596, 
BZ Ex 36, 1. Tob 5, 22; ~  g. sg. m. potrzebnego 
XV in. R XXIV 64, 1466 R XXII 11, XV p. post. 
GIDom 58, Rozm 278; neutr. potrzebnego BZ  IV 
Reg 12, 5, Rozm 514; ~  d. sg. m. potrzebniemu 
ca 1455 JA XIV 490; ~  ac. sg. m. potrzebnego 
BZ Tob 1, 11; f .  potrzebną Sul 46; neutr. 
potrzebne 1471 M P K JY  46; potrzebnie MPKJ 
V 46; ^  /. sg. m. (w) potrzebnem XV med. 
R XXV 268; potrzebnym 1469 StPPP IX 
nr 744; ~  n. pl. m. potrzebni 1471 M PK JY  94; 
/ . potrzebne BZ  Tob 6, 5; ~  g. pl. f .  potrzeb
nych 1493 PF IV 664; ~  ac. pl. neutr. potrzebna 
Rozm 122.

Comparat. n. sg. f .  potrzebniejsza XV p. post. 
GIDom 56.

Z n a c ze n ia : 1. 'taki jaki jest wymagany, po
żądany, konieczny, taki jak potrzeba, przydatny, 
talis, ąualis desideratur, ąuali opus est, necessa- 
rius9 utilis’: Jako yest Michał nayol swego kona 
do dw (leg. dwu) kobilu, ale ne do trzi, esz 
oprawił, czso bilo potrzebno 1406 TPaw IV 
nr 2596; Chczącz take tey skodze potrzebną 
pomocz opatrzicz (huic periculo de remedio 
opportuno proyidere), ystawyamy Sul 46; *Po- 
cszebni necessarius XV p. pr. R XLVII 359; In 
diversorio w gosczinczu w potrzebnem, pospol- 
nem XV med. R XXV 268; Vczynyl Beseeleel..., 
czso ku uszytkom szwyotemy domu potrzebno 
gest (quae... necessaria sunt) BZ Ex 36, 1;
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Kaplany... bodo tym oprawyacz strzech0 domv 
boszego, acz czso potrzebnego (quid necessa- 
rium) prze oprawyenye vzrzo BZ  IV Reg 12, 5; 
Tedi prziprawyw to wszitko, czso bilo potrzebno 
na drogo (quae erant in via portanda) BZ  Tob 
5, 22; Rozplatay ribo to a wimy syerce gey 
y zolcz..., bo so ti rzeczi tobye potrzebne (sunt 
enim haec necessaria) a ku lekarstwu yziteczne 
ib. 6, 5; Weźmy s sobo zolci oney ribi, bocz 
bodze potrzebna (erit enim necessarium) ib. 
11, 4; Yesthly ([sc. mieszczanin) wam k themu 
potrzebyen..., może bycz wybran w radą 
OrtMac 51, sim. OrtOssol 44, 1; <R)ychla 
rzecz w nyektorych sztvkach gest potrzebna 
(commendetur, Sul 32: chwalona bywa) abo 
tesz nyepotrzebna Dział 20; Cum fuerit (sc. 
homo) in necessitatis, gl. oportunitatis, articulo 
czascłw *potrzepnego, constitutus 1466 R  XXII 
11; Singulas potrzebne drzewo (war. lub.: po- 
trzebnye drzewo; tollant singuli de silva mate- 
rias singulas IV Reg 6, 2) 1471 MPKJ V 46; 
Potrzebny serotinus (quasi imber nobis tempo- 
raneus et serotinus terrae Os 6, 3) ib. 111; 
Ad sanacionem hominis requiritur, potrzebna 
gest, ipsius cooperacio 1475 R XXV 129; 
Naonczasz krothko szye dzyalo, yszeszmy nye 
mogły yey (sc. dziewce) sprawycz rzeczy po
trzebnych 1493 PF IV 664; Quid oracione pre- 
clarius, quid vite nostre utilius, quid anime 
nostre salubrius, potrzebnyeysza,... quam ora- 
cio? XV p. post. GIDom 56; Est (sc. virtus) 
tamen plus potrzyebna XV p. post. R  XXV 
265; Myły Iesus... rval zyelya kapvsczye po
trzebna (herbas necessarias ac olera collegit) 
Rozm 122; Day nam chleb nasch, to yest Iesu- 
crista, który yest chleb nasz vyernych krzes- 
czyanow, a tho nad chleb, czvsz kromya chleba 
przyrodzonego, czvsz potrzebnego (praeter pa
nem substantialem, id est necessarium) kv pod- 
pomozenyy czyala ib. 278; Czo vym kv yego 
yączyv potrzebnego, yschythko vam povyem 
ib. 514; Iucha polney loczycze była potrzebna 
(succus... necessarius... erat) kv yedzenyy 
tego baranka yyelykonocznego ib. 548, sim. 
ib. 586; A takoż ku krolevstw (leg. krolew- 
stwu) duchovnemv dvoyaka rzecz yest po
trzebna ib. 784.

2. cdogodny, odpowiedni, opportunus, com- 
modus': Oportunitatem, potrzebnego czasu,
nunquam invenit, qui malefacit XV in. R XXIV 
64; [...] temporis, id est potrzebny czassz albo 
dobry 1434 Wisi nr 2015; Illo tempore in iudicio 
opportuno al. potrzebnym et in die longiori 
sentenciam iuris supremi actor pro iure suscepit 
1469 StPPP IX nr 744; Potrzebny oportunus

POTRZEBNY

(laetatur homo in sententia oris sui et sermo 
opportunus est optimus Prov 15, 23) 1471 
MPKJ V 68; Potrzebny oportuno (war. kal.: 
potrzebnye opportune; in die opportuno Bar 
1, 14) MPKJRp V 56v; Ut deus det nobis 
serenitatem tempore congruo, słusznego, et 
pluviam congruentem tempore opportuno po
trzebnego XV p. post. GIDom 58.

3. *ubogi, cierpiący niedostatek, inops, inopia 
a f f l ic tu s Bratv twemv przes lify, czosz gest 
potrzebyen (id, quo indiget), poziczisz BZ  Deut 
23, 20; Wydzocz genego gymyenyem Gabelum, 
s swego pokolenya, potrzebnego (egentem), 
dal mu to przerzeczone srzebro BZ Tob 1, 17; 
Potrzebny egeni (egeni et pauperes quaerunt 
aquas et non sunt Is 41, 17) 1471 MPKJ V 94.

4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Pothrzebnyemu ca 1455 JA XIV 490.

Potrzebować fo rm y: praes. ind. 2. sg. po
trzebujesz FI i Pul 15, 1; 3. sg. potrzebuje 
Sul 6, XV med. SKJ V 272, OrtMac 45, etc.;
1. pl. potrzebujem Rozm 725; 2. pl. potrzebu
jecie XV in. R XXIV 75; 3. pl. potrzebują 
BZ  Ex 5, 16. Num 15, 24, XV p. post. RRp 
XXV 183; ~  praes. ind. z partykułą ać dla 
wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. ać po
trzebuje BZ  Ex 11, 2; ~  imper. 2. sg. po
trzebuj BZ  Lev 25, 37. Tob 4, 19; ^  part. 
praes. act. adi. n. sg. neutr. potrzebujące Rozm 
543; cf. też Potrzebujący; ~  inf. potrzebować 
XV p. post. RRp XXV 180, ca 1500 Er z 75; 
~  fut. 1. sg. m. będę potrzebować BZ  Gen 
9,5; 3. sg. m. potrzebować(i) będzie MPKJ 
V 17; potrzebować będzie 1471 MPKJ V 17;
1. pl. m. potrzebować będziemy BZ Neh 5, 12; 
~  praet. 3. sg. m. potrzebował 1444 R XXIII 
304, XV med. GIWroc 33v, BZ Num 20, 2, etc.; 
f .  potrzebowała XV p. post. RRp XXV 182; 
neutr. potrzebowało Rozm 787; 3. pl. m. potrze
bowali 1471 MPKJ V 64; ^  condit. 3. sg. m. 
potrzebowałby ca 1428 PF I 492; -by potrze
bował 1484 Reg 719; / .  -by potrzebowała 1484 
Reg 711; ~  part. praet. pass. n. sg. m. potrze- 
bowan OrtMac 25, OrtOssol 28, 4.

Znaczenia:  1. *odczuwać brak, niedostatek, 
desiderare, egere': Bog moy ies ty, bo dóbr 
mogich ne potrzebuies (non eges) FI 15, 1, 
sim. Pul; Scit enim pater yester celestis, quia 
hiis omnibus indigetis *potrebugece (Mat 6, 32) 
XV in. R XXIV 75; Potrzebovalby egerit ca 1428 
PF I 492; Conversacio eius nichil molestie, 
nichil indigencie, potrzebował, senciebat XV 
med. GIWroc 33v; A gdisz potrzebował lvd 
wodi (cumque indigeret aqua populus), sebrali 
syo przecziw Moyzeszoyi BZ Num 20, 2;

POTRZEBOWAĆ 501

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



502 POTRZEBOWAĆ POTUKANIE

Potrzebowały eguerunt (divites eguerunt et 
esurierunt Psal 33, 11) 1471 MPKJ V 64; Ex 
quo creditis vos medicina spirituali non indigere 
nye potrzebovacz ? XV p. post. RRp XXV 180, 
sim. ca 1500 Erz 75; Ideo purgacione cordis 
non indiguit nye potrzebovala (sc. Maryja) 
XV p. post. RRp XXV 182; Omnes egent, po
trzebują, gracia dei ib. 183; Pothrzebovacz 
egere ca 1500 Erz 75; Rzeczyczye, yze pan 
nasz potrzebvye (dominus his opus nostrae habet 
Mat 21, 3, 1471 MPKJ V 119: potrzebą ma) 
Rozm 446; Bo tedy nye było yego czyalo czyr- 
pyącze, alye slavne, nye potrzebuyącze karmye 
y krolevstvye oycza mego ib. 543.

2. * wymagać, domagać się, poscere, flagitare3: 
Potrzeboual rosmaitego sdracze depoposcerat 
multiformis proditoris (hoc opus nostrae salutis 
ordo depoposcerat, multiformis proditoris ars ut 
artem falleret) 1444 R XXIII 304; Bo potrze- 
buge (reąuirit) cząnstocrocz szmyaloscz prze- 
wrothnich..., bichom yyną pomsti przestamp- 
czom wstawiły Sul 6; Hoc reąuirit, potrze- 
bvye, solemnitas huius festiuitatis XV med. 
SKJ V 272; Z roky brata gego bodo potrzebo- 
wacz (reąuiram) żywota czlowyeczyego BZ  Gen 
9, 5; Czegel yako drzewyey potrzebuyo (impe- 
rantur) BZ Ex 5, 16; Rzeczesz przeto wszemu 
ludu, acz moosz potrzebuge (ut postulet) od 
przyyaczyelya swego a szona od szooszadi 
swey ssoodow szrzebrnych ib. 11, 2; Pyenyodzi 
twiich gemv nye daw[y]ay na lifoo a vzitkow 
nadwyssey od nyego nye potrzebvy (non exiges) 
BZ Ley 25, 37; Czelcza offyerowacz bodze... 
y palone rzeczi iakosz obiczaiowye gego potrze- 
bvy0 (ut caerimoniae postulant) BZ  Num 15, 
24; Nyczs od nych potrzebowacz bodzemi 
(nihil ąuaeremus) BZ  Neh 5, 12; Radi twey 
zawszdi od modrego potrzebuy (perąuire) BZ 
Tob 4, 19; Potrzebowacz bandzie (war. lub.: 
potrzebowaczy bądze) expetierit (Ex 21, 22) 
1471 JM PKjy 17; Potrzebugye petit (pro itinere 
petit ab eo Sap 13, 19) ib. 16; Potrzeboval 
ąuesiuit (ąuis quaesivit haec de manibus yestris, 
ut ambularetis in atriis meis? Is 1, 12) ib. 87; 
Braczia... nye mayą myąssa gyesczi..., nyzlyby 
nyemocz... ynak radzyla albo potrzeboyala 
(nisi aliud infirmitatis yel debilitatis instantia 
suaderet) 1484 Reg 711; Brath wszelky... ma 
byczi pyleń... szvoych modłythw..., yyąwszy 
nyzlyby kogo... braczthva thego yzythek po- 
trzeboval (nisi gravis utilitas fraternitatis impe- 
diat) ib. 719; Exigere, id est reąuirere potrze- 
boyacz ca 1500 Erz 75; Vvloczy bosthw (leg. 
bóstwu), y czo yescze potrzebuyem svyadeczthva 
(quid adhuc egemus testibus Mat 26, 65) ?

Rozm 725, sim. ib.; To pytanye potrzeboyaio 
ku napravyenyv dobrego czaszy ib. 787; ~  Nye 
yczynyl (sc. opiekadlnik) poczeszney lyczby, 
bo on na tho nye potrzebowan nygdy albo przy- 
czysznyon OrtMac 25, sim. OrtOssol 28, 4; 
Mayą (sc. przysiężnicy) dobrze na prawye 
szyedzyecz, potrzebvyely o tho woyth albo ka- 
zely OrtMac 45, sim. OrtOssol 40, 1.

Potrzebujący *ubogi, cierpiący niedostatek, 
inops3: Wytargaiocz potrzebuioczego (inopem, 
Pul: nye ymayączego) z roku mocznich iego 
FI 34, 12; Blogoslawoni, iensze rozume na 
potrzebuioczego (super egenum, Pul: ybogemu) 
y ybogego FI 40, 1; Bo ya potrzebuyoczy (ege- 
nus, FI: potrzebyznny) y ybogy yesm Pul 
69,6.

Potrzeć formy: praes. ind. 1. sg. potrę BZ 
Lev 26, 19; 3. sg. potrze ca 1400 CyzWroc;
2. pl. potrzecie BZ Jos 7, 12; ^  imper. 2. sg. 
potrzy BZ Deut 33, 27; ~  part. praet. pass.
i. sg. f .  potartą XV med. R XXIII 269.

Znaczenie: 'zniszczyć, \iolare, corrumpere, 
delere3: Marek nam potrę bith ca 1400 Cyz
Wroc; Scis comitem horridulum trita donare 
lacerna potarta suknya XV med. R XXIII 269; 
Virzvczi przed twim obliczim nyeprziyaczele 
y powye: Potrzi syo (conterere)! BZ  Deut 
33, 27; Nye bodo wyoczey s wami, doyod 
nye potrzecze (donec conteratis) gego, ktosz 
gest takim grzechem yinyen BZ  Jos 7, 12; 
~  Populus audiebat voces... et perterriti ac 
pauore concussi, zetrzeny, potrzeny, porazeny 
*szuce, steterunt procul (Ex 20, 18) XV p. pr. 
SKJ I 307; Y potro (conteram) pycho twardości 
wasey BZ Ley 26, 19.

Potrzepać *uderzyć kilkakrotnie, aliąuot pla- 
gas inferre': Dam czy szya... w szemy zako- 
pacz, alye cza pewno potrzepya, geth<no> 
szobye kosza szclepya De morte w. 360.

Potrzestnica cf. Potrestnica
Potrześnica cf. Potrestnica
Potrzowizna (?) 'skóra z bobra, pellis casto- 

rina3: Martinus..., ciuis de Lublin, prouidum 
yirum Niclos Borenbach attraxerat ad iudicium 
bannitum pro ąuibusdam pellibus castorinis vlg. 
o potrzowyzny 1449 Monlur III 177.

Potuchać *zachęcać, pobudzać, excitare, hor- 
tar i, impellere’ (?): Potuchacz (pro potukacz ?) 
blandire ca 1455 JA XIV 493.

Potukanie *szczucie, napuszczanie na kogo 
psa, actus canem in aliąuem excitandi3: Ydzyk 
skarżył gest, ysz pyeszs Falków s potvknyenya 
alybo posczwanya gego thako gi... yyathl, 
ysze sz onego ykązenya ykazowal... szą chra- 
macz. Falek potykanya alybo poszczwanya
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psza (impulsionem seu incitationem canis) 
zaprzal Sul 45.

Potuknienie *poszczucie, napuszczenie na kogo 
psa, actus canem in aliąuem excitandi3: Ydzyk 
skarżył gest, ysz pyeszz Falków s potvknyenya 
alybo posczwanya gego (ex incitatione seu im- 
pulsione ipsius Falconis) thako gi yyathl, ysze sz 
onego vkązenya vkazowal... szą chramacz 
Sul 44.

Potulen cf. Potulny
Potulność *pokora, posłuszeństwo, animi sub- 

missio, oboedientia3: Blogoslawyeny czyschi, bo 
ony possyądą zyemyą, le acz czirpyą przesla- 
douanye, gesch ge potka sskątcole o czichotą 
a o potulnoscz XV med. R  XXII 245.

Potulny *pokorny, posłuszny, submissus, oboe- 
d i e n s Potulno subiectam ca 1428 PF I 490; 
Gen nye gest czych a potulen..., ten nye ma 
zalosczy. Daley, kto nye gest vbog duchem, nye 
może bicz czych any potulen XV med. R  XXII 
239. ~  Cf. Podtulny.

Potwarca, Potwarzca fo r m y : 1. m.\ n. sg. 
potwarca 1404 KsZPozn nr 1876, 1404 Pozn 
nr 570, 1421 ArchTerCrac CXCV 120, 8, etc.; 
~  ac. sg. potwarcę FI i Pul 71, 4, Puł 71 arg.; 
potwarzcę 1404 KsZPozn nr 1912; ~  i. sg. 
potwarcą Gn 175a, 1404 Pozn nr 570; ~  n. pl. 
potwarcę 1455 AKPr I 162, XV p. post. ErzGlos 
175; potwarzcę XV p. post. PF I 204; ^  g. pl. 
potwarzec 1454 R XLVII 352; ~  l. pl. (o) po- 
twarcach ca 1450 PF IV 570, Dział 46.

2. / . :  n. sg. potwarca Dział 56.
Z n a czen ie : 9ten kto rzuca na kogoś potwarz, 

bezpodstawne zarzuty, oczernia, obmawia kogoś, 
oszczerca, qui falso aliąuem criminatur, famae 
ałicuius nocet, insimulator, calumniator3: Aby 
thy tesze ne byl pothfarczo 175a; Vsmerzi 
potwarczo (humiliabit calumniatorem) FI 71, 4, 
,s/m. Puł; O potvarczach ca 1450 PF IV 570; 
Confutacionem calumniancium, *zadzerczenye 
albo scazenye *podtwarzecz, qui dicebant Xm 
in Belzabub principe demoniorum eicere 
demonia (Luc 11, 15) 1454 R  XLVII 352; 
Xpus vszmyerza potwarczę Puł 71 arg.; Hoc 
deberent attendere... usurarii, perjuri, krzywo- 
przysząsnyczy, falsi testes, calumpniatores, 
pothwarzcze, raptores drapyescze XV p. post. 
PF I 204; Pothwarczą calumniator ca 1500 
Erz 75; ~  Borislaus... mansit circa suum
honorem erga Lauręncium..., quod sibi inpu- 
taverat... ipsum, asserendo, quod esset calump- 
niator vlg. potwarcza 1404 KsZPozn nr 1876, 
sim. 1404 Pozn nr 570, 1424 Kościan nr 1058; 
Laurencius Lodzski mansit penam contra 
Borislaum... super eo, quod sibi imputaye-

rat... ipsum asserens calumpniatorem vlg. po- 
twarzcza 1404 KsZPozn nr 1912; Quod idem 
Laurencius ipsum Borislaum nominavit ca
lumpniatorem vlg. potwarczo 1404 Pozn nr 570; 
Pothwarcza 1421 ArchTerCrac CXCV 120, 8; 
Quia me nominasti esse pothwarcza in iudicio 
et mało homine me nominasti 1424 KsMaz 
II nr 742, sim. 1450 RTH  III nr 126; Item quod 
calumpniatores al. potwarczę taliter sint ordi- 
nati 1455 AKPr I 162, sim. XV p. post. Erz
Glos 175; O potwarzy y o potwarczach Dział 46; 
^  o kobiecie: Aczlyby szenysczyzna potwarzala 
kogo y powolawala, a na nyey znakv gwałty 
nye nalesyono, tedy ten, komv winą dadzą, 
ma odzydz..., a tą pothwarczą (calumniatrix, 
Sul 58: pothwarznycza) yiną podobną ma bycz 
skarana Dział 56.

Potwarczę f fałszywie, oszczerczo, calum-
niosę, falso3: Bo nyektorzy wząly sobye w oby- 
czay potwarczę (consueyerunt etenim quidam 
multum litigiosi calumniose, Sul 54: bo obykly 
nyekthorzy barso klopothliyi pothwarzą) po- 
twarzacz lyvd nyewynny o maszoboystwo przed 
dawnymy lyathy yczynyone Dział 46.

Potwarczy *związany z potwarcą, oszczerczy, 
calumniosus3: Calumniatorum confutatio *po- 
tdtwarcze skazenye 1454 R XLVII 352.

Potwarne *kara pieniężna za potwarz, za bez
podstawne oskarżenie, pecunia pro calumnia, 
pro falsa accusatione sohenda3: Quando Symon 
de Świnki voluit iurare contra Voyslaum de 
ibidem pro tribus wlneribus, extunc Voyslaus 
dixit: Domini, ipse soluit troye potwarne 
y *dwogya chaszebne 1419 TPaw VII nr 759; 
Symon... ne placyl troyga potwarnego y genego 
chamszebnego ib. nr 800; Esz Symon... debuit 
inducere testes contra Voyslaum... pro eo, 
quia indixerat, quod ipse soluisset troye po
twarne et vnum furtiuum ib. nr 908.

Potwarnie *oszczerczo, fałszywie, kłamliwie, 
falso, calumniose3: Johannes... coram jurę re
gali nobilem Dorotheam... dicebat in facie 
eiusdem judicii regalis, quod ipsum cittauit 
calumniose al. *podfarnye 1494 StPPP II nr 4419.

Potwarny, Potwarzny (grzywna, kara) po- 
twar(z)na 'kara pieniężna za bezpodstawne oskar
żenie, pecunia pro falsa accusatione sohenda3: 
Micosius... penam, que dicitur *potduarna, 
contra Staskonem pro equo 1383 StPPP VIII 
nr 1955; Quicumqe de una causa citare presu- 
meret, parti adverse marcam, que dicitur 
potwarzna (sc. solvat) 1398 RHist XLII 196; 
Item de marca calumpniosa al. pothwarną 
sic duximus statuendum, quod dum quis evoca- 
bit ad iudicium aliquem pro yulneribus, mini-
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sterialis ad instanciam vulnerati vulnera con- 
spiciat, aut sint notabilia, aut fixa... et <si> 
ipse ministerialis coram iudicio aliter deduxerit, 
quam in citacione yulnerati expressum est, 
luat vulneratus marcam pothwarną et causam 
eo ipso perdet XV ex. AKPr V 65.

(Potwarstwo) Potwarzstwo *bezpodstawne 
oskarżenie, falsa criminatio, calumnia*: Po- 
thwarzstw criminibus 1447 R XXII 41.

Potwarz fo r m y : n. sg. potwarz ca 1428 
P F I 491, XV med. PF V 28, Dział 20, etc.; 
~  g. sg. potwarzy FI i Pul 118, 134, ca 1450 
PF IV 579, Dział 63, etc.; ~  d. sg. potwarzy 
Rozm 126; ~  ac. sg. potwarz XV med. R XXII 
246, 1462 R  XXV 270, 1467 Trześn 82, etc.; 
~  i. sg. potwarzą 1398 TPaw nr 479, Sul 54; 
~  /. sg. (o) potwarzy Dział 43. 46. 57. 63, 
Rozm 126; ~  d. pl. potwarzam Sul 32. 54. 77; 
~  ac. pl. potwarzy Rozm 126; ~  i. pl. potwa- 
rzami ca 1500 JA X 380.

Z n a czen ie : 'bezpodstawne zarzuty, oszczer
stwo, oczernienie, obmowa, falsa accusatio, in- 
simułatio, calumnia*: Wykupy mo ot potwarzy 
*lvdzky (a calumniis hominum), bych strzegł 
kazny twoych FI 118, 134, sim. Pul; Pothwars 
calumpnia ca 1428 PF I 491, sim. 1476 AKLit 
III 108, ca 1500 Er z 75; Potwarz blasphemia 
XV med. PF V 28; Bądą wam mowicz wschitko 
sle,... sromotne vczinky a ganyebne na wasz 
wcladayącz lsziwye na potwarz prze myą XV 
med. R XXII 246; Nye czincze vszylstva..., 
potwarzy (neminem concutiatis neque calum- 
niam faciatis Luc 3, 14) ca 1450 PF IV 579, 
sim. EwZam 299, Rozm 179; Szlozywszy po
twarz contumeliis afflictos... necabant 1462 
R  XXV 270; W potwarz (war. lub.: w pokayanye) 
in contumeliam (erunt post haec decidentes 
sine honore et in contumelia inter mortuos in 
perpetuum Sap 4, 19) 1471 MPKJ V 74; Fal- 
lacia lescz, potwarz M W  g 1. 68; A thaka vyącz 
przyssyąga ma byczi z dozvolenym rzymzkyego 
kossyczola, vyąwszy thy przydcze, tho yesth 
dla pokoyu, dla vyary, dla krzywdy albo dla 
pothvarzy (pro... calumnia) 1484 Reg 717; 
Saturabitur obprobriis vlg. brzythkosczy,... prze- 
czywnosczy, pothvarzy, sromothy (Thren 3, 30) 
XV p. post. R XXIV 375; Sromotha, 
p<o)thwarz, mirszaczka XV ex. SKJ III 67; 
Contumelia, id est yituperium, ganbą, potwarz 
ca 1500 Er z 75; Diffamacionibus diffamare 
po<t>farzamy sromoczycz ca 1500 JA X 380; 
Ne mihi calumniam faciatis, id est potvarz (Luc 
3, 14) ca 1500 R XLVII 371; Bo wschysczy 
yydzyely, kako byl potyarz yczynyl (sc. Anty- 
pater) przeczyy braczyey (quod fratribus suis

conseruisset calumnias) Rozm 105; Poyydz my, 
synkv myły, czo mam yczynycz y przeczyy 
takyey potvarzy czo mam odpovyedzyecz (ad 
hanc calumniam quid est respondendum) ? 
Rzeki Iesus:... [Nye] bądzyemy czyrpyecz od nye- 
mylosczyyych Zydow rozmayte potvarzy (nos 
multas patiemus... calumnias),... a wscha- 
kosch by szye nykt nye pogarschal v tey po- 
tvarzy (in hac calumnia)..., nyechay *dadzo 
to czalo, a yemv każe, yze povye moye nye- 
yynnoscz ib. 126; ^  Super me calumniam 
ponis, hoc totum potwarzo procedis super me 
1398 TPaw IV nr 479; Domini, quidcumque 
super me agit, hoc agit veram calumpniam vlg. 
potwarzi 1407 Piek VI 332; Aby pothwarzam 
droga była zathworzona (ut calumniis via 
praecludatur, Dział 20: aby potwarz drogy nye 
myala) Sul 32, sim. ib. 54. 77; Bo obykly nye- 
kthorzy barso klopothlivi pothwarzą (calum- 
niose) mąze nyevynne s grzechy mązo- 
boysthwa... zaloblywye obvynyacz Sul 54; 
O szkodzę pyenyąszney y o potwarzy Dział 43, 
sim. ib 46; O potwarzy slvszebnyczey (de exces- 
sibus ministerialium) ib. 57; <G)dysch s *podpha- 
rzy złych lyvdzy (ex calumniis malignantium) 
bywa rozdzelenye, slvsche ystawycz, aby prawa 
nyektorych panystw, kthorych zaplata tylko 
na pothwarzy zalyeszy (quorum solutio tantum 
ex calumniis dependet), owszeyky ge sskazycz 
ib. 63; Ego... ad dominum meum me proclamo 
vel revoco, quia super inimicicias magnas po- 
nunt vel potw<a)rz cladą. Stans adversarius 
viceadvocati... vel procurator eius: Ego nullam 
potwarzy *ney szacladam neque dominus meus 
1467 Trześn 82; Prout infamatus fuit idem actor 
per nobilem Stepan... de calumnia al. o po- 
dvarz 1492 AGZ XVIII 514.

Potwarzać fo r m y : praes. ind. 3. sg. po- 
twarza 1385 StPPP VIII nr 3012, 1391 Pozn 
nr 105, 1392 HubeZb 66, etc.; 3. pl. potwarzają 
Rozm 270; ~  part. praes. act. adi. d. pl. m. 
potwarzającym FI i Pul 118, 121, M W  39a; 
ac. pl. m. potwarzające M W  gl. 67; ~  inf. 
potwarzać BZ  I Par 16, 21, Dział 46;~ fu t. 
3. pl. m. będą potwarzać FI i Pul 118, 122; 
^  condit. 3. sg. m. -by potwarzał Sul 52; / .  -by 
potwarzała Dział 56; 3. pl. m. -by potwarzali 
M W  39a; ~  praes. pass. 3. pl. m. potwarzani 
bywają Pul 118 arg. 9.

Znaczenie: 'rzucać na kogoś oszczerstwa, 
stawiać bezpodstawne zarzuty, oczerniać, szka
lować, obmawiać, aliąuem falso accusare, calum- 
niari famae alicuius n o c e r e Ne daway mo po- 
twarzayoczym mo (calumniantibus me) FI 118, 
121, sim. Pul, M W  39a; Przymy slugho twego
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w dobre, a ne bodo potwarzacz mo {MW  39a: 
abi nye potwarzali mnie) phiszny (non calum- 
nientur me superbi) FI 118, 122, sim. Pul; 
Nye przepuscyl nyszadnemu potwarzacz gich 
(calumniari eos) BZ I Par 16, 21; Orate pro ... 
calumniantibus za pothwarzayące (Mat 5, 44, 
Rozm 270: modlczye szye za thy, którzy vasz... 
potvarzayą) M W  gl. 67; Tu zaluye tych, gysz 
z drogy prawdy blędzycz potwarzany bywayo 
Pul 118 arg. 9; ~  * znieważać, ignominia ali-
quem afficere*: Sustinetis..., si quis vos in 
faciem cedit potwarza (II Cor 11, 20) M W  
gl. 65; ~  Clemens... ducit testes contra Ma- 
thiam... pro eo, quod potwara, quod calump- 
niat 1385 StPPP VIII nr 3012; Jaco to swaczo, 
czo Jacub Micolaga obszalowal, v tern gy 
potwarza 1391 Pozn nr 105; Czso zalowal Wy- 
ssoczin kmecz na Dzerska, bi brał o gego rzecz 
iego rankoymo, o to gy pothwarza 1392 HubeZb 
66; Wischco... penam XV judicio contra 
Bernardum... pro eo, quia dixit sibi: *Podwarza 
1414 StPPP II nr 1349; Marczyn skarży na 
Mycolaya, ysze... wsząl mv oszmy skoth gwal- 
them, a Mykolay othpowyedzal, yszby {leg. 
iżby ji 'go’) nyepowynnye pothwarzal (quod 
indebite ipsum calumniaretur, Dział 43: ysze 
gy nyewynnye potwarza) Sul 52; Bo nyektorzy 
wząly sobye w obyczay potwarcze potwarzacz 
lyvd nyewynny o maszoboystwo przed daw- 
nymy lyathy yczynyone (consueverunt etenim 
quidam multum litigiosi calumniose viros in- 
nocentes... accusare) Dział 46; Aczlyby szeny- 
sczyzna potwarzala kogo y powolawala (si 
vero... mulier de oppressione aliquem accusa- 
verit calumniose, Sul 58: paknyąly... nye- 
wyastha... obwyny kogo pothwarzlywye) ib. 56.

Potwarzca cf. Potwarca
Potwarzenie 'bezpodstawne zarzuty, oszczer

stwo, fałszywe oskarżenie, falsa accusatio, in- 
simulatio, calumnia’: Cum introissent {sc. apo
stoli) in cenaculum, ascenderunt in supe
riora, vbi manebant oculte duplici de causa, 
primo ut essent ibi secrecius, timentes adhuc 
calumpniam, pothwarzenya, Iudeorum XV 
p. post. R XXV 178.

Potwarzliwie fałszywie, oszczerczo, falso, ca
lumniose’: Paknyąly dzewycza alybo nyewyastha 
o nyekakem vslystwe {pro vsylstwe) obwyny 
kogo pothwarzlywye (si... aliquem accusaverit 
calumniose) a na nyey snamyona osylsthwa 
nye bądą wydzana..., tedy... tha pothwarz- 
nycza mąką dostoyną... ma bycz pomsczona 
Sul 58.

Potwarznica 'ta co rzuca na kogoś potwarz, 
fałszywie kogoś oskarża, quae falso criminatur,

calumniatrix': Paknyąly dzewycza alybo nye
wyastha o nyekakem vslystwe {pro vsylstwe) 
obwyny kogo pothwarzlywye, a na nyey sna
myona osylsthwa nye bądą wydzana..., tedy... 
tha pothwarznycza (calumniatrix, Dział 56: 
tą pothwarczą) mąką dostoyną... ma bycz 
pomsczona Sul 58.

Potwarzny cf. Potwarny
Potwarzstwo cf. Potwarstwo
Potwarzyć fo rm y: inf. potwarzyć Rozm 721; 

~  praet. 3. sg. m. potwarzył 1396 Pozn nr 212; 
^  condit. 3. sg. m. by potwarzył Rozm 721;
3. pl. m. by potwarzyli Rozm 742.

Znaczenie: 'bezpodstawnie oskarżyć, obwi
nić kogoś, aliąuem falso accusare, insimulare': 
Czo Jakup szaloual na <Z>bignewa, v tern 
gy potwarszil 1396 Pozn nr 212; Cayphasch 
rozgnyevavschy szye, yze nye nalasl żadnego 
szvyadecztva, którym by mogły mylego Iesu- 
crista potvarzycz, pochvaczyvschy szye posrod 
vschythkyego luda, aby mogl myecz nyektora 
omovą svoych slov, czem by Iesucrista potva- 
rzyl, y rzeki: Slyszy<s)ch, czo czy przeczyv 
tobye svyadscha? Rozm 721; Byskupovye zy- 
dovsczy... podług tego pytały, yz rzekłyby 
{leg. rzekłliby): Yam Cristus, by y {leg. ji 'go’) 
potvarzyly, aby on sobye krolewsthvo przy- 
myenyl ib. 742.

Potwierdzać, Poćwierdzać, Poćwirdzać, Po- 
twirdzać fo rm y: praes. ind. 1. sg. poćwirdzaję 
BZ  Deut 29, 14; 2. sg. poćwirdzasz Rozm 788; 
3. sg. poćwirdza XV p. post. R XXV 180; 
poćwierdza FI i Pul 36, 18; 1. pl. potwirdzamy 
1498 SKJ III 335; ~  part. praes. act. adv. 
poćwirdzając Sul 62, XV p. post. PF III 287; 
potwierdzając MPKJ V 122; adi. ac. sg. neutr. 
potwirdzające 1471 MPKJ V 122; ~  inf. po
twierdzać OrtMac 43; ~  praet. 3. sg. m. poćwir- 
dzał Rozm 233; / .  poćwirdzała XV p. post. 
R XXV 179; neutr. poćwierdzało EwZam 
291. 295.

Znaczenia: 1. 'umacniać, wzmacniać, fir- 
miorem reddere, confirmare’: Bo ramona grzesz- 
nich ztarta bodo, ale prawe poczwerdza gospo- 
dzin (confirmat autem iustos dominus) FI 36, 18, 
sim. Pul; Lignum sancte crvcis est forte ob 
triplicem radonem :... secundo, quod corro- 
borat, poczvyrdza, infirmum XV p. post. 
R XXV 180; Dzyeczya... poczyyerdzalo szya 
w duchy (confortabatur spiritu Luc 1, 80) 
EwZam 291; Dzyeczya... poczyyerdzalo sya 
pełnym mądrosczy (confortabatur plenus sa- 
pientia Luc 2, 40) ib. 295.

2. 'uznawać za ważne, aliąuid ratum facere, 
confirmare*: Króla Wlodzyslawowy (sc. usta-
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wienia), ysze o przemynąlych króla Kazymy- 
rowych pamyącz czinyą, alye poczwirdzayącz 
napelnyayą, thesz thv kv konyczy popyszani 
szą Sul 62; Aon bodze pan bog twoy, iakosz... 
przisyogl otczom twim... Ani wam sarnim ya ta 
to zaslvbyenya sczwirdzayo y tich to przi- 
sy0g[l] poczwirdzayo (et haec iuramenta con- 
firmo) BZ Deut 29, 14; A megy ('my’) lystha 
*thecho dopusczamy a *pothwirczamy yyeczne 
a dzye<dzi?)cznye 1498 SKJ III 335; ~  Czy 
yszczy przyszyasznyczy... mayaly przysząznyky 
wybyeracz na dlugye czaszy a yako gye maya wy- 
byeracz, a ktho ye ma pothwyerdzacz (Ort- 
Ossol 38, 4: poczwyerdzycz) ? OrtMac 43.

3. *poświadczać, udowadniać prawdziwość cze
goś, testari, aliąuid verum esse ostendere': liii 
autem profecti predicauerunt vbique, domino 
cooperante et sermonem confirmante, a molwo 
poczw<ie>rdzay0cz (1471 MPKJ V 122: a ka- 
zanye podvirdzayancze, war. lub.: a kazanye 
pothwyerdzayacz), seąuentibus signis (Marc 16, 
20) ca 1420 R XXIV 86; Affirmans, poczwyr- 
dzayacz, stultam cor non habuisse suem XV 
p. post. PF III 287; Cum autem sancta Mar- 
garetha voluntarie Xpm crvcifixum assereret 
et eum in eternum viuere affirmabat, poczwyr- 
dzala, iratus prefectus ipsam incarcerari iussit 
XV p. post. R XXV 179; Tadeus... cżvdy 
rozmaytemy poczvyrdzal wschytko (miraculis 
multis confirmavit universa), które przepovye- 
dal o Iezvcrisczye Rozm 233; Dobrzesz thu 
rzeki, Pylaczye, pravdą, yze na nym nyethu 
vyny, bo tern poczvyrdzasch slovo boże przez 
Davyda proroka rzeczono ib. 188.

(Potwierdzanie) Poćwirdzanie *zatwierdzanie, 
umacnianie, actus aliąuid ratum faciendi, eon- 
firmandi, sanciendi : Gdze bracza... szą oth 
szyebye w gymyenyy oczczisnem roszdzeleny, 
przygodzy-li szą genemv s nych w dzedzinney 
rzeczi przecywko sobye skazanye sądowe wszącz, 
*drugąmv s nych potem owszeyky zapewną 
(pro zapowyedzyana) bącz mocz poczwirdzanya 
alybo naganyenya thake skazanye (interdicta 
sit potestas infirmandi seu arguendi sententiam 
eandem) Sul 38. ~  Prawdopodobnie tłumacz
zrozumiał infirmandi jak  confirmandi lub affir- 
mandi.

Potwierdzenie, Poćwierdzenie, Poćwirdzenie, 
Poćwirdzienie, Potwierdzienie, Potwirdzenie
form y: n. sg. poćwirdzenie XV med. R  XXII 
321, ca 1450 PF IV 576, BZ  Num 18, 19; po
ćwierdzenie 1484 Reg 724; potwirdzenie XV 
p. post. R XXV 275; potwierdzenie ca 1450 
PF IV 577; potwierdzienie 1471 MPKJ V 26; 
~  g. sg. poćwierdzenia 1484 Reg 724; potwir-

dzenia Rozm 42; ^  d. sg. poćwirdzeniu MPKJRp
V 37 r; poćwirdzieniu 1471 MPKJ V 56; ^  ac. 
sg. poćwirdzenie 1420 Pozn nr 996; poćwirdzie
nie ca 1450 PF IV 575; poćwierdzenie Naw 61; 
potwirdzenie 1435 Pozn nr 1549; ~  i. sg. po- 
ćwierdzenim MPKJN  6; potwierdzenim XV med. 
GIWroc 106r; potwierdzienim 1471 MPKJRp
V 6; ~  ac. pl. potwierdzenia XV med. GI
Wroc 66 v.

Znaczenia : 1. *umocnienie, wzmocnienie,
actus confirmandi, confirmatio': Ad edificationem 
proximi na poczwyrdzyenye blyssnego (Rom 
15, 2) ca 1450 PF IV 575; Ostrzezenye, pocz- 
wyrdzene, vczesyenye ib. 576; Nadzyey po- 
twerdzenye ib. 577; Podwyerdzienym (war. lub.: 
poczwyerdzenym) affirmacione (prosa incipit, 
versu labitur, pedestri sermone finitur, omnes- 
que leges dialecticae propositione, assumptione, 
confirmatione, conclusione determinat Prol) 
1471 MPKJ V 6; Kv podzwirdzienyą (war. 
lub. rp.: kv poczwirdzenyą) ad corroborandum 
(apud Hebraeos liber Judith inter hagiographa 
legitur, cuius auctoritas ad roboranda illa, quae 
in contentionem veniunt, minus idonea iudi- 
catur Judith prol.) ib. 56; Dayze my, yzbych... 
przyyala... szwyanthy olyey na poczwyerdzenye 
vyary szwąythey (pro szwyąthey) Naw 61; 
Smantnych poczeszyenye, głupich navczenye, 
mdlich w wyerze potwirdzenye XV p. post. 
R XXV 275.

2. *uznanie za ważne, actus aliąuid ratum fa 
ciendi., confirmandi': Yaco eszo szalował Bogus 
na Micolaya Gandkowskego, yszby mu raczył 
za comendora, ysz meli szą menacz *Scroszin 
sza Górka y mai mu przynescz *myscrzow list 
na to poczwirdzene 1420 Pozn nr 996; Ideo 
licet festum concepcionis sancte Marie nullo 
decreto, podwerdzenym, apostolico nulloque 
sacro canone institutum sit celebrandum 
XV med. GIWroc 106 r; Poczwirdzenye (1471 
M PKJN26: podwyerdzienye, war. lub. rp.: *pod- 
wyerdzone) iest sbawyenye wyeczne (pactum 
salis est sempiternum) przed panem tobye a sy
nom twim BZ  Num 18, 19; Konyecz a ostha- 
<tnie> poczvyerdzenye (conclusio et confir
matio) they reguły 1484 Reg 724; Przethoz 
nye yesth słuszno zadnemv czlovyekovy thego 
naszego napyssanya vstavyenya they reguły 
y zrządzenya, y poczyyerdzenya zlamaczi ib.

3. *poświadczenie, udowodnienie prawdziwości 
czegoś, actus confirmandi, ostendendi aliąuid re
rum esse': Iacobus vero in spiritu sancto confi- 
denter agens omnes asserciones evacuabat, gl. 
asserciones podwerdzena vprosny<ł>, ostendens 
eis ex Scripturis sacris XV med. GIWroc 66 v;
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Bo yydzyely, yze było doszycz potvyrdzenya 
svyątey vary (sciverunt sufficere pro fidei con- 
firmatione) <z> yego svyątego kazanya Rozm 
42; ~  Jako czo na mia zalowal Sandzywoy
Nyewerszky o pothfwirdzenye copczew oczu 
gego, tego mu nye snam anymu (leg. anim 
mu) rzeki oczczu gego myedzy Wirzbnem 
a myedzy Myechoczyny 1435 Pozn nr 1549.

4. *bierzmowanie, sacramentum confirmatio- 
nis*: De confirmacione, que sonat ex idiomate 
Latino in Polonico poczvirdzenye XV med. 
R XXII 321.

(Potwierdzicielka) Poćwierdzicielka 'ta co
umacnia, dodaje sił, quae vim addit, firmiorem 
f a c i t Pozdrowyona bandz Maria, poczwyer- 
dzyczyelko mączennykow bożych Naw 173.

Potwierdzić, Poćwierdzić, Poćwirdzić, Potwir- 
dzić form y: praes. ind. 1. sg. poćwierdzę XV 
p. post. Kałużn 287; 2. sg. poćwierdzisz 1447 
R XXII 40; 3. sg. poćwirdzi MPKJRp V 60 r, 
Pul 88, 21; poćwierdzi 1438 R XXII 358; 
potwierdzi 1471 MPKJRp V 49 v; 3. pl. po- 
ćwirdzą Sul 65, BZ  Neh 9, 38, OrtOssol 82, 1; 
potwierdzą OrtMac 110; ~  imper. 2. sg. po
ćwirdzi FI i Pul 67, 31, KartŚwidz, Rozm 560; 
poćwierdzi Naw 68; potwierdzi M W  Ib .  9a ; 
potwierdź XV ex. R XXV 226; 3. sg. potwier
dzi 1449 R XXIII 279; 2. pl. poćwirdzicie BZ 
Gen 18, 5; ~  inf. poćwirdzić Sul 69. 95; poćwier
dzić ca 1428 P F I 492, OrtOssol 38, 4, M W  11 a; 
potwirdzić 1437 Wisi nr 228 s. 85, 1471 MPKJN  
58; potćwirdzić MPKJRpN 38v; ~  praet. 2. sg. m. 
jeś poćwierdzi! FI 73, 14. 79, 16. 18; jeś potwir- 
dził Pul 73, 14; -eś poćwirdzi! Pul 79, 16. 18;
3. sg. m. poćwirdzi! BZ  I Par 14, 2; poćwier- 
dzil 1435 Pozn nr 1577; poćtwirdzil 1461—7 
Serm 315 r; potćwierdzil 1440 R XXV 242; 
/ .  poćwirdzila XV med. R XXV 153; 3. pl. m. 
poćwirdzili BZ  Gen 23, 20; potwierdzili Ort
Mac 59; ~  condit. 1 sg. m. bych potwirdzi! 
Rozm 89; 3. sg. m. -by poćwirdzi! BZ  IV Reg 
15, 19; -by potwirdzi! Rozm 186;/. -by potwir- 
dzila BZ  Lev 5, 4; 3. pl. f .  -by poćwirdzily 
Sul 62; ~  part. praet. pass. n. sg. m. poćwir- 
dzon ca 1420 R XXIV 85, Rozm 542; potwier
dzony ca 1420 WokTryd nr 484, XV med. 
GIWroc 144 v; / . poćwirdzona ca 1428 PF I 489; 
neutr. poćwierdzono OrtOssol 49, 1; potwier
dzone ca 1500 Erz 76; d. sg. m. poćwierdzo- 
nemu ca 1428 PF I 489; n. pl. m. potwierdzeni 
XV med. SKJ I 62, OrtMac 43; / . potwirdzeny 
Pul 110, 7; /. pl. f .  (w) potwirdzonych Rozm 
42. 162. 174; ~  praes. pass. 1. sg. m. poćwir- 
dzon jeśm FI i Pul 70, 7; / .  -m poćwierdzona 
OrtOssol 97, 1; -em potwierdzona OrtMac 133;

3. sg. f . potwir-zona jest FI 138, 5; neutr. jest 
poćwirdzono Rozm 762; jest poćwierdzono 
Naw 98; poćwirdzono jest FI i Pul 111, 7. 
116, 2, Pul 138, 16; poćwierdzono jest FI 138, 16; 
potwirdzono jest XV med. SKJ V 258; 3. pl. m. 
są poćwierdzeni OrtOssol 38, 4; ~  fut. pass.
3. sg. m. poćwirdzon będzie Sul 66; neutr. bę
dzie poćwierdzono OrtOssol 31, 2; będzie po
twierdzono OrtMac 30; poćwirdzono będzie 
Pul 26, 20; 3. p l.f. będą poćwierdzony OrtOssol 
37, 4; będą potwierdzony OrtMac 41; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. poćwirdzon był Rozm 542; neutr. 
było poćwirdzono Sul 61; 3. pl. m. są byli po
ćwierdzeni OrtOssol 50, 2; / . były poćwierdzony 
OrtOssol 37, 4; ~  condit. pass. 3. sg. m. -by
był poćwirdzon Dział 54; -by był potwirdzon 
Rozm 111; poćwirdzon by był OrtOssol 89, 3; 
by potwierdzon OrtMac 122; / .  -by była po
twierdzona M W  50b. —' Nie wydzielono form 
z udźwięcznieniem -ć-, -t- w grupach -ćw-, 
-tw-.

Z n a c ze n ia : 1. *umocnić, wzmocnić, confir- 
marę*: Podzwirdzi (confirma, Pul: poczwyrdzy), 
bosze, to, czso vczinil ies w nas FI 67, 31; W tobe 
poczwirdzon iesm (confirmatus sum) z sziwota, 
z brzucha maczerze moiey FI 70, 7, sim. Pul; 
Ti ies poczwerdzil (tu confirmasti) we czczy 
twoiey morze (Pul: ty yes potwyrdzyl moczo 
twoyo morze) FI 73, 14; Nad sinem czloweczim, 
iegosz ies poczwerdzil sobe (quem confirmasti 
tibi, Pul: yegoszes poczwyrdzyl sobie) FI 79, 16; 
Godz (pro bodz) roka twoia... nad sinem czlo
weczim, iegosz ies podzwerdzil sobe (quem con
firmasti tibi, Pul: yegoszes poczwyrdzyl sobie) 
FI 79, 18; Poczwyrdzono gest (confirmatum 
est) sercze gego FI 111, 7, sim. Pul, sim. FI i Pul 
116, 2; Dzywno so yczynila navka twoya ze 
mne, potwirzona gest (confortata est, Pul: po- 
strobyla szye) FI 138, 5; Barzo poczwerdzono 
gest (confortatus est, Pul: poczwyrdzono yest) 
ksoszstwo gych FI 138, 16; Podzwirdzona ac- 
cincta ca 1428 PF l 489; Ipse reficiet, confirma- 
bit, gl. sc. contra malum culpe, poczwerdzy 
(I Pet 5, 10) 1438 R XXII 358; *Nyepew- 
nygo podzwerdzys nil inexpertum affirmes 1447 
ib. 40; In bonis summa constancia te confirmet, 
gl. corroboret, pothwerdzy XV med. R XXIII279; 
Duchem przędnym scvirdzi, gl. poczwyrdzy 
(FI: sczwirdzi, Pul: sztwyrdzy, M W  9 a: po- 
twierdzy), mio (confirma me Psal 50, 14) Kart
Świdz; In tuo partu... roborata solidataque est 
yirginitas pothwyrdzono yest dzewstwo XV med. 
SKJ V 258; Poloszo wam chleb a poczwyrdzy- 
czye swego szercza (confortate cor yestrum) 
BZ Gen 18, 5; Dawał Manaen Fulowy tysyocz

C4*

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



508 POTWIERDZIĆ POTWIERDZIĆ

lybr szrzebra, abi gemv bil na pomocz a po- 
czwyrdzil krolewstwa gego (ut... firmaret re- 
gnum eius) BZ IV Reg 15, 19; Y pocztwirdzil 
confirmavit 1461—7 Serm 315 r; Potwierdzi 
mie (confirma me Psal 118, 28, FI i Puł: stwyr- 
dzy) w slowiech twogich M W  7b; Raczi po- 
czwierdzicz y zachowacz nas mocz leżu Cri- 
stowa M W  1 la; Zasługami swiantich twogich..., 
proszimi, abi nassza krewkoscz bila potwe<r>- 
dzona M W  50b; Poczwirdzono będzye (con- 
fortetur, FI: postrobi se) szyercze twoye Pul 26, 
20; Ramyę moye poczwyrdzy gy (confortabit 
eum, FI: vmoczni g\)Puł 88, 21; Dyablv odeymy, 
wy erze (leg. w wierze) szwyathey poczvyerdzy! 
Naw 68; Potwerdz dzyszya thako we mnye 
wszytky szyły! XV ex. R XXV 226; Iozephye,... 
ia z nyeba posłań k tobye, bych czye weselyl, 
[...] *vtrodzona potvyrdzyl (missus sum ad te 
consoladum tuamąue familiam lassam confor- 
tandum) Rozm 89; Bo yako stary zakon po- 
czvyrdzon byl krvyą zvyerzącza, którą offyaro- 
valy, thakyez novy zakon poczvyrdzon krvyą 
Iesucristovą ib. 542; A thy nyegdy navroczy 
szye, poczvyrdzy braczyą tvoyą (confirma fra- 
tres tuos Luc 22, 32)! ib. 560, sim. ib.

2. *uznać za ważne, aliąuid ratum facere, con- 
f i r m a r e Poczwerdzycz investire ca 1428 PF I 
492; Wykładami..., aby danyni... moczne 
szstacz myali, any gym tho wadzicz ma, yszby 
przywylyey na nye nye byl vidan, gdibi tylko 
szmyerczą dawcze... poczwirdzyli szą (dum- 
modo morte donatoris... confirmetur) Sul 62; 
Kedi... przes nasz... then dzal poczwirdzon nye 
bądze (quamvis... eadem diyisio ratificata non 
fuerit), wszdy po szmyrczy oczczowey sinowye 
nye mogą gego wsdrvszycz Sul 66; Gdy... bra- 
cza roszdzal myedzy sobą yczynyą, acz geden 
sz nych vmrze, any bracza ostała... mayą 
smyecz wsdrvszycz... then tho dzal, acz kakole 
gych dzelenye any przes nasz, any przes naszego 
starostą było poczwyrdzono (quamvis eorum di
yisio... fuerit confirmata, Dział 54: aczkolyby 
taky dzal... nye byl poczwyrdzon) Sul 67; No- 
tandum est, quod triplex est pax. Prima est 
ordinata potwerdzony XV med. GIWroc 144v; 
Poczwyrdzily to pole (et confirmatus est ager) 
y s *to yaskynyo Abramowy synowye Eth ku 
gymyenyu nowemu BZ  Gen 23, 20; Zapyszem 
syo, a to poczwyrdzo (signant) ksyoszota nasza 
BZ  Neh 9, 38; Dwa thowarzysza... zawyazaly 
szye... y pothwerdzyly tho zawyazanye... yaw- 
nyem pyszarzem y yego yawnym pyszmem Ort- 
Mac 59; Gdyby raczcze sz przyszyasznyky... 
yczynyly wyelkyerz..., y then by pothwerdzon 
(OrtOssol 89, 3; poczywyrdzon by byl) kro-

lewszkym albo dzyedzycznego pana lystem ib. 
122; Bandzely tho wszdanye poczwyerdzono 
(OrtMac 30: bądzyely... pothwerdzono) Ort
Ossol 31,2; Tho (sc. darowanie) szye stało mye
dzy namy sz dobrey woley y sz vmyszlu <i> po
czwyerdzono (OrtMac 60: sz podwyerdzenym 
prawa) ib. 49, 1; Ktorego ortela gego dopusczą 
z wyszego prawą albo poczwyrdzą (OrtMac 110: 
potwerdzą), tho maya przyyacz za prawo ib. 
82, 1; Podwirdzicz (war. lub. rp.: podczwirdzycz) 
vstavyenye sanxire (Esth 9, 29) 1471 MPKJ V 
58; Potwyerdzy (war. lub. rp.: poczwyrdzy) 
approbabit (Mich 6, 9) 1471 MPKJRp V 49 v; 
Wyernye yego wszystky kaszny potwyrdzeny 
(confirmata) na wyeky wyekom Puł 110, 7; Po- 
czwyerdzą wasz (leg, w was) vklad moy sz wamy 
(firmabo pactum meum vobiscum Lev 26, 9) 
XV p. post. Kałużn 287; Pyrva rzecz, aby krest 
svyątego Yana potvyrdzyl (ut baptismum Jo- 
hannis approbaret) Rozm 186; Napyrvey yako 
starszy, czvsch Annas (sc. sądził Jesukrysta), 
a potem Cayphasch poczyyrdzyl ib. 706; 
~  Pyszmo pothffyerdzone oth kosczyolą cano- 
nica scriptura ca 1500 Er z 76; Myły Yesus vczy- 
nyl yyelye czvd, ktoresz nye sza popysany v po- 
tyyrdzonych kxyągach (scriptis in authenticis) 
Rozm 42, sim. ib. 162. 174; Nyektorzy mo- 
vyą..., yze vslyschavschy (sc. Judasz) smar- 
thvychvstanye..., byezal y obyeszyl szye, które 
nye yest dobrze poczvyrdzono (quod non est 
authenticum) ib. 762; ~  Beatus Petrus ab aliis 
appostolis... fuit priuilegiatus vlg. poczwirdzon 
ca 1420 R  XXIV 85; Potwerdzoni professus 
ca 1420 WokTryd nr 484; Poczwerdzonemu pro- 
fessori ca 1428 PF I 489; Fratres, induite vos 
sicut electos dei, sancti, dilecti potwerdzeny, 
szwęczy, mylosznyczy (Col 3, 12) XV med. 
SKJ I 62; Poznał Dauid, isze poczwyrdzil gy 
(quod confirmasset eum) bog królem nad 
Israhelem BZ  I Par 14, 2; Mogą<li> czy gyszny 
przyszasznyczy, czosz szą rocznye od radzyecz 
yybrany y poczwyerdzeny (OrtMac 43: czo rocz
nye... pothwyerdzeny), szyedzyecz na przyszya- 
szney lawyczy na prawye..., albo mayąly przy- 
szasznyky wybracz..., a ktho gye ma poczwyer- 
dzycz (OrtMac 43: pothwyerdzacz) ? OrtOssol 
38, 4; Przyszasznyczy, czso szą przedthym były 
wybrany ku przyszaszney lawyczy y ku prawu 
<i> podzwyerdzeny (OrtMac 62: vthwyerdzeny) 
ib. 50, 2; Gdzem ya gego yczynyona y po- 
czwyerdzoną (OrtMac 133: gdyszem... pothwer- 
dzona) po nym dzyedzyczka ib. 97, 1; Arche- 
laus... rzeki, yschby tesch chczyal panovacz 
nad żydowską zyemya ymyenyem krolyewskyem 
tako długo, aschby do (pro od) czeszarza byl
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potwyrdzon (donec a Caesare confirmata foret 
successio) Rozm 111.

3. 'poświadczyć, udowodnić prawdziwość cze
goś, testari, ostendere aliąuid verum esse': Thucz 
ssypany kopcze... Any na nych vozny byl, any 
gych poczwyerdzyl vozny 1435 Pozn nr 1577; 
Podwirdzicz asserere 1437 Wisi nr 228 s. 85; 
Potczvyerdzil commendaret 1440 R XXV 242; 
Dług then, za który obrączono było, rąkoymya 
y dwa dryga swyathky poczwyrdzą wlosthnymy 
przysągamy (firmabunt propriis iuramentis, 
Dział 52: na to samotrzecz ma przysyądz swey 
sprawiedlywosczy) Sul 65; Ktho thy wyeprze 
pobył, ma poczywyrdzicz wlostną przysągą, ysz 
tham szą pobythi (proprio firmabit iuramento, 
Dział 59: ma sam przysyągą dokonacz prawdy) 
Sul 69, sim. ib. 95; Poczwyrdzyla aprobavit XV 
med. R  XXV 153; Dussa, ktorasz... mowylabi 
s vst swich, abi albo czso szlye vczynylabi, albo 
dobrze, a to istoo rzecz przysyogoo podwyr- 
dzyla (u t... idipsum iuramento et sermone fir
ma verit) BZ  Lev 5, 4; Gdy przyszasznyczy... 
nye myely swey pyeczączy. . a ffszythky rzeczy, 
czokoly przed nymy szą dzyaly szye y gescze 
szye dzeyą, badą poczwyerdzony {OrtMac 41: 
badą pothwerdzony) y były poczwyerdzony, 
mozemly s thym szwyadecztwem szyszkacz na- 
szey rzeczy? OrtOssol 37, 4; Thwymy vsty do- 
sthoynymy y szlowy yest poczwyerdzono, yz 
karmya yest czyala twoyego Naw 98. 

Potwierdzienie cf. Potwierdzenie 
Potwirdzać cf. Potwierdzać 
Potwirdzenie cf. Potwierdzenie 
Potwirdzić cf. Potwierdzić 
Poty c f  Poty
Potychmiast *potąd, dotąd, do tego miejsca, 

adhuc, usąue ad hunc locum': Yakosmy przi tern 
bili, ysz potichmyast Paszek obyal Mycolayewy 
dzedzyno y potichmyast vcazal, y potichmyast 
mu yo przedal 1423 Pyzdr nr 742, sim. ib. 
nr 743; Yako tho me yest, kandy *jady, po- 
thichmyast, yako my wosszny vkasszal ku Cho- 
czyczy 1432 ib. nr 1036.

Potyczel 1. 'błąd, pomylenie się przy wyma
wianiu roty przysięgi, error in verbis iurisiurandi 
pronuntiandis': Circa formam iuramenti al. rotha 
in obmissione litere vel sillabe lapsura al. po
tyczel censeri, iudicari neque fieri debet, nisi 
tantum in obmissione verbi sive diccionis in- 
tegri seu integre (1422) XVIII MMAe XII 154; 
Ipse percussus suum percussorem vel percusso- 
res... solus proprio iuramento probabit et iura- 
bit,% et a cruce non debet exigi ab eodem, nec 
pothyczel fieri debet, sed iurabit post prelocu- 
torem 1453 AKPr V 276; Racione lapsus al.

dlya pothiczely 1458 ZapWarsz nr 1080; Pothi- 
czeli XV ex. ErzGlos 178.

2. *narażenie się na karę, actus poenam sibi 
contrahendi': Quilibet homo, cuiuscunąue sta
tus et eminencie fuerit parte ab utraąue, kme- 
thoni pro ąuolibet debito in die prefixo et assi- 
gnato... absąue omni dificultate et dilacione et 
et absąue quavis incursione pene al. przesz 
pothyczely iusticiam facere et ministrare debent 
1472 KodMazL 256.

Potyczka c f  Podtyczka
Potykać, Potykać się fo rm y: praes. ind. 3. pl. 

potykają 1471 MPKJ V 61; ^  part. praes. act. 
adv. potykaję BZ Tob 11, 10; adi. n. sg. m. po
tykający 1471 MPKJN  7; d. pl. m. potykającym 
Sul 92; ~  inf. potykać 1471 MPKJ V 30; 
~  praet. 3. pl. m. potykali MPKJ V 132.

Znaczenia: 1. *zatykać, obturare': Obtu- 
rauerunt, id est potikaly aut *zathaczali {war. 
kal.: zathikaly; obturaverunt ora leonum Hebr 
11, 33) MPKJ V 132.

2. *wychodzić naprzeciw, spotykać, obviam
ire': Pothikacz occurrere (quia noluerunt vobis 
occurrere cum pane et aqua in via Deut 23, 4) 
1471 MPKJ V 30; ~  Pothykayączy obvius
(obviis te manibus excipiam Prol) 1471 MPKJN 1.

3. potykać się 'następować zaraz po sobie, 
subseąui, succedere': Succedunt sibi pothikayą 
schą aut posczigayą (idcirco cogitationes meae 
variae succedunt sibi Job 20, 2) 1471 MPKJN  61.

4. potykać się 'tracić w chodzie równowagę 
zawadziwszy o coś nogą, pedem offendendo la- 
bare': Tedi powstaw ślepi oczecz gego, pocznye 
gydz przecyw sinu swemv potikaio syo na nogy 
(offendens pedibus) BZ  Tob 11, 10.

5. potykać się 'mylić się przy wymawianiu roty 
przysięgi, in verbis iurisiurandi pronuntiandis er- 
rare': Yako plasczee przissyangi czynyanczim 
i przi tich przissyangach potikayanczim brani, 
takye... seymanye plasczow daley yest skażono 
i wnywecz obroczono Sul 92.

Potykanie 'walka orężna, pugna ar mis com- 
missa': Congressus, pothykąnye, proprie in 
bello ca 1500 Erz 16.

Potym cf. Potem
Na potym cf. Na potem
Potymiasty cf. Pótymiasty
Pouczyć *powiadomić, aliąuem certiorem face

re (?) : Sed nos... dominum Wirzbetam. . . ius- 
simus ipsum citari vlg. pouczczicz, quia idem 
dominus Wirzbeta... accedens personaliter ad 
nostram magestatem coiam nobis publice fas- 
sus est eidem domino Wneslao ac suis legitimis 
proximitatem de predictis hereditatibus (1357) 
DokMp IV 103.
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Powaba 1. *obowiązek świadczenia robocizny 
przez chłopów na rzecz pana w okresie cięższych 
i pilniejszych robót, iuris feodalis onus, quo coloni 
a domino vocati ad graviores ąuosdam atque 
urgentiores labores adesse cogebanturConuoca- 
cione kmetonum, que dicitur pouaba vel eciam 
tloca 1339 MMAe III 247; Johannes... kme- 
thones... obligauit... unam diem in septimana 
laborare et tempore messis ad primam voca- 
cionem al. pouaba ąuilibet duas falces mittere 
debet 1388 StPPP VIII nr 4709; Tenentur... 
kmethones nostri nobis... annis singulis ad 
bynam laborare convocaeionem, vlg. na po- 
wabą, videlicet semel ad estatem et semel ad 
hyemem, scilicet arare, colere et... seminare 
(1444) 1469 DokMp III 150; Omnes cmethones, 
tabernatores... tenentur laborare unum diem in 
frumentis hyemalibus et alium in aestivalibus, 
qui vocatur powaba seu pomocz DILB I 375; 
Est in eadem villa taberna..., quae... solvit pro 
censu tres marcas, in utraque powaba laborans 
ib. 418; Cmethones, hortulani... tenentur unum 
diem in frumentis hyemalibus praedialibus et 
alium diem in frumentis aestiyalibus, ultra dies 
in septimana debitos, quilibet propria falce 
metere et laborare, qui labor yocatur wyelka 
powaba ib. 534, sim. ib. 537. 538; Item powaba 
al. digeria seminant et disponunt pro vere et 
hyeme DILB III 380.

2. * w stęp, początek zabawy, może też wezwa
nie do współudziału, initium ludi, fortasse etiam 
actus ałiquem hortandi, ut ałicui rei intersit': 
Preludium est paruus ludus antę maiorem fac- 
tus poczathek, povąbą ca 1500 Er z 16, sim. ib.

Powabiać *zachęcać do zbliżenia się, imitare*: 
Zmouil sin bozi sloua uelmy znamenita, gimis 
casdo duso zbosno pobuda, ponocha y po
uaba... Pouaba, reca: Y poydy! Kśw br 5—6.

Powabie 1. *zachęcić do zbłiżenia się, imitare’: 
O, kaco iesc ti to crole mile pouabil Kśw cv 37; 
~  Uznaie (sc. człowiek), kegdy sgresil..., kto- 
rimy grehi tuorcha suego na gnew pouabil 
Kśw cr 18.

2. *wezwać, przywołać, advocare, arcessere 
Iohannes, procurator domini palatini,... po- 
wabil kmethones meos, quia detinui debitores... 
domini vestri, yenite custodire ipsos 1414 Tym- 
Sąd 165; Acz szą nye wroczy (sc. kmieć) tako 
powabyony (yocatus), tedy pan oney wszy 
oszwyathezenym bądze mocz gego dzedziną 
przes gynszego oszadzycz Suł 80,

Powabne zapewne 'rola, której użytkownik był 
zobowiązany do wykonywania powinności zwanej 
powaba, fortasse ager, cuius possessor officium 
ąuoddam, powaba \ocatum, praestare debebat

Monasterium... tollit decimam manipularem... 
de agro praediali retro curiam, qui dicitur po
wabne DILB I 479, sim. DILB II 60, DILB III 
115.

Powalić, Powalić się fo rm y: inf. powalić 
1426 KsMaz II nr 2553; ~  praet. 3. sg. m. po
walił 1407 HubeZb 120, 1428 Pozn nr 1296, 
1429 ib. nr 1314; 3. pl. m. powalili Pul 26, 4. 
73, 7; ~  condit. 3. sg. f . -by powaliła Pul Deut 
49; ~  part. praet. pass. ac. pl. m. powalone XV 
med. GIWroc 1 r.

Znaczenie: cprzewrócić, rzucić na ziemię, 
deicere, sternere': Eze Potr powalyl plotha na 
pospolney vogrodze 1407 HubeZb 120; Eze Mi- 
colag o th0 krziwdą oth Micolaya wstał, eze 
gemu chcyal szon0 powalicz, a w tern ss0 gemu 
dzecz0 seszglo 1426 KsMaz II nr 2553; Erigit 
elysos, id est podnosy powalone (Psal 145, 8) 
XV med. GIWroc l r ;  Szyekyro y przeszyekyem 
powalyly y0 (deiecerunt eam, FI: srzuczili yo) 
Pul 73, 7; ~  powalić się *przewrócić się, upaść, 
cadere': Tedy mi schą kon pode m[p]ną powalyl 
y *sthcluklem sza 1428 Pozn nr 1296, sim. 1429 
ib. nr 1314; Gysz mye męczo nyeprzyaczyelye 
mogy, czy szye roznyemogly so y powalyly sze 
(ceciderunt, FI: spadli so) Pul 26, 4; Ya zapła
czę gym w czas, aby szye powalyla (ut labatur 
Deut 32, 35) noga gich Pul Deut 49.

Poważny *pełen powagi, dostojny, gravis, am- 
p l u s Vmyszlilem they godziny mowicz z ma- 
zem powaznem constitui ad hanc horam cum 
uno quodam gravissimo colloqui XV ex. PF III 
178.

Powąchać *rozpoznać zapach, odorem reco- 
g n o s c e r e Povyem czy o mey kosze, gethno 
gyey povachay w nosze De mor te w. 222.

Powąchanie fzmysł węchu, węch, sensus odo- 
randi’: Pouachanie olfactus (omnes sensus ex- 
teriores, videlicet visus, auditus, gustus, olo- 
factus et tactus clauduntur, sc. in somno) 1444 
R XXIII 307.

Powątlać *osłabiać, infirmum reddere': Abu- 
sus, zle pozywanye, corpus debilitat powantlą 
XV med. R XXV 155.

Powątlić *osłabić (tu walką), infirmum red
dere (hoc loco: cer tarninę)' (?): Po vatly cz 
pugnare XV p. pr. R XVI 343.

Powąz *sznur używany przez bartników do 
wdrapywania się na drzewa, funis, quo utentes 
apiarii arbores conscendunt’: Prefato seulteto... 
damus... libertatem in silva et hereditate nostra 
prefata exercendi mellificia mellis et apum, 
quantum cum una corda, que vlg. powanz dici
tur, exercere poterit et laborare 1404 DokMp I 
315.
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Powciągać c f  Powściągać
Powciągnąć c f  Powściągnąć
(Powerek) Powyrek *drążek do noszenia wiader 

na barkach, nosidlo, baculum ligneum hamis in 
umeris gestandis apta': Trabę al. povirkyem per- 
cussit 1473 ZapRpZakr 7, 437 v.

Poweselić *dać radość, ucieszyć, gaudio affi- 
cerey: Anna szwyatha dokonawszy szwego zy- 
wotha na przedpyeklye sthapyla, *oyczye swyą- 
the poweszelila M W  96a.

Powiadacz, Powiedacz 'ten kto wygłasza coś, 
opowiada, qui aliąuid refert, narrat': Redarguit 
illos recitatores, powyedacze, qui volunt auten- 
ticare carmina sua XV med. R XXIII 269; Po- 
vyądacz relator ca 1500 Erz 16.

Powiadać, Powiedać fo r m y : praes. ind. 1. sg. 
powiadam FI i Pul 44, 1, 1449 R XXV 163. 164, 
Gloger, BZ  Deut 30, 18, EwZam 298, ca 1500 
Erz 16; powiedam Gn la . 172a, 1444 PF V 37, 
XV meX PF IV 592, XV med. S K J I 69, etc. etc.; 
powiadaję ca 1418 JA XIV 512, Pul 141, 2; po- 
wiedaję FI 141, 2, Rozm 69. 557. 562; 2. sg. po- 
wiedasz Rozm 51 A. 717; 3. sg. powiada Kśw 
dv 8. 12, BZ  Gen 18, 20, Pul 18,1, etc.; powieda 
Rozm 465. 671. 820. 826; 1. pl. powiedamy 
OrtOssol 41, 4, Rozm 65. 694. 798; 2. pl. po
wiadacie ca 1450 PF IV 573; powiedacie 
XV med. R XXII 246, Rozm 742; 3. pl. po
wiadają XV p. post. GIDom 89; powiedają 
Gn la . 177a, Slota w. 64, De morte w. 299, 
Rozm 173; ~  imper. 2. sg. powiadaj 1456 Zab
ij Pozn 113; 1. pl. powiadajmy XV med. R XXV 
154; 2. pl. powiadajcie FI 9, 11, FI i Pul 47, 11, 
RZ Tob 12, 20, Pul 104, 2; powiedajcie FI 104, 2, 
Pul 9, 11, Rozm 367; ~  part. praes. act. adv. 
powiadaję Rozm 557; powiadając FI i Pul 77, 5, 
BZ  Neh 4, 12, XV o*. MPRJ II 320, 1500 
ListTat 174; powiedając 1418 Pozn nr 1029, 
1427 Kościan nr 1277, XV med. SKJ I 68, 1484 
Reg 706, Rozm 50. 55, etc.; adi. d. pl. m. 
powiadającym Dział 19; ~  inf. powiadać BZ 
Tob 9, 7, Ort Mac 65, XV e*. PF V 22, ca 1500 
Erz 16; powiedać Gn 171 b, 1450 MacDod 120, 
OrtOssol 27, 2. 53, 1, 1484 Reg 723, Rozm 7, 
eR\; ~  fut. 1. sg. m. powiadać będę FI i Pul 21, 
23. 54, 19, Pul 9, 1; będę powiedać Rozm 574. 
679; 2. sg. m. będziesz powiedać BZ  Ex 13, 8; 
3. pl. m. będą powiedać Rozm 417; neutr. po
wiadać będą FI i Pul 144, 4; ~  praet. 1. sg. m. 
-(e)m powiedał Rozm 472. 648; -m powiadał 
OrtMac 65; 3. sg. m. powiadał 1408 Czrs 14, 
XV med. R XXV 152; powiedał 1415 Kościan 
nr 556, ca 1425 EwKReg 42, XV med. PF IV 
593, Aleksy w. 119, BZ Gen 24, 33, SkargaPłoc 
w. 21. 23, XVp. post. R XXV 178, Rozm 52, etc.;

f  powiadała BZ  Gen 24, 30, 1456 Zab- 
UPozn 88; powiedała XV p. post. R XXV 180; 
3. pl. m. powiadali są FI 77, 3; są powiedali 
Rozm 95; powiadali 1453 R  XXV 210, BZ  II 
Par 9, 6, M W  34a, Pul 77, 3, XV PF V 103; 
powiedali ca 1425 EwKReg 42, BZ Gen 22, 
20, ca 1500 R XLVII 369, Rozm 715. 776. 
777; ~  pląperf 3. sg. m. jest był powie
dał Gn 2a; / .  jest była powiedała Gn 14b; 
3. pl. m. są byli powiedali Gn la ;  ~  condit.
1. sg. m. (-)bych powiedał XV ex. GIWp 69, 
Rozm 717; 2. sg. m. by powiadał XV p. post. 
GIDom 44; by powiedał Rozm 285; 3. sg. f  
-by powiadała Rozm 821; 2. pl. m. byście po
wiadali FI i Pul 47, 12; 3. pl. m. by powiadali 
1453 R XXV 213; by powiedali Rozm 363; 
~  part. praet. pass. n. sg. neutr. powiadano 
BZ III Reg 18, 13, OrtMac 83; powiedano 1484 
Reg 723, Rozm 93. 540; ~  praes. pass.
3. pl. f . powiadany są EwZam 289; powiedany 
są Pul 86, 2; są powiedany Rozm 845; ~  fut. 
pass. 3. sg. neutr. będzie powiedano Rozm 530.

Z n a c ze n ie : *posługiwać się słowami dla ko
munikowania myśli i przeżyć, mówić coś, wypo
wiadać, v er bis cogitata referre, narrare, aliąuid 
loquiy: a. bez dopełnienia bliższego: Powadaycze 
(narrate) w weszach iey FI 47, 11, sim. Pul; 
Biscze powadali (ut enarretis) w pocolenu ginem 
FI 47, 12, sim. Pul; Weczor y rano, y w poludne 
powadacz y swastowacz bodo (narrabo et an- 
nuntiabo) FI 54, 19, sim. Pul; Powyadayą dico 
ca 1418X4 XIV 512; Venerunt dicentes se eciam 
yisionem angelorum vidisse, qui dicunt, po- 
wedaly, eum vivere (Luc 24, 23) ca 1425 Ew
KReg 42; Povyadam (dico enim Christum Iesum 
ministrum fuisse circumcisionis Rom 15, 8) 
1449 R XXV  163, sim. ib. 164; Powyadal nun- 
ciaret XV med. ib. 152; Veniam, gl. yeniam 
et narrabo przystąpye k temv powyedayacz, ad 
yisiones et reuelaciones domini (II Cor 12, 1) 
XV med. SKJ I 68; Powyada (dixit, sc. bog) 
BZ Gen 18, 20; Genze powyedal (ait) ib. 24, 33; 
Ya wam nye mogą wthore odpowyadacz, ya- 
kom pyrwey powyadal OrtMac 65; Gest mayd- 
borszkye prawo, ysz ya mam powyedacz (Ort
Mac 65: powyadacz) OrtOssol 53, 1; Que pre- 
dicabat, powadala, mortis destruccionem 1456 
ZabUPozn 88; Magister, dic povyaday! ib. 113; 
Nad tho wszythko, czokoly yuz popyssano, po- 
yyedano 1484 Reg 723; Hoc est contra illos, 
qui postponentes timorem dei recitant, powia- 
daya, fabulas aliquas nociyas et inutiles XV 
p. post. GIDom 89; Qui cum doctrinam eis pa- 
ciencie intimasset, povyedal, didicit ab eis XV 
p. post. R XXV 178; M aria... ea (sc. verba),
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que audivit post modum fidelibus retulit po- 
yyedala ib. 180; Proferre powyadacz vel rzecz XV 
ex. PF V 22; Povyądacz alegare ca 1500 
Erz 16; Asserere povyadącz albo myenycz ib.; 
Povyądącz declarare ib.; Et quocumque diuer- 
tabantur semper de domino Jhesu predicabant, 
id est povyedaly ca 1500 R XLVII 369; Nye 
yakoby kazącz, alye yakoby povyedayącz rzeki 
Rozm 552, sim. ib. 735; Począly poyyedacz rze- 
kącz ib. 685, sim. ib. 699; Povyedasch ib. 717; 
K temv slow nye odpoyyedzyal prze thy rzeczy, 
yako są yvz povyedany ib. 845; ~  komuś,
czemuś: Gest on nam bil tako pouedal Gn 2a; 
Oczczowe naszi powadali so (narraverunt, Pul: 
powyadaly) nam FI 77, 3; Szak powyedal kasz- 
demv Aleksy w. 119; Bodzesz powyedacz synowy 
twemu (narrabisque filio tuo) tego dnya BZ  
Ex 13, 8; Nye wyerzilam tim, gysz my powya
daly (non credebam narrantibus) BZ  II Par 9, 6; 
Vide, nemini dixeris patrz, by nykomv nye po- 
wyadal XV p. post. GIDom 44; Dzyeyycza blo- 
goslavyona *chczyącz yą navyedzycz przy yey 
brzemyennosczy, yako yey anyol povyedal, ve- 
schla w dom Zachariaschow Rozm 52; Affrodo- 
szius... naydzye svoye bogy wschytkye złamany, 
yako yemv povyedano ib. 93; Zavyerne povye- 
dam tobye (dico tibi Jo 3, 3) ib. 236, sim. ib. 
267. 271, etc. etc.; Przysly do myasta y nalezly, 
yako ym poyyedal (sicut dixit illis Luc 22, 13) 
myły Iesus ib. 521; Zayyerne tobye povyedayącz 
(dico tibi Jo 13, 38): Nye zapoye kur, aze szye 
mnye trzykrocz zaprzysch ib. 557; Alye bych 
ya vam poyyedal (si vobis dixero Luc 22, 67), 
nye yyerzyczye my ib. 717; M arya... stała za- 
losczyyem serczem patrzączy, yakoby tho sama 
ona povyadala svey przeslavney słudze ib. 821; 
Yako povyeda dzyeyycza blogoslayyona svey... 
słudze ib. 826; ~  o kimś, czymś: Ony o gego 
narodzenv szocz nam biły pouedaly Gn la ;  
Mnodzy za to niczsz ne dbayo, ysz gym o czczy 
powedayo Słota w. 64; O yey fąle powyadaymy 
famam suam recitamus XV med. R XXV 154; 
Pocznye gemv powyadacz (indicavit) o miodem 
Thobyaszu BZ  Tob 9, 7; Dawno o nyey powya
daly XV ex. PF V 103; O nym szą nam povye- 
daly (praedixerunt) ony krolyovye Rozm 95; 
O bozem czyelye... bądzye potem povyedano 
ib. 530; Abysczye yyerzyly, yzeczyem ya, czvsch 
o ktoremze pyssano y povyedano ib. 540; 
Yavnye vam bądą poyyedacz (annuntiabo Jo 
16, 25) o mem oyczv ib. 514, sim. ib. 679; Sam-ly 
to od szyebye movysch, czyly yny povyedaly 
(dixerunt Jo 18, 34) o mnye? ib. 111; ~  po- 
wiedać się *okazywać, dawać do zrozumienia, 
significare': Et appropinquauerunt castello quo

ibant, et ipse se finxit, powedal S0 , longius ire 
(Luc 24, 28) ca 1425 EwKReg 42; ~  sobie po
wiadać 1 rozmawiać między sobą, inter se colloąui': 
(Sermones), quos confertis ad invicem gesz 
sobye powadacze (Luc 24, 17) ca 1450 PF IV 
573.

b. dopełnieniem zdanie zależne: Pouedamcy 
ga tho vam..., isczy szo... nasz sbauiczel gest 
bil narodzyl Gn la ;  Ga tobe pouedam, ysze 
ktoricz clouek che do boga prycz, tenczy ma 
bycz swothy Gn 172a, sim. ib. 174b. 177b; Jaco 
mne Potr powadal, essz Staszek dal dwanaczcze 
cop sza czescz 1408 Czrs 14; Jako mu szam 
Szigmund powedal, jako czszo me Franczek 
ranił 1415 Kościan nr 556, sim. Rozm 117; Ja- 
com ya yesdzil w poszelstwe ot Jana Chro
mego ... do pana Jana Tuchorskego powedayocz 
mu, yszczy pod tobą szedzecz nye chcze 1427 
Kościan nr 1277, sim. Rozm 50; Powiadaam 
waam zaprawdo, yzee yropnoscz czyny czosto 
z mosczyny nyewieesczee serczee Gloger; Pro
roczy povyadaly, ysz figurach (leg. w figurach) 
ya yydaly 1453 R XXV 210; Powyedaly (nun- 
tiatum est) Abramowy, ze zona brata gego 
Nachora porodzyla syna BZ  Gen 22, 20; Na- 
przood powyadam (praedico) tobye dzysz, ze 
zagynyesz BZ Deut 30, 18, sim. EwZam 298; 
Zaly nye powyadano (non indicatum est) tobye, 
panu memu, cso bich yczinyl BZ III Reg 18, 13; 
Gdze szą ranny lekarze, thym to dayą... przed 
prawem powiedacz (OrtMac 22: powyedzyecz), 
yakye tho ramy (pro rany) były OrtOssol 27, 2; 
Bydło abo gynsze rzeczi tako wząte... powia- 
dayączym a skarszączym (asserentibus, Sul 31: 
myenyączym sza), ysz nyesprawyedlywie dzecz- 
kowany,... ma wroczycz Dział 19; Czemv... 
povyedayv (sc. lekarze), esze vyelyka mocz 
szola mayv? De mor te w. 299; Ffalszyyy my 
szwyath poyyedal, bych ya długo szyf byczy 
myal SkargaPłoc w. 21, sim. ib. w. 23; Wska
zał do czesarza przekopskyego povyadayącz mv, 
yako czesarz zavolsky chcze czyągnącz kv 
Nyepry 1500 ListTat 174; Tedy myły Iesus przy
kazał ym..., by nykomv nye povyedaly (ut ne
mini dicerent Mat 16, 20), yze on yest Kristus 
Rozm 363; Yako syyąthy Yan poyyedal my- 
lemv Iesucristvszovy, yze yydzyelysmy yednego 
ib. 371; Sam szyebye musyl (sc. św. Jan) po- 
myenycz na to, aby yyedzyal, yze pevn<i>ey 
onych poyyeda, czo szye dzyalo v szyeny, 
yen<o> ten, który [który] tamo byl ib. 671, 
sim. ib. 820; Odpoyyedzyal myły Iesus: Vy po- 
yyedaczye (vos dicitis Luc 22, 70), yzsczyem ya 
ib. 742; Czyly ymy (pro yny) o mnye povyedaly 
(dixerunt Jo 18, 34), bych ya byl kroi? ib. 116;
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POWIADAĆ POWIADANIE 513

Povyedamy tez tvey mylosczy, yzecz tego vymy, 
yzecz yest pravy czarnokxyasnyk ib. 798.

c. dopełnieniem bliższym rzeczownik a. zaimek 
w bierniku *wypowiadać, wygłaszać, obwieszczać, 
opisywać, opowiadać, wyjawiać, praedicare,

describere, narrare, aperire': Pouada nam 
duoie u tih słoueh suoti Symeon Aiw dv 8; 
Pouada nam tec to ocec suoti Symeon suoie 
presmerne ucesene z'6. 12; Posly beszo a tho 
orodze ony pouedagocz, ysci szo gest bil kro- 
leuicz narodzyl Gzz la ;  Sfwe grzechy gest ona 
przeth n<i)m bila pouedala Gzz 14b; O gichsze 
mocze vele bich mai vam pouedacz Gn 171 b; 
Ga vam *szaprafdo velike veszele pouedam 
Gn 176b; Fszythkiim krescyganom vernim ony 
velike vesele pouedago Gn 177a; Spewaycze 
gospodnu..., powadaycze (annuntiate, Pul: po- 
wyedaycze) medzi ludem nauko iego FI 9, 11; 
Slutky (pro skutky) roku iego powada[io] {Pul: 
powyada) sczwerdzene (opera manuum eius 
annuntiat firmamentum) FI 18, 1; Powadacz 
bodo (narrabo) ymo twe braczy moiey FI 21, 23, 
sim. Pul; Powadam ia (dico ego) dzala moia 
krolowi FI 44, 1, sim. Pul, Ne so vtaiona od 
sinow gich w p<o>colenu drugem, powadaiocz 
(narrantes) chwali gospodnowi FI 77, 5, sim. 
Pul; Zpyewaicze gemu y godzcze gemu, powye- 
daycze (narrate, Pul: powyadayczye) wszystki 
dzywi gego FI 104, 2; Zamant moy przed nym 
powedayo (pronuntio, Pul: powyadayę) FI 141, 
2; Pokolene y pokolene chwalycz bodze dzala 
twoya y mocz twoyo powadacz bodoo (pronun- 
tiabunt) FI 144, 4, sim. Pul; Jakosmi bili... 
v pana Micolaya Czarnkowskego w poselstwe, 
pouyedayącz nyemocz Mikolayewą 1418 Pozn 
nr 1029; Panno myła,... na thwe sdrowe thim 
listhem pytham a szwe powedam 1444 PF V 37; 
Proszą szobye na pomocz boga..., bych wam 
mogl pysma swathego powyedacz czo dobrego 
1450 MacDod 120; Radosczy vam powyedam 
XV med. PF IV 592, sim. XV med. SKJ I 69; 
Czso prorok powyedal, pothem angyol szwya- 
stowal XV med. PF IV 593; Bądą wam mowicz 
wschitko sle... na potwarz prze myą, gen czu 
gesm prawda, yąsz wi powyedaczye XV med. 
R XXII 246; By... szvoge krzywdy povyadaly 
1453 R XXV 213; To powyadala bratu BZ Gen 
24, 30; Y stało syo, gdisz k nam szły Zidzi... 
a powyadaiocz to nam (dicentibus nobis) BZ 
Neh 4, 12; Wi chwalcye boga a powyadaycye 
(narrate) wszitki dziwi gego BZ  Tob 12, 20; 
W thym gaynym szadzye a wylozonem, gdzye 
tho wywołano albo powyadano, nye byłam Ort- 
Mac 83; Na to my przyszasznyczy z Maydborku 
prawo powyedamy OrtOssol 41, 4; Tedy tesz

kazały sząpyerzowy powyedacz (OrtMac 65: 
powyadacz) odpowyedcz ib. 53, 1; Powiadali 
mi (narraverunt mihi Psal 118, 85) zlosznyci 
baszni M W  34a; Mynisthrovye... mayą onego 
wsthąpyyączego... obyczaye... yypytaczi..., po- 
yyedayącz yemu thrudnosczy... thego tho 
braczthwa 1484 Reg 706; Mynystrovye... 
jawne vyny y nyedostathki braczszkye... mayą 
navyedzaczovy... poyyedaczy (denuntient) ib. 
723; Powyadacz będę (narrabo, FI: prawicz 
bodo) wszytky dzywy twoye Pul 9, 1; Wyelebne 
rzeczy powyedany so (dicta sunt, FI: rzeczona so) 
o tobe Pul 86, 2; Powyada nam tuta dwanasczye 
przekaz modlytwy XV p. post. GIDom 57; Po- 
pelnyą szyą thy, chthore powyadany są (quae 
dicta sunt Luc 1, 45) tobye od boga EwZam 289; 
Dagze my wybawgenge, abyh kosdemw powge- 
dal tffe łaskawe karanye XV ex. GIWp 69; Serui 
szabyeszely gemv, powyadayącz gemv yczyechą 
y wyeszyele XV ex. MPKJ II 320; Dico huma- 
num povyądam vam lathwya a lekką rzecz (Rom 
6,19) ca 1500 Erz 76; Joachym począł wschystko 
povyedacz (narravit), yako yemy bog zyavyl 
Rozm 1 ; Marya... pocznye y (leg. ji, sc. Jozefa) 
yeselycz,... povyedayacz wschytko, czo szye 
stało ib. 55; Wschytkym povyedamy (nuntia- 
mus) ten dzyw ib. 65; Vschakosch to za prawdą 
povyedayą (recitantur) ib. 173; Patrzy, by tego 
nykomv nye poyyedal (vide nemini dixeris 
Mat 8, 4) ib. 285; Nykomy nye poyyedayczye 
tego yydzenya (nemini dixeritis yisionem Mat 
17, 9) ib. 367; Vschytko, czokoly vam bąda po- 
yyedacz (dixerint Mat 23, 3), chovayczye y czym 
czye ib. 417; Iesus... pyssal...: Zyemya zyemyą 
povyeda (terra terram accusat) ib. 465; Ony ssą 
tego nye poznały, yzem ym poyyedal (dicebat 
Jo 8, 27) boga sobye oczsem ib. 472; Odpovye- 
dzyal syyąthy Pyotr povyądaya sva volya ib. 
557; Zavyerne to poyyedayą vam (dico vobis 
Jo 14, 12) ib. 562; A nyyednego przykłady nye 
povyedasch (proverbium nullum dicis Jo 16, 29) 
ib. 574; Za nye yyeczye, czom vam poyyedal 
o nym? ib. 648; O Marya, nascha namylscha 
gospodze, povyedamy tobye zaloscz yyelyką 
ib. 694; Povyedam tobye *naszye yyelyka za
loscz ib. 699; Tedy poyyedaly ty czuda ib. 715; 
Tho myenyl przeto, yze słyszał o nym yyelye, 
czvsch yyelye rzeczy povyedayacz ib. 797; ~  po- 
wiedać coś za pewność *mówić jako o rzeczy 
pewnej, dicere, pro certo haberey: Rozmayta 
czvda y znamyona szą po wschemy svyathv 
yydzyany..., a wschakosch tego za pevnoscz 
nye povyedaya (assevero) Rozm 69.

Powiadanie, Powiedanie fo r m y : n. sg. powia
danie ca 1500 Erz 16; ~  d. sg. powiadaniu
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514 POWIADANIE POWIAT

FI 91, 2; powiedaniu Rozm 144. 703; ~  ac. sg. 
powiedanie Słota w. 109, Pul 91, 2, Rozm 519; 
~  /. sg. (o) powiedaniu 1424 TPaw VII nr 3886; 
~  ac. pl. powiedania XV p. post. R XXV 179.

Z n a czen ia : 1. *opowiadanie, relacja, narra- 
tio': Ku powyadanu (ad annuntiandum, Pul: 
na powyedanye) rano miloserdze twoie FI 91, 2; 
Przymicze tho powedane przed waszo czescz, 
panni, pane Słota w. 109; Povyądąnye relatio 
ca 1500 Erz 76; Yego (sc. Jesusa) mądrosczy 
wschysczy szye dzyvyly y yego pytanyy a ta- 
kyesch povyedanyv (in responsis) Rozm 3 44; Gyal 
povyedacz przyblyzenye svoye szmyerczy y svey 
mąky y przedłużał to povyedanye aze dalyeko 
v nocz ib. 519; Yze svyąthy Yan yypyszal nye- 
ktore rzeczy y yroczyl szye k syemy poyye- 
danyv ib. 703, sim. ib.

2. *oświadczenie, wypowiedzenie swojego zda- i 
nia, actus dicendi, existimandii: Przeczslaus bur- 
grabius... dixit... Extunc castellanus... dixit: 
Nichil scio de burgrabio any o gego powyedanyu 
1424 TPaw VII nr 3886; Poyyądanye declaracio 
ca 1500 Erz 76.
( 3. 'twierdzenie, zdanie o czymś, sententia, 
opinio’: Iacobus yero in spiritu sancto confiden- 
ter agens, omnes asserciones eorum, poyyeda- 
nya, eyacuebat XV /ws/. R XXV 179.

Powiastka *problem, zagadnienie, ąuaestio, 
problemat : *Powyaska probłemma ctf 1428 PT7 I 
487.

Powiat, Powiet fo rm y: n. sg. powiat 1403 
VIIIa 86, XV in. JA XXVII 265, 1431 

ArchCastrCrac IV 185,1, 1433—8 zIKPr IV 525, 
ć7ć\ ;  powiet 1420—30 AKPr IV 463, 1434 

399; -  g. sg. powiata 1445 XIV 181; 
powiatu 1420 StPPP II nr 1686, 1430 Pozn 
nr 1378, 1431 ArchCastrCrac IV 245, 1, etc.; 
~  i. sg. powiatem 1441 AKPr II 533; ~  /. sg. 
(w) powiecie 1415 Kościan nr 544, Sul 78. 109, 
etc.; powiacie 1419 Pozn nr 1045, 1452 AKPr II 
533, OrtCel 6, etc.; ~  n. pl. powiaty 1463 ,4A7Y 
IV 482; -  ac. pl. powiaty 1445 AGZ XIII 173; 
~  /. pl. (w) powieciech Sul 95.

Znaczenie: 'okręg sądowy, jednostka admi
nistracyjna, certa ąuaedam regio iudicio ad- 
scripta, vw/go districtus appellabatur': Quia 
extra districtum Sandomiriensem vlg. powath 
ipsum citauerat 1403 v4K/V VIIIa 86; Ne bilo 
ye s czego poszwacz, bo ne mała niczsz w tern 
powecze any nigdze pod crolem 1415 Kościan 
nr 544; Ysze pan starosta w tern posnanskem 
powacze nye bil ot swantego Thomi asz do 
nedzele Letare 1419 Pozn nr 1045; Pro eo, quia 
ipsum citauit extra powathu ipsius terrestrem 
bene ossadlego ad castrum 1420 StPPP II

nr 1686; Taliter duximus providendum, quod 
prefati termini particulares non pluries nisi 
semel infra mensem in quolibet districtu seu iuris- 
dicione al. powyeth {AKPr II 533: poyyathem, 
w powyacze, AKPr IV 463. 525. 562: powath, 
ib. 482: powyathy, povyath, ib. 500: w powyeczye) 
habeantur 1420—30 AKPr IV 463, sim. 1434 
ib. 399; A on mya przyacz ne chczal rzekacz, 
ys nyesd ('nie jest’) s tego powyatu 1430 Pozn 
nr 1378; Idem Abraham recordit a proprio 
districtu al. powath 1431 ArchCastrCrac IV 
185, 1; Recedendo a iure districtu, quo se con- 
sueyit tueri, ylg. powathu in Xansz ib. 245, 1; 
Domini et domine iudex, detis michi ad di
strictum Sanocensem al. do powyathu, ubi 
ista bona iacent 1436 AGZ XIII 13; 
Omnes alios districtus obmittendo al. oppus- 
czywszy yne pouyati 1445 AGZ XIII 173; De 
districtu Haliciensi al. s powyatha 1445 AGZ
XIV 181; Tesz gdyby kthorzy byli *theyzye 
osady alybo powyathy (eiusdem parochiae seu 
districtus, Dział 21: w gednem powiecze) 
Sul 33; Gdisz powod powyathy sąmprzowego 
(forum rei) szewsządi ma *nasladowyacz Sul 42; 
Thakosmy ymyslily obeszrzecz, aby przerze- 
czony rokowye mały nye wyączeykrocz, nyszly 
gena w myeszącz w kaszdem powyecze (in 
quolibet districtu seu iurisdictione) ymyany 
Sul 78; Gdikole... barthnyk w naschich zye- 
myach, powyeczyech nye chczyalbi... barcy... 
dzirzeecz... y swego pana, tegdi onemu panu... 
barcz m a... wsdacz Sul 95; Paklibi... slyach- 
czycz... kmyeczya bi zabyl,... grododzirzi, 
w cziyem powyeczye (in cuius districtu) ten 
tho kmyecz bandzye zabyth, yednąn (^c. kopę) 
zaplaczycz bandzye yynyen Sul 109, sim. 1450 
AGZ XIII 309; In eodem districtu, id est 
eodem territorio w tern powyacze OrtCel 6, sim. 
Dział 11; Pouyath territorium OrtCel 11, sim. 
OrtLel 235, OrtZab 529, ca 1500 Erz 76; Po- 
wyat districtus OrtLel 234, sim. 1457 PF V 14,
XV p. post. ib. 6; Gdi my w którą zemyą przerze- 
czoną wgedzemy, tedi sądzą y podsadek tego 
powiaty (terrae, Sul 24: they zeemye) na na- 
szem dworze mayą bycz ystawycznye Dział 11; 
*Dokaschtzye my, yestli thu ma bycz *syn- 
dzono albo do powyathu dacz? 1462 Pilz 276; 
Powyath wysky 1481 SprTNW  VIII 2, 38; 
~  Powyath krolewsky bannum regium XV in. 
JA XXVII 265, sim. OrtZab 527; Item bannum 
regium, id est iudicium formatum ylg. powath 
vel *iednye szemye yel eciam bannum regium 
dicitur ylg. oszadzoni szand, tercio bannum 
regium sumitur pro interdicto ylg. zapowecz 
królewska 1444 AKPr II s. XIII; Item bannum
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regium, id est iudicium formatum vlg. powyath 
crolewsky vel alterius teire 1453 ib. s. XX, 
sim. XV p. post. GIKórn II 203; ~  *diecezja,
d io e c e s is<J>aroslaw, z boga mylosczi gnyes- 
nyenyskyey czyrkwie iarczybyskvp, postawyony 
vrzadem obeszrzenya w obyazdze y tesz po- 
wyacze cracowskyem (in Cracoviensis dioecesi, 
Sul 3: w krakowskem byskvbstwye), wszem 
pospolycze tym to pysmem dawamy wiedzecz 
Dział 3; A yesthlyby potrzebno, o thaką rzecz 
mogą sye do povyąthu svego bysskupa vczyecz 
(si facultas affuerit episcopi dioecesani consilio 
in hac parte) 1484 Reg 716; ~  ~  Powyath
gentilium XV p. post. R XXV 198; Ut de 
subvrbanis villis... ad suam homines ciuitatem 
capitalem convenirent, vbi territorium, povath, 
habebant XV ex. M PKJII 324; Nata est gloriosa 
virgo Maria ex patre Ioachim de Nazareth 
et matre Anna de Sephor, opido fundato in 
territorio, gl. territorium povath, Nazareth 
iacente ib. Decapolis est regio decem ciuitatum, 
povyąth, districtus ca 1500 Erz 76.

Powiatek *sąd prawa niemieckiego, iudicium 
iuris TheutonicV: Mandavit facere et fecit par- 
vum iudicium vlg. *povacek 1425 BiblWarsz 
1857 II 800; Magnum powyatek, judicium 
baniti judicii powiathek, judicium expositum 
al. powyathek 1465—74 LubelSłow 27; In iu- 
dicio bannito al. powatek 1418—75 Zab 512; 
Iuditium particulare al. powiathek XV p. post. 
RocznHist VI 100.

Powiatny *mający władzę nad powiatem, tu 
w znaczeniu diecezjalny, qui certam regionem 
powiat vocatam administrat, hoc loco dioecen- 
sis’: Byskvpovye povyathny (ordinarii loco- 
rum)... mogą vlzyczy bracziey... pokvth y 
posthow <w> ych ostrosczy 1484 Reg 722.

Powić 1. *owinąć, okręcić pieluszkami, pan- 
nis im o h e r e Powyą involvam XV p. pr. Zab 
519; Porodzyla (sc. Maryja) syna svego pyrvo- 
rodnego a w pyelyvszky go povyla (pannis 
eum involvit Luc 2, 7) EwZam 292; Naydzyeczye 
dzyeczyathko w pyelvszky povythe (pannis in- 
yolutum Luc 2, 12) ib.

2. *urodzić, gignere’: Maria szyna povyla, 
pannyenszthva ne szthraczyla XV med. 
R XIX 79.

Powidła pi. tantum. *przetwór smażony z owo
ców, głównie śliwek, pulmentum e pomis, impri- 
mis e prunis coctum*: Libela, gl. confectus ex 
cerasis vel ex nucibus etc. powydla XV p. pr. 
R XVI 343; Powydla cerusata ca 1455 JA XIV 
494; Olla cum cerusis al. powydla 1495 Roczn- 
Krak XVI 62; Povydlą cerusetum ca 1500 
Erz 76.

Powieczka *ruchoma fałda skórna zakończona 
rzęsami mogącą zakryć gałkę oczną, palpebra’: 
Supercilium zrzeniczą, povyeczka, brew XV med. 
R XXIII 280; Povyeczka ca 1455 JA XIV 491; 
Povyeczką palpebra ca 1500 Erz 76.

Powiedacz cf. Powiadacz
Powiedać cf. Powiadać
Powiedanie c f  Powiadanie
Powiednik c f  Powietnik
1. Powiedzenie 1. *rozkaz, polecenie, iussum, 

mandatum’: Movy svyąthy Byernath kv Euge- 
nymv byskupy rzekącz: Tyoy myecz szvyeczky 
yesth snacz thve skazanye albo povyedzenye, 
alye nye thwa rąką ma bycz dobyt Rozm 639.

2. *rozgłoszenie, rozsławienie, actus dindgandi, 
notum, illustrem r e d d e n d iTamo so wstopyly 
postaczy... w szwyadecztwo Israhel na powye- 
dzenye (ad confitendum, FI: na zyawyenye) 
ymyenyu bożemu Pul 121, 4.

2. (Powiedzenie) Powiedzienie •przyprowadzę- 
dzenie, przedstawienie, actus aliąuem adducendi, 
ostendendr: Skazalismi thego tho lana kv po- 
wyedzenyy (ad producendum)... swyathkow do- 
pusczicz (Dział 23: łanowy swyatky skazałyśmy 
y vstawily przypysczycz) Sul 34; Wyodączi 
thi tho swyatky... gynsze swyathky, acz może 
ge myecz, myanowanya y powyedzenya (pro- 
ducendi)... yolną mocz ma ymyecz (Dział 23: 
mosze gynsze swiatky wyescz) ib.

Powiedzieć fo rm y: praes. ind. 1. sg. powiem 
Gn 171 b, El i Pul 49, 13, Słota w. 92, etc.', po- 
wim Rozm 501; 2. sg. powiesz BZ Num 23, 16, 
1471 MPKJ V 106; 3. sg. powie Słota w. 55, 
Gałka w. 5, BZ Num 16, 26, etc.; 1. pl. po
wiemy FI i Pul 74, 2; 2. pł. powicie Rozm 
453; 3. pl. powiedzą FI i Pul 70, 16, Sul 80, 
BZ Deut 17, 10; ^  praes. ind. z partykłą ać 
dla wyrażenia trybu rozkazującego 2. du. ać po- 
wieta BZ  III Reg 21, 10; ~  imper. 2. ^ .  po
wiedz Gn gl. 169 a, FI 101, 24, XV in. Cyz- 
Płoc, BZ I Reg 14, 43, etc.; powidz Rozm 
126. 168. 320, etc.', 2. pl. powiedzcie BZ  Gen 
32, 4. Jos 4, 22, Rozm 252, etc.; powidzcie 
Rozm 446; ~  inf. powiedzieć Słota w. 2, Sul 55, 
XV med. MacDod 35, etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
powiedziałem 1471 MPKJ V 94, Rozm 422. 
579; -m powiedział OrtOssol 53, 1; powiedział 
sem MPKJ V 94; 2. sg. m. -ś powiedział BZ 
Gen 21, 26, Rozm 126. 549, etc.; 3. sg. m. jest 
powiedział BZ  Deut 22, 20, Rozm 563; powie
dział FI 86, 6, 1429 ZapWarsz nr 346, 1442 
R XIX 77, etc. etc.; f . powiedziała ca 1500 
SprTNW  V 12, Rozm 83; 3. du. m. powiedzia- 
łasta BZ  Jos 2, 17; 1. pl. m. -(e)smy powiedzieli 
XV p. post. RozmPam 475, Rozm 770; 2. pl. m.
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-ście powiedzieli Rozm 718. 724; 3. pl. m. po
wiedzieli są BZ Ex 16, 22; są powiedzieli 
Aleksy w. 140; powiedzieli ca 1420 R XXIV 
82, Błaż 319, BZ  Num 22, 7. 16; ~  pląperf.
3. pl. m. są byli powiedzieli Gn 2b; ~  condit.
2. sg. m. (-)by powiedział Rozm 552. 722. 800;
3. sg. m. (-)by powiedział Rozm 145. 382. 
397. 554; 1. pl. m. -bychom powiedzieli BZ 
Gen 50, 17; 3. pl. m. by powiedzieli 1420 
TPaw VII nr 1759, Rozm 408; ~  condit. praet.
1. sg. m. bych był powiedział Rozm 561; 2. sg. m. 
by był powiedział Rozm 169; 3. sg. m. -by 
był powiedział Gn 182b; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. powiedzian Rozm 554;/. powiedziana 
BZ II Par 34, 27; neutr. powiedziano BZ Jos
2. 2. I Mach 2, 31, Rozm 93. 404. 591. 795; 
~  inf. pass. sg. m. być powiedzian 1484 Reg 
706. 723; ~  praes. pass. 3. sg. neutr. powie
dziano jest Sul 79, BZ  Gen 48, 1. Ex 14, 5;
3. pl. są powiedziany FI i Pul 121, 1; ~  fut. 
pass. 3. sg. neutr. będzie powiedziano Rozm 
673; powiedziano będzie BZ Ex 9, 16. Num 
23, 23; ~  praet. pass. 3. pl. powiedziany były 
EwZam 293; / . są były powiedziany Gn 2a.

Z n a czen ie : fposłużyć się słowami dla za
komunikowania myśli i przeżyć, wypowiedzieć, 
verbis cogitata referre, narrare, aliąuid loąuF: 
a. bez dopełnienia bliższego: Gospodzin powe- 
dzal (narrabit, Pul: prawyl) w pismech ludzskich 
FI 86, 6; On (sc. sędzia) pamyątha-ly, kako 
sząndzyl,... powyedzecz (dicere) alybo othlozycz 
bącz powynyen Sul 55, sim. Dział 51; Dzedzycz 
sz... szolthiszem mayą... wybracz dwye perso- 
nye..., gesz godząthnoscz takego szolthiszow- 
sthwa... oszaczowawszy,... dzedzyczowi po- 
wyedzą (nuntiabunt) zaplaczycz Sul 80; Po- 
wyedzal (dixit) bog: Bodzczye szwyatla w stwo- 
rzenyu nyebyeskyem BZ Gen 1, 14, sim.
ib. 2, 18. I Reg 14, 43; Wskazano krolovi 
lericho y powyedzano (nuntiatumąue est) BZ 
Jos 2, 2, sim. Rozm 795; Navczcze ge y po- 
wyeczcze (dicetis) BZ Jos 4, 22; Gednim telko 
stopyenym, a tak powyem (ut ita dicam), ia 
ode smyercy rozdzelyonem BZ I Reg 20, 3; 
Exemplum..., quod hic aduco, povem, in eon- | 
solacionem omnibus 1456 ZabUPozn 96; Po- i 
yyedzalem (war. lub.: powyedzal sem) indicaui 
(indicavi tibi, ne forte diceres Is 48, 5) 1471 
MPKJ V 94; Myły Iesus povyedzyal: Kto nye 
bądzye czynycz pokuthy, ten zgynye Rozm 373; 
Iesus odpovyedzyal rzekącz: Thysz povyedzyal 
(tu dixisti Mat 26, 25) ib. 549, sim. ib. 722. 723. 
794. 795; ~  komuś, czemuś: Acz mi bodze
chcecz se yescz, ne powem tobe (non dicam 
tibi) FI 49, 13, sim. Pul; Kto ne we, przecz by

to było, ya mu powem Slota w. 92; Oczczv 
szą powyedzeli: Nykdzey-szmy go nye wydzely 
Aleksy w. 140; Poweczczye (loąuimini) panu 
memu Ezau BZ Gen 32, 4; Przyszły soo wszistka 
kszoszota... y powyedzyely S00 (narraverunt) 
Moyszeszowy BZ Ex 16, 22; Y powyedzano 
(renuntiatum est) *moszom k<rolo>w<ym> a se- 
branyv BZ I Mach 2, 31; Ja wam nye mogą 
wthore powyedzecz (OrtMac 65: odpowyadacz), 
jakom pyrwey powyedzal (OrtMac 65: po- 
wyadal) OrtOssol 53, 1; Chczeszly yyedzecz 
statecznye, poyyem tobie przespyecznye De 
morte w. 158; Azaly naam nye povyesch nonne 
indicabis nobis? (Ezech 37, 18) 1471 MPKJ 
V 106; Poyyedzczye lyszovy temv (dicite vulpi 
illi Luc 13, 32) Rozm 419, sim. ib. 700; Povye- 
dzyalem yam (dixi yobis Jo 9, 27) ib. 422; 
Povydzczye dzyeycze Syon (dicite filiae Sion 
Mat 21, 5) ib. 446; Povym czy ib. 501; Bych 
byl yam czo ynako poyyedzyal (si quo minus 
dixissem vobis Jo 14, 2), nyzlym poyyedzyal 
ib. 561; ~  k, ku komuś, czemuś: Wstaw 
Moyzes... powye (dixit) ky sborv BZ  Num 
16, 26, sim. ib. Jos 6, 6; Powyedzalasta (dixe- 
runt) k ney BZ Jos 2, 17; ~  o czymś: Ga
yam o gednem d[z]arze pouem Gn 171 b; 
Bych mogl o them czszo powedzecz, o chlebo- 
wem stole Słota w. 2: Povyem czy o mey kosze 
De morte w. 221; Iozeph nyeczo o syyątosczy 
zyavyl y o dostoyenystyye poyyedzyal (propa- 
layit) Rozm 86; By my byl nye poyyedzyal 
(si... non dixisses) a (pro o) z<m)a<r)twem- 
vstanyv ib. 169; Potem schyrzey o tern bądzye 
poyyedzyano ib. 673.

b. dopełnieniem zdanie zależne: Powecz yemv 
Tyburczy, aby sam przybeszal XV in. CyzPłoc; 
Kedi Marcisz swim kmeczem w czasz poue- 
dzal, eze o wyesz odmovil a na penandzech 
oszadzil 1429 ZapWarsz nr 346; Powyedzano 
gest (relatum est) nam, ysz starosthy zem na
szych... sządzą Sul 79; Powyedzano gest 
(nuntiatum est) Iosephowy, ysz nyemoczen 
oczyecz gego BZ Gen 48, 1, sim. ib. Ex 14, 5; 
Powyedzano bodze (dicetur) Israelowi, czso 
iest ycinil bog BZ Num 23, 23; Powyedz (indica) 
my, czsosz yczinyl BZ  I Reg 14, 43; W mye- 
szczyech, gdy szą ra<n>ny lekarze, them tho 
daya... powyedzyecz przed prawem, yakye tho 
rany były OrtMac 22; Czo meszkasz, wsza- 
kosmy tobye powyedzely, *yzye zloczyncza yest 
XV p. post. RozmPam 475; Povyedz my (nar- 
ra), yako szye to stanye Rozm 50; *Povyedzye- 
la (nuntiayit, sc. Maryja) ym, czokolyye y yako 
anyol zyyastoval ye ib. 52; Povydz my, synkv my
ły, czo mam vczynycz (quid dicis nobis... modo
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faciendum) ib. 126, sim. ib. 168. 320; Aby ym 
poyyedzyal, czo yydzyal od mego vrodzenya ib. 
145; Povydzze my, który medzy temy trzemy 
yydzy szye blyzny onemv, który oblupyon ib. 
333; Czlovyek yeden... posiał sługą syego, aby 
povyedzyal (dicere Luc 14, 17) thym, którzy 
ssa vezvany, yze czass yyeczerzy ib. 382, sim. 
ib. 397. 554; Povyedzyano yemv (dixerunt 
autem ei Luc 18, 37), ize Iesus Nazarensky 
ydzye ib. 404, sim. ib. 93. 591; Kazał vezvacz 
slugy svoye..., aby povyedzyely, yako który 
yyelye zyskał (Luc 19, 15) ib. 408; Gdy
yest povyedzyal svym zvolyenykom, yze od 
nych iuze ydzye ib. 563; Povyedzyalem yam, 
czo szye ma stacz ib. 579; Thysz povyedzyal 
(tu dixisti Mat 26, 64), yzem ya ib. 717; Vysczye 
povyedzyely (vos dicitis Luc 22, 70), yzem ya 
syn boży ib. 718, sim. ib. 724; Zaprzyszyegam 
czye..., aby nam povyedzyal (ut dicas nobis 
Mat 26, 63), yezly ten syn boży ib. 722, sim. 
ib. 800; Povyedz, a gdzye yest moy syn yybrany 
ib. 734—5; Vschakoczyeszmy povyedzyely, 
yzecz zapovyeda czessarzovy dan dayacz ib. 
770.

c. dopełnieniem bliższym rzeczownik a. zaimek 
w bierniku *wypowiedzieć, wygłosić, obwieścić, 
opisać, opowiedzieć, wyjawić, praedicare, nun- 
tiare, deseribere, narrare, aperire’: Fczora pefne 
yesczy szocz ony nam biły pouedzany Gn 2a; 
Sfvecz yeszele pastirzom szocz ge ony biły poue- 
dzely Gn 2b; Abycz on onima dwema braczen- 
czoma tho bil pouedzal Gn 182 b ; Poueczmy [o] 
oth poczotka pokolene tyoge Gn gl. 169a; Vsta 
moia powedzo (annuntiabit) prawdo twoio FI 
70, 16, sim. Pul; Powemi (narrabimus) dziwi 
twoye FI 74, 2, sim. Puł; Maloscz dnow mych 
zyaw albo powyedz (nuntia) mnye FI 101, 24; 
Weszelyl gesm so w tych, gesz my so powe- 
dzany (quae dicta sunt mihi) FI 121, 1, sim. 
Puł; Tho mu powe geszdzały Słota w. 55; 
Panowye dzedziezski zapowyedze,: gym, aby 
Micolageui... poszw ne powyedzeli 1420 TPaw 
VII nr 1759; Nuncciauerunt domino suo 
omnia powedzely albo wszwastowal<i> panu 
yego *wyszczko (Mat 18, 31) ca 1420 R XXIV 
82, sim. Błaż 319, BZ Num 22, 16; Pastu[e]sch- 
kam szo angel zyawyl a gim nowyni powedzal 
1442 R XIX 77; Lachowie, Niemczo wie..., wot- 
piczeli w mowie..., Wikleph prawdą powie 
Gałka w. 5; Chczalbym yam nyeczo povye- 
dzyecz XV med. MacDod 35; Radoscz yey 
yyelka poyyedzal 1453 R XXV 211, sim. Rozm 8; 
Abimelech... powyedzal (locutus est) wszitko 
to przed nymy BZ  Gen 20, 8; Tisz my tego nye 
powyedzal (non indicasti mihi) ib. 21, 26;
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Oczyecz twoy nam przykazał..., abichom tobye 
ta to słowa powyedzeli (u t... diceremus) ib. 
50, 17; Powyedzyano bodze (narretur) gymyo 
twe we wszey szemy BZ Ex 9, 16; To powyecz 
(haec loąueris) synom israelskim BZ Ley 20, 2; 
Poyiedzeli (narrassent) gemv wszitka słowa 
Balachowa BZ Num 22, 7; Odpowyem wam, 
czoszkoli mi pan powye (quidquid mihi dixerit) 
ib. 22, 8; To powyesz gemy (haec loqueris ei) 
ib. 23, 16; Vczinis wszistko, czosz tobye po- 
wyedzo (dixerint) BZ Deut 17, 10; Acz krzywe 
swyadeczstwo powyeta (dicant) BZ III Reg 
21, 10; Pokorzilesz syo w wydzenyy bozem 
s tey rzeczi, która powyedzana (quae dicta 
sunt) przecyw temu myastu BZ II Par 34, 27; 
Powyem (indicem) gemy gich tayno rado BZ 
Judith 10, 13; Powyedzal szwoyą żałobą Ort- 
Ossol 53, 1, sim. Ort Mac 65; Ma kaszdego 
pozwacz osobno, do wroth gego gechawszy 
a lyaską yderzywszy, przyczina ma powiedzecz 
Dział 14; Przyclad o them chcza povyedzecz 
De morte w. 17; Ma byczi povyedzian y vy- 
dan kaczermisthrzoyy 1484 Reg 706; Taky 
(sc. brat) ma byczi yydan y povyedzan przez 
nyektorą braczyą yisitatoroyy ib. 723; Wszysczy, 
chthorzy szlyszely, dzyvovaly szyą są i o thych, 
chtore povyedzyany były (dicta erant Luc 
2, 18) od pastyrzow EwZam 293; Swe szkonanye 
powyedzyala ca 1500 SprTNW  V 12; Anyol... 
yey ymyą y yrodnoscz tesch my povyedzyal 
(narrayit) Rozm 8; Tego nykomy nye povye- 
dzyala (nemini... detexit) ib. 83; Nyechay 
*dadzo to czalo a yemv każe, yze povye moye 
nyevynnoscz ib. 126; Przeto yzesch myą vypravyl 
a praydąss poyyedzyal (veritatem es de me 
protestatus), kaza tobye, abysz smarthvychvstal 
ib.; Poydzyczye, yzryczye czlovyeka, ktorycz 
my poyyedzyal (dixit Jo 4, 29)... moye grzechy 
ib. 248, sim. ib. 249; Poyyedzczye (dicetis 
Luc 4, 23) my tedy then przykład ib. 252; 
Spytam ya tez vasz yednego sloya, *ktorąsz 
poyyczye-ly yy mnye, ya tezyampovyem (quem si 
dixeritis mihi et ego yobis dicam Mat 21, 24) ib. 
453; Boyą szye, by tego nykomy nye poyyedzyal 
ib. 552; Tobye povyedzan ten zdraycza, ysch tego 
nye poyyedzyal nasyyątschey dzyeyyczy ib. 554; 
~  powiedzieć coś na kogoś *postawić komuś 
zarzut, obicere’: Iestlibi prawda bila, czosz gest 
na nyo poyyedzal (quod obicit)..., yirzyczo yo 
ze drzvi BZ Deut 22, 20; Czokoly nan (sc. 
na Jesukrysta) kto czo poyyedzyal, ten to 
popyszal Rozm 1\A.

~  Cf. Napowiedzieć, Odpowiedzieć, Opowie
dzieć, Przepowiedzieć, Przypowiedzieć, Roz- 
powiedzieć, Spowiedzieć, Wypowiedzieć, Za-

POWIEDZIEĆ 517

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



518 POWIEDZIEĆ POWIEŚCIĆ

powiedzieć, Powiadać, Odpowiadać, Opowia
dać, Przepowiadać, Przypowiadać, Rozpowia
dać, Spowiadać, Wspowiadać, Wypowiadać, 
Wyspowiadać, Zapowiadać 
Powiedzienie cf. 2. Powiedzenie 
Powieka fo r m y : n. sg. powieka ca 1420 

WokTryd nr 285; ~  n. pl. powieki FI i Pul 
10, 5, Rozm 21. 149; ~ d . p l .  powiekam FI 
i Pul 131,4; ~  ac. pi. powieki Rozm 21; ~ l .p l .  
(na) powiekach Rozm 21. 149. 741.

Z n a czen ie : *ruchoma fałda skórna zakon- 
czona rzęsami, mogąca zakryć gałkę oczną, 
palpebra*: Poweky (palpebrae) iego pitaio si- 
now ludzskich FI 10, 5, sim. Pul; Acz dam sen 
oczyma mogyma a powekam (palpebris) mogym 
drzemane FI 131, 4, sim. Pul; Poweka palpebra 
ca 1420 WokTryd nr 285; Povyeky (palpebrae) 
myala zdrowe przeze wschey zavady. Vloszy na 
povyekach (palpebrarum) były malyvdko wsto- 
czony Rozm 21; O povyekach (de palpebris) 
Iesusovych. Povyeky (palpebrae) yego były po- 
vlyeczony a sylno yyelyebne ib. 149; Vloszy 
na yego povyekach (palpebrarum) nye były 
barzo myasze ib.; Narzekayączy płakała v no 
czy a szl<z>y ye w povyekach yey (lacri- 
mae eius in maxillis eius Thren 1, 2) ib. 741.

Po wielbić 'wysławić, uczcić, celebr ar e, colere, 
ornare*: Pane bosze moy, powelbyon yes (magni- 
ficatus es) barzo FI 103, 1, sim. Pul; Prawycza 
twoya, gospodnye, powyelbyona iest (magni- 
ficata est Ex 15, 6, FI: powelyczana gest) w mo
czy Pul Moys 6.

Powielenie *rozkaz, polecenie, iussum, manda- 
t u m Iaco to Swanthoslawouo rado ani kaszno 
ani *povelenyn, ani gego vedzenym paney Na- 
ceslawe roku przebito 1401 Pyzdr nr 156; 
Myecza ma dobycz ryczerz kaplanskym po- 
vyel<en)ym na kassn czeszarska Rozm 640.

Powieliczać fsławić, czcić, celebrare, colere*: 
Prawycza twoya, gospodne, powelyczana gest 
(magnificata est Ex 15, 6, Pi//: powyelbyona iest) 
w moczy FI Moys 6.

Powielić *polecić, rozkazać, mandare, iubere': 
Powiel, gospodnye, blogoslawicz AfiP 120a.

(Powiersze) Powirsze *powierzchnia, super- 
Tzc/es’: Powirsche superficiem XV /ne/7. G/- 
JFroc 231 v.

Powiesić fo r m y : praes. ind. 2. sg. powiesisz 
1471 MPKJ V 18; 5. sg. powiesi PZ Jos 2, 21; 
~  inf powiesić XV £*. PP V 25; ~
7. sg. m. powiesiłem 1471 M PKJY  52; 5. sg. m. 
powiesił 1389 Pozn nr 61, 1471 MPKJ V 39, 
Rozm 238. 603; ^  condit. 3. sg. m. -by powiesił 
1412—71 BiblWarsz 1861 III 50; -  part. 
praet. pass. n. s g . f  powieszona 1456 ZabUPozn

97; ~  praes. pass. 3. sg. f . powieszona jest 
BZ Ex 35, 12.

Znaczenia: 1. *zawiesić, suspendere':
Uczyń... opono, która przed nym powyeszona 
gest (quod antę illud oppanditur) BZ Ex 35, 12; 
Pvscziwszy ge, aby precz odeślą, powyeszi 
(appendit) powrózek czirwony w okyenczv 
swem BZ Jos 2, 21; Sed ut sibi manus, qua scri- 
bebat, abscinderentur et suppendentur yczątha 
a poweszona 1456 ZabUPozn 97; Powyeschisz 
appenses (quod appendes antę quattuor co- 
lumnas Ex 26, 32) 1471 MPKJW 18; Povyeschil 
na ramyenyą armigatis (David, gl. percutiebat 
in organis armigatis et, saltabat totis yiribus 
antę dominum II Reg 6, 14) ib. 39; Powyeszycz 
subpendere XV ex. PF Ń 25\ ~  Czso pan 
Jaranth zaloval, yszbi povessil nan Schevsky 
Jan główną, dwa meczą i *czrzissz, y motla, 
tego iest Jan nie uczinił 1412—71 BiblWarsz 
1861 III 50.

2. dubium: Jaco Przibislaw otdzelil Grzimka 
pirzw, nisz ten lud poueszil {pro poueszczil ?) 
1389 Pozn nr 61.

3. corruptum: a. pro odważyć: Povyeschilem 
apprehendi (war. lub.: *odwyasyl sem appendi; 
appendique eis argentum et aurum I Esdr 8, 25) 
1471 MPKJ V 52; ~  b. pro powyższyć: A yako 
Moyzes povyeszyl (exaltavit Jo 3, 14) vązą 
na pvsczy, tako poyyszon ma bycz szyn czlo- 
yyeczy Rozm 238; Ffigura albo przykład onego 
vąza myedzyanego v Starem zakonye, ktore- 
goz Moyzesch povyeszyl na pusczy ib. 603.

Powiesitki pl. tantum 1pas tkaniny przycze
piony jako ozdoba do rękawa (u łokcia lub ra
mienia), pars textilis ornandi gratia manicae 
adnexus (ad cubitum vel ad lacertum)’: Powie
sitki supara ca 1420 WokTryd nr 213; In illa 
die... auferet dominus... perichlides powye- 
sitky, pachy (Is 3, 20) XV med. R XXII 322.

Powieszczać *pozywać do sądu, in iudicium 
\ocare’: Nemerza... terminum ad colloquium, 
quia ministerialis est confessus, quod pouesczal 
1388 StPPP VIII nr 4809; Idem Zegotha eun- 
dem Nicolaum concitauit siue bis pouesczal 
per... officialem... et ipse Nicolaus numquam 
voluit comparere 1390 MiesHer XI 213.

Powieście fo rm y: inf. powieście 1397 ŁebMat 
152; ~  praet. 3. sg. m. powieści! 1394 StPPP 
VIII nr 5528, 1397 ib. nr 6047, 1397 Leksz 
I nr 2295; ~  part. praet. pass. n. sg. m. po- 
wieszczony 1386 StPPP VIII nr 4234; g. sg. m. 
powieszczonego 1382 StPPP VIII nr 1222, 1388 
ib. nr 4726; ac. sg. m. powieszczony 1417 
ArchTerBiec la 105, 1419 ZiemsKrak I 394, 
1440 AGZ XIII 96, etc.; 1. sg. m. (na).powiesz-
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czonem 1397 StPPP VIII nr 5859, 1447 AGZ 
XIII 233. 243; ~  praet. pass. 3. sg. m. powie- 
szczon był XV p. pr. R XIX 75.

Z n a czen ia : 1. *pozwać do sądu, in iudicium 
v o c a r e Kmeto Petrus... powesczil Procos- 
sium 1394 StPPP VIII nr 5528; Albertus cum 
3 fratribus powesczil 1397 Leksz I nr 2295; 
Recipere ad judicium powyesczycz 1397 Łeb- 
Mat 152; Martinus officialis confessus est, 
quod concitauit seu powesczil, ita quod nuncii 
disposuerunt terminum simpliciter et capellano 
1397 StPPP VIII nr 6047.

2. powieszczony (termin) *termin sądowy wy
znaczony pozwanemu dla zadośćuczynienia wy
rokowi, dies constituta, antę ąuam accusatus 
sententiae iudicum satisfacere debet’: Nicolaus... 
contumax contra Nicconem..., quia in termino 
pouesczonego non fuit 1382 StPPP VIII nr 1222; 
Budco... cum relicta Andree... terminum se- 
cundum pro zastaua X marcis, terminus po- 
ueszczoni 1386 ib. nr 4234; Michael... termino 
pouesczonego astitit contra Stephanum 1388 
ib. nr 4726; Imram... contumax contra Har- 
szonem... in termino powesczonem 1397 ib. 
nr 5859; Petrus de Janyna astitit terminum 
pouesczony 1417 ArchTerBiec la 105; Terminum 
concitatum al. powesczony 1419 ZiemsKrak 
1 394, sim. 1450 AGZ XIII 303. 304, 1457 
AGZ XI 424; Domini ceperunt ad interrogan- 
dum pro termino concitato al. powyesczoni 
1440 AGZ XIII 96; In termino concitato al. na 
powyesczonem datus est sibi terminus ad pigno- 
randum pro quindecim marcis 1447 ib. 233, 
sim. ib. 243.

3. *zapowiedzieć, przepowiedzieć, nim tiarę, 
praedicere’: Chrystus się nam narodził, jenż 
dawno powiesczon był XV p. pr. R XIX 75.

Cf. Powiesić 2.
1. Powieść fo r m y : n. sg. powieść 1437 Wisi 

228 s. 88, Gałka w. 12, XV med. Zab 517, 
1471 MPKJ V 118, ~  ac. sg. powieść BZ Deut 
28, 37. II Par 7, 20. 29, 8, 1471 MPKJ V 30. 49. 
61; ~  n. pl. powieści 1471 MPKJW 61; ~  g. pl. 
powieści FI 18, 3, 1471 MPKJ V 131; ~ a c .p l .  
powieści XV p. post. R XXV 173; ~  /. pl. 
(w) powieściach FI i Pul 77, 2, Rozm 679.

Z n a czen ia : 1. *powiedzenie, mowa, loąuela, 
sermo>\ Nee molw any powescy (non sunt 
loquelae neque sermones, Pul: nye są mol wy 
any kazanya), gichse ne sliszeli bicho glossowe 
gich FI 18, 3.

2. *wieść, rozgłos, zła lub dobra sława, fama, 
rumor, mała vel bona gloria*: Powiescz fama 
XV med. Zab 517; Povyescz opinio (abiit opinio 
eius in totam Syriam Mat 4, 24) 1471 MPKJ

V 118; Llibenter etiam eum vident sancti, qui 
eis dedit bonos rumores vlg. povyesczy XV 
p. post. R XXV 173.

3. *opowieść, opowiadanie, narratio, fabuła 
Powyescz relacio 1437 Wisi nr 228 s. 88; Ta 
gest o niem powieszcz Gałka w. 12; Bodzesz 
zatroczon (pro zatraczon) w przislowye y w po
wyescz (in proverbium ac fabulam) wszem<u 
lvdv BZ Deut 28, 37, sim. 1471 MPKJ V 30; 
Fabulis nyestatecznich povyesczy (non inten- 
dentes ludaicis fabulis Tit 1, 14) 1471 MPKJ
V 131; ~  Primo quia in eo omnes sancti
coniungentur, id est spoyv. Secundo ex po- 
yyesczy ca 1500 R XLVIl 372; ~  *opowieść
wyśmiewająca, narratio, qua aliąuid deridetur ’: 
Poddał ge pan w nyepokoy a w zagubo y w po
wyescz (in sibilum) BZ II Par 29, 8.

4. *przypowieść, krótka opowieść z ukrytym 
moralnym sensem, też sentencja, przysłowie, 
brevis narratio moribus corrigendis apta, etiam 
dictum ad mores spectans, próverbium' : Otworzo 
w powesczach (in parabolis) vsta moia FI 77, 2, 
sim. Pul; Dam gy w powyescz (in parabolam) 
a na prziklad wszitkim lyvdzem BZ II Par 
7, 20, sim. 1471 MPKJ V 49; Powyesczy para- 
bolas (locutus est quoque Salomon tria milia 
parabolas III Reg 4, 32) 1471 MPKJ V 42; 
Powyescz parabolam (addidit quoque lob assu- 
mens parabolam suam Job 27, 1) ib. 61; Po- 
wyesczi prouerbia (Prov) ib. 67; Przyślą 
godzyna, kyedy yvz nye v przykladzyech albo 
v povyesczyach (non in proverbiis Jo 16, 25) 
bąda vam movycz, alye yavnye bądą vam po- 
vyedacz o moym oczczv Rozm 679.

2. Powieść fo rm y: praes. ind. 1. sg. powiodę 
BZ Num 23, 27. IV Reg 21, 13; 3. sg. powiedzie 
Sul 33, 1471 MPKJ V 13, Pul Hab 32; 3. pl. 
powiodą 1471 MPKJ V 67. 74; ~  imper. 2. sg. 
powiedzi FI i Pul 24, 5, M W  23 a—b, Skarga- 
Płoc w. 62; ~  part. praes. act. adi. cf. Powio- 
dący ~  inf. powieść 1437 Wisi nr 228 s. 86, 
Sul 88, Rozm 634; ~  praet. 3. sg. m. powiodł 
1471 MPKJ V 97; 3. pl. m. powiedli 1422 
Kościan nr 951, Rozm 661. 710. 803. 834; 
~  condit. 3. sg. m. by powiodł Rozm 480; 
~  part. praet. pass. n. sg. m. powiedzion Rozm 
834. 835; ~  inf. pass. pl. m. powiedzeni być 
Sul 34.

Z n a czen ia : 1. *poprowadzić, zaprowadzić, do
prowadzić, wyprowadzić, ducere, adducere, edu- 
cere'\ Jacosmy przy tem byli, kyedy ludze opar 
towy... yąly yey pastuchą y wsdzely mv po- 
wross na sszyą, y powyedly gy z dzedzyny 1422 
Kościan nr 951; Poydz, powyodo czo (ducam te) 
na ginę myescze BZ Num 23, 27; Powyodą
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520 POWIEŚĆ POWIETRZE

traducent (Sap 4, 20) 1471 MPKJ V 74; Trądu- I 
xit rozvyodl aut povyodl (traduxit nos per 
desertum Jer 2, 6) ib. 97; Kaplany w szwoy dom 
povyedzy (SkargaWroc w. 26: przivedzy)
SkargaPłoc w. 62; Mógłby tv pytacz o nym, 
yze szye myły Kristus dobrovolnye <dał> po- 
vyescz slugam zydowskym Rozm 634; Kyedy 
szye chczyal napycz... povyedly y (leg. ji ‘go’) 
precz po *lucze albo po dołu ib. 661, sim. ib. 
710; Gdyż gy povyedly zvyazavschy rącze 
opak..., tako gy vyedly od Pylatha zaszye do 
Heroda ib. 803, sim. ib. 834; Kyedy poyyedzyon 
v tern ystnem odzyenyv... tako vyatsche 
rany... otvorzyly szye ib. 834, sim. ib. 835; 
~  Powyodo (ducam)... grawko na twarz gego 
BZ IV Reg 21, 13; ~  Po wędzi me (dirige me) 
w prawdze twoiey FI 24, 5, sim. Pul; Powyodą 
producent (itinera autem tua in pace producet 
Prov 4, 27) 1471 MPKJ V 67; Powiedzi (deduc 
Psal 118, 35) mie, panie, na scziezcze przika- 
zania twego M W  23 a—b; Na wyssokoszczy 
moye powyedze mye (deducet me Hab 3, 19) 
Pul Hab 32; Podzy dvszo..., poveda cze do 
*regskego do *krolestve nebeskego Skarga- 
Wroc w. 77.

2. 'przyprowadzić do sądu, przedstawić (świad
ków), in iudicium adducere, os tender e (test es)': 
Nawiklismi, esze skazanye klanthwi swyathkom, 
gysz mayą powyedzeny bicz (inducendis), slos- 
cziwye... obiklo bicz obrzeczano Sul 34; Gdi 
kto komu przigany..., tegdi on, komu prziga- 
nyono... s kaszdego rodu dwu powyescz ma 
(producere debebit) na swyadeczstwo Sul 88.

3. 'twierdzić, dicere, as$everare’: Paknyą-
liby po rokv thą skargą rvszycz chczal, czso 
thedy powyedze (quod tunc asserit, Dział 21: 
tedi to, czso bądze nany mowicz), rostropnye 
przes podobne swyatki winyen bącz doszwyath- 
czicz Sul 33.

4. *zwieść, oszukać, fallere, decipere’: Od- 
povyedzyavschy myły Iesus y rzeki ym: Patrz- 
czye, by vasz nykt nye povyodl (ne quis vos 
seducat Mat 24, 4), bocz ych vyelye przydzye 
v ymye moye... y svyodą ych vyelye Rozm 480.

5. corruptum: Powyescz convolare 1437 Wisi 
nr 228 s. 86; Non descendet nye povyedze 
(pro poydze, non descendet... filius meus vo- 
biscum Gen 42, 38) 1471 MPKJ V 13.

Powiet cf. Powiat
Powietnik (?) 'sądprawa niemieckiego, iudi

cium iuris TheutonicV( ?): Scilicet respondit 
in judicio Theutonicali, quod vocatur *po- 
wednik, quando fuerit per nostras literas vel 
nostrorum successorum evocatus (1319) Haeus 
153; Sed respondebit in juditio Theutonicali,

quod dicitur *powedic, quando fuerit per no
stras nostrorumque successorum literas evo- 
catus (1320) ib. 154.

Powietrze fo rm y: n. sg. powietrze Gn 183b, 
ca 1420 WokTryd nr 257, ca 1428 P F I 496, etc.; 
~  g. sg. powietrza Gn 174a. ap. 2a, XV p. pr. 
PF IV 615, XV med. GIWroc 60r, etc.; 
~  d. sg. powietrzu Gn 174 a, Spow 3; ~  ac. sg. 
powietrze XV med. GIWroc 55v. 134v, 1466 
R XXII 13, De morte w. 394, etc.; ~  i. sg. po- 
wietrzym Gn 183 b, 1420 Kościan nr 812, BZ 
Deut 28, 22, Rozm 75; ~  /. sg. (na) powietrzu 
Gn 1 a, XV med. SKJ V 267, BZ  Gen 1, 28, etc.

Znaczenia: 1. 'mieszanina gazów otaczająca 
ziemię, stanowiąca atmosferę ziemską, aer': Na 
pouetrzucz slothke pene szocz ony biły spe- 
[uejualy Gn la ;  Tescy svothy Gan malcy gest 
on bil mocz nad pouetrzim Gn 183b; *Pouetze 
aer ca 1420 WokTryd nr 257; Powethrze velum 
ca 1428 PF I 496; Erectum sine modo velum, 
gl. temperancia powyetrze, submergitur 1436 
R XXIII 277; Strucio positus inter aues... 
vento mox alarum alcioribus sparsis velis, po- 
wyetrzą 1436 RRp XXIII 278; Ne forte con- 
fectus intemperie aeris by sznadz nye nathchnon 
nyevmernoszczą powyethrza XV p. pr. PF IV 
615; Ocius exanimas auras, povyetrze, luctan- 
tibus implent XV p. pr. R XVI 328; Aura est 
matutina powetrze yvtrzenne y szaranne XV 
med. R XXV 158; Ista stella differebat ab aliis 
in situ, quia alie sunt in celo, sed ista erat in 
aere non longe, w powyetrzu nyewysoko, 
a terra XV med. SKJ V 267; Panuyczye... ptasz- 
twu, gesz to po powyetrzu lata (volatilibus 
caeli) BZ Gen 1, 28; Rani czo pan byado... 
y powyetrzim skazenya (aere corrupto), y rdzyo 
BZ  Deut 28, 22; Pes aquile predo testudinis 
aera, gl. id est in aerem na powyetrze, scindit 
wszleczyal 1466 R XXII 13; Eous roseas sparsit 
in orbe tubas, gl. radios, tollitur extimplo iam 
carcer in aere fluxo na pochodzączem powye- 
trzv ib. 26; W powyetrze (war. lub.: w powye- 
trzv) in auram (statuit procellam eius in auram 
Psal 106, 29) 1471 MPKJ V 66; Quando supe
riora aera celestia aliquam paciuntur intem- 
periem, gdy na nyebye albo na powyetrzv gesth 
nyepogoda, zamyesszanye, tunc inferiora tur- 
bida fiunt XV p. post. Kalużn 273; Powyetrze 
venticipium XV p. post. PF V 8; Tham gy 
dyably pochwiczyly, ną powyethrzu podnoszyly 
XV ex. MacDod 137; To vkazanye slavy bo- 
skyey na povyetrzv (in aere) było ogarnyono 
svyatlosczyą Rozm 367; Były tez nyektorzy, 
którzy movyly, yschby dusze y anyely myely 
czyalo s poyyetrza (animas corpora habere
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aerea) ib. 396; On alye schedschy y obyesyl 
szye y skrzepi na povyetrzv ib. 762, sim. ib. 169; 
Pyrve prze to, aby podnyeszyony na povye- 
trzv vkazal szvą (pro szyą) tovarzysem dyablom, 
którzy tamo przebyvaya w thym czyemnym 
povyetrzv ib. 769; ~  (jako jeden z czterech 
elementów): Xpc na (pro ne) chczal gest byl 
cloueka stvorzycz s pouetrza..., allecz gest 
gy on szeme (leg. z ziemie) byl stworzil presto, 
isbicz on byl skromny, isczy szema... naprzecif 
pouetrzu gest ona moczna Gn 174a; To sa ta, 
czvsch alymenta: ogyen, zyemya, vylkoscz y po- 
vyetrze Rozm 5; ~  'gazy wydalane z organizmu 
przez odbyt, peditum, flatus ventris’: Czokolvye 
vzyal (sc. Jesus) podlvg czyala, to wschytko 
v nym gorączosczyą było skarmyono y yyschlo 
od nyego povyetrzym Rozm 15.

2. *ogólna sytuacja atmosferyczna, stan po
gody, caelum, te m p e sta sTedy vocz gestcy on 
Xpa byl prosyl, abicz thamo descz, vatr i tesze 
sle pouetrze ne postało Gn 183b, sim. ib.; Zle 
powyetrze aurugo (fames si orta fuerit in terra 
et pestilentia, aerugo et aurugo II Par 6, 28) 
1471 MPKJ V 49; Oretur deum pro... aere 
bono. . aby... bog raczył... dacz nam ... dobre 
povyetrze XV ex. SKJ I 148; Czestokrocz sle 
povyetrze gradove vstavalo (horrens intempe- 
ries saepius surrexit grandinis et pluvie) Rozm 87.

3. morowe, złe powietrze *zaraza, mór, pestis*: 
Kassdy sz wasz prósz pana boga szam za szyą, 
ysby nasz pan bog raczył zachowacz... od mo
rovego powyetrza Gn ap. 2a; Yaco Marczin 
nye mógł przeyachadz przed slim powetrzim 
ieszora oglandacz tedy, tedy (pro kędy) mv 
wosniy rok sdal s Gerlassim ku widzenv 1420 
Kościan nr 812; Propter repellendam pestem 
inguinariam dla powyetrzą morowego 1466 R 
XXV 141; Dla powyetrzą morovego XV p. 
post. ib. 202.

4. *wiatr, ventus'\ O, quam periculosum est 
transire istud marę, ubi... commoventur tem- 
pestates, poruszena powettrza, avaricie XV med. 
GIWroc 60r; Cum decrevisset dominus tollere 
Helyam per turbinem in paradysum, gl. per 
turbinem przez powetrze do paradyza (IV Reg 
2, 1) ib. 134v, sim. ib. 55v; Povetrze ventus 
1461—7 Serm 443r.

5. *niebo, c a e lu m Tesz sya davam vynyen 
deo omnipotenti..., aczbych... blvsznyl... na- 
przecyvo poyyetrzy, *przecyvyavczy sya yyer- 
ney *spravyedlyevoscy Spow 3; Et factus est 
repente de celo, gl. id est de aere uel in celo 
z nyeba, s powyetrza, sonus (Act 2, 2) XV med. 
SKJ I 89; By sza pothnoszyl na povyetrze, mv- 
szysz placzycz swyanthopyetrze De morte w. 394;

Nathychmyast <się> pokazała gyyazda noya... 
wczyyrdzenyy (leg. w ućwirdzeniu) poyyetrza 
(in caeli firmamento) przez podparczyą Rozm 61; 
*Gdyesch myły Iesus ystapyl na nyebo, tamo 
bądzye ten poslyedny sad, bo tamo tesch stąpy 
na povyetrze (filii hominis in caelo, id est in 
aere, supra locum unde ascendit) ib. 479.

6. wieloznaczne: Malus (ecclesie) powyetrze 
vel masth ca 1500 PF IV 748.

Powietrzny *związany z powietrzem, ad aerem 
pertinens*: Woda czemna w obloczech powetrz- 
nich (in nubibus aeris) FI 17, 13, sim. Pul; 
~  chorągiew powietrzna *żagiel, velum’: Cho- 
ragew poyyethrzna yelum ca 1500 Erz 16.

Powiewać (o wietrze, dicitur de vento) *po
ruszać, chwiać czymś, aliąuid ag i tarę': Jgnis 
dicit: A me combureris, aqua: Demergeris, aer: 
In me yentilaberis powewacz XV med. GIWroc 
64 r; Czoszczye yyschly na pyscza yydzyecz, 
trescz, którą yyatr poyyewa (yento agitatam 
Mat 11,7)7 Rozm 315.

Powijać 1. 'owijać, okręcać pieluszkami, pan- 
nis involverey: O, quis potest exprimere, quan- 
tum diligens fuit circa suum filiolum, ne ipsius 
membra delicata et tenera lederet, cum manus 
et pedes eius alligaret powyala XV med. SKJ V 
274; Thy szyna bożego pyelyychamy povyyala 
Naw 29; Mathuchna ge (sc. dziecię) szyemye 
(leg. z ziemie) wszyala a po placzye gye powyala 
De nativ w. 32.

2. dubium: *zajmować się czymś, in aliąua re 
occupatum essey: Poyyala tractavi 1440 R XXV 
242.

Powinie *oskarżyć, accusare': Ize Nyewrzad 
nye po winyl tego płatu na Crz<czo)nowye 1444 
SKJ III 333; Nye wolały on (sc. napadnięty) 
na gwalth..., thedy może on szwey szkody za- 
mylczecz, a szadzya nye może go przynyewo- 
lycz, aby zawołał szwe szkody, a thesz myastho 
thakym rzeczam nycz nye ma, nyszlyby tho 
oszobnye wchwalono y powynyono y zawołano 
(OrtOssol 49, 4: żałowano) od myastha podług 
prawa Ort Mac 61.

Powinien cf. Powinny
Powinik (?) 'oskarżyciel, a c c u s a to r In-

stita..., id est domus institoris... a primo vero 
sto venit institor, institerix et instancia, id est 
diligencia, ut rogo te instancia, qua possum, 
vlg. powynyk 1444 RozPaul 137v.

Powinnie 'należnie, zgodnie ze zobowiązaniem, 
ut debetuF: Woythowstwo albo szolthystwo, 
czo gye kupyą w dzyedzyczstwo y czo sz nyego 
szluza powynnye krolowy (seryitia tenentur regi) 
albo dzyedzycznemv pany OrtOssol 59, 1, sim. 
Ort Mac 15.
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Powinność 'obowiązek, konieczność, officium, 
necessitaś: Braczya wszythczy y syostry... mayą 
sye zchadzaczi z povynnosczy kv navyedzanyv 
pospolythemv na nyekthore myesczcze poczlyve 
1484 Reg 721; Si hoc dominus Ihesus habebit 
s poyynnoszcy, quia in celum ascendit ca 1500 
R XLVII 372.

Powinien fo r m y : n. sg. m. powinien Gn gl. 
161 a, Sul 56. 75, Ort Ossol 15, 4, etc. etc.; f. 
powinna Sul 74, Ort Mac 140, OrtOssol 102, 4; 
neutr. powinno XV p. pr. R XLVII 358; ~  d. sg. 
neutr. po winnemu Sul 41; ~  /. sg. / . po winną 
5W 24; ~  /?. pl. m. powinni XV in. R XXIV 60, 
Sul 13, etc. etc.; ~  ac. pl. f .  powinne Sul 23.

Znaczenia: 1. 'zobowiązany. zmuszony do 
czegoś, ąui aliąuid facere debet, ad aliąuid facien- 
dum coactus' : Tenet, powynen, autem vir tripli- 
cem fidem vxori Gn gl. 161 a; Powinni tenentur 
XV in. R XXIV 60; Popaszanczy zytho czyge, 
oth kaszdego clyvsząncza alybo skocząncza 
yaną czfyrcz pyenądzy zaplaczicz powynny 
banczcze (exsolvere teneantur) Sul 13; Przeth 
sządzą podobnym powynny bądze (pro bądą) 
othpowyedzecz (tenebuntur respondere) Sul 43, 
sim. ib.; Powynyen gest kaszdy slachczycz... 
bronnymy lvdzimy slvzycz (tenetur... deservire) 
Sul 56, sim. Dział 63; Vstawyamy, ysz ryczerze 
a slachta... w zyemy a w krolewstwye polskem 
slvzycz mayą w harnaszv..., alye sz granycz 
królewstwa nye povynny slvzzycz (non tenentur 
servire) nam Sul 66, sim. Dział 51; Vstawyamy, 
aby zona, gdy mąsz vmrze, tylko przy posagv 
a wyenye ostała, ale ynsze ymyenye... dzeczem 
albo bliszszim powynna była szstąpicz y spvs- 
czicz (teneatur resignare) Sul 74; Vstawyamy, 
aby oczecz..., po smyerczy zony wtorą poyąw, 
nye powynyen byl (non tenebitur)... synom 
cząsczy dacz dzedzinney Sul 75; Powinno 
debitum XV p. pr. R XLVII 358; Poyynny- 
szmy compellimur XV med. R XXV 154; Gęstły 
powynyen przyszasznyk, czo kv prawu przyszągl, 
przydcz tam OrtOssol 15, 4, sim. ib. 50, 4, 
OrtMac 62. 74. 77; Ale odkazely (sc. człowiek) 
czo po szwey szmyerczy dacz, tego przyrodzeny 
nye sszą powynny dacz OrtOssol 62, 1, sim. ib. 
86, 4, OrtMac 80. 117; Gosczyowy, czo tako 
daleko szyedzy, ysz nye gest powynyen pa
trzy cz dnyą położonego prawa obyczaynye 
OrtOssol 89, 3, sim. ib. 92, 3. 103, 4, OrtMac 122. 
127. 141; Ocz bandze w szandze pytanye, tho- 
sczye powynny naydcz OrtOssol 90, 2, sim. Ort
Mac 123; Nye gest powynna (sc. żona) s tego 
gydaczego gymyenya *dzeczyennego dacz na po 
zywyenye OrtOssol 102, 4, sim. OrtMac 140; 
Debet povynyen aut *dluzien gyest (qui autem

iuraverit, in auro templi debet Mat 23, 16) 1471 
MPKJ V 119; Powynny (war. lub.: povynny, 
zawąszany) obnoxii (liberaret eos, qui timore 
mortis per totam vitam obnoxii erant servituti 
Hebr 2, 15) ib. 131; Nyemoczny nye ssą po- 
vynny na thy tho godzyny (horas huiusmodi 
non teneantur dicere), yyąwszy nyzlyby sami 
chczyeli 1484 Reg 715, sim. ib. 719. 724; Si tales 
(sc. laboratores) sine dispendio corporis possunt 
ieiunare, tenentur powynny scha XV p. post. 
GIDom 49; Povinen mv slvsicz merito tenetur 
ei seruire XV p. post. Sob III 348.

2. *należny, ąui debetur, debitus’: Z thego tho 
ymyenya pod czeenyem zzakowskym powynnee 
naam w krolewstwye naszeem slvzbi (debita... 
servitia) woyenne odeymacz obikli Sul 23; 
Thegodlya aby... z powynną rostropnosczą (de
bita animi discretione) sandi *opprawyani, wsta- 
wyami Sul 24; Taka plączą nye czinila dosycz 
kv powinnemy skaranyy (ad debitam coertio- 
nem) Sul 41.

Powiodący *przyprowadzony do sądu, przed
stawiony, in iudicium adductus’: Thakoszmy mv- 
szili ystawycz, isz gdikole... swyatkom powyo- 
dączym (producendis, Dział 23: kyedy kto by 
swiadeczstwo wyodl) obłożono było obrzecze- 
nye kląthwy Sul 34.

Powirsze cf. Powiersze
Powitać *pozdrowić, wyrazić słowa życzliwości 

na widok kogoś lub czegoś, aliąuem salutare 
Poyytay, svyati krzyszy, gyedyna nadzyeyo nasa 
XV p. pr. MacDod 102; Angyelsky chlyebye, po- 
wytay,... powythay, dzyewicze czyalo, kthoresz 
na krzyzv wiszyalo Naw 154; Povythan (pro 
povythay ?), szwąthy grobye, w kthorym lezal 
bok ('bog’) szam XV c*. PamLit XXIX 115.

Powitanie *wyrazy życzliwości okazywane przy 
spotkaniu kogoś lub przekazywane w pieśni, 
liście itp., salutatio, salus’: Serdeczne poklonye- 
nye od mego *szercze łaskawe powithanye. 
Panno myła, thobye sza klanam y na thwe 
sdrowe thim listhem pytham 1444 PF V 37.

Powlec 1. *pokryć cienką warstwą czegoś, tenui 
strato yestiri': Szyerdzy ydzyelal s drzewya se- 
thym, które powieki (vestivit) zlotem BZ  Ex 37, 4;

(o oczach) : Yusz szyo bilye oczy Israhelowy 
powlekle (caligabant) przewyelkoo staroszczyo 
BZ Gen 48, 10.

2. (o powiekach) powleczony fgiętki, łatwy do 
zginania, flexibilis’: Povyeky yego były poylye- 
czony (flexibiles) a sylno yyelyebne, a wschakosch 
nye były nyevstavyczne, alye szmyerne Rozm 
149.

Powleczenie cf. Powłóczenie
Powłaczać się *wałęsać się, włóczyć się, v agar i,
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e r r a r e Gest gych wy<e>le, gysz... byerzą szo- 
bye prz<y)ciną prócz wlosthnych stron myasz- 
kanya, a thako szą powlaczayącz (divagantes), 
czvdzego drapycz szą nye boyą Sul 42.

Powłoka w błędnym przekładzie czeskiego 
pavlac *otwarta galeria na podwyższeniu, exedra 
s u p e r i o r Powloky poyrzednyey (mamotrekt 
kapitulny: pawlacżi prostrżednie) lateris medii 
(ostium lateris medii in parte erat domus dextrae 
III Reg 6, 8) MPKJ V 43.

Powłokiem *przewlekle, powoli, tarde, lente 
Orabat prolixius powlokyem ca 1500 X 
380.

Powłócząc 'iść wadliwie, wc podnosząc nóg 
od ziemi, powłóczyć, małe ire, pedes trahere3: 
Item wrony kopynyczy..., *powlucza noga 
zadnya 1471 Gors Jaz 272.

Powłóczca *włóczęga, qui \agatur3: A przy- 
godzilibi szą take sbyegy a powloczcze (diva- 
gantes) naszey lascze nawroczicz, chcżemy wszdy, 
abi... yako przeseczcziwy ymyany *SW 42.

Powłóczenie czy też Powleczenie *pokrycie 
cienką warstwą czegoś, actus aliąuid illinendi3 (?): 
Serifabro, qui serit thureczka wadzy<d>la, ad 
frenum, datum a domino Gyrzyk, de ferro od 
*powlaczenyv..., pro toto dedi... LX denarios 
Ungaricales 1500 ZsigBud 33.

Powłóczni 'wałęsający się, va g a n spo włócznia 
niewiasta 'kobieta włócząca się, z'/c wg prowa
dząca, mulier vagans, mulier corruptis moribus3: 
Othpowyedzal Marczyn, ysz Wawrzynyecz nye 
bil s prawego łoza... porodzony, przetho ysz 
gi rnyenil bicz synem powlocznyey nyewyasthy 
(mulieris vagabundae, Dział 31: yszby nye byl 
od dobrey maczerze porodzony) Sul 41.

Powłóczyć 'zabronować zorane pole, deoccare3: 
Yakom ya nye szaszyal rolyey szaoraney y po- 
wloczoney Barthlomyeyowey na Riby gwalthem 
1466 ZapWarsz nr 1285.

Powodek *zniesławienie, falsa accusatio, calum- 
nia' (?) Thomas... emunda tus est pro in
famia, pro qua inculpatus fuit coram procu- 
ratore, videlicet al. ho povodek 1467 Trześn 82.

Powodowstwo 1. 'prawo do wskazywania gra
nicy w procesie granicznym, ius constituendi fines 
in controyersia diiudicandd: Q u iii bet archie- 
piscopus Gneznensis... actionem principalem 
vlg. podwodowsthwo affirmantur habere..., 
eapropter... archiepiscopo... tociens, quociens 
fuerit... limitacio... bonorum suorum cum bo- 
nis aliarum... personarum, actionem princi
palem al. powodowstwo prebere et adiudicare 
debeatis (1441) 1477 KodWP V 653.

2. 'prawo do wytoczenia powództwa, prawo 
skargi, ius aliąuem accusandi, in ius vocandV:

Ius decrevit, quia dominus leronimus debet 
obtinere partem actoriam al. *powodwosthwo 
adversus dominum Mathiam 1490 AGZXW I 409.

| C f Podwodowstwo
Powodów 'dokonany przez powoda, qui ab 

accusatore factus est3: Nyestanye powodowo 
(contumacia actoris) vsz (pro ysz) gest wyancz- 
sze nysz samprzowo, rzecz straczi do samprza 
stoyątego (pro stoyącego) Sul 10; Dłużnyk 
wlostną przysąngą od gabanya od powodowa 
(agentis) proszny ma bicz wczynyoon Sul 11

Powodzić *prowadzić, wieść, ducere3: Jaco Do- 
beslaw ne gimowal samoszost Staszka ani go 
do clodi powodził 1396 Leksz II nr 498.

Powodzie 1. 'wielki, gwałtowny wylew wody 
na znacznym obszarze, aqua late effusa, inun- 
datio3: Gospodzin w powodzu bidlicz (sc. każe, 
diluvium inhabitare facit) FI 28, 9, sim. Pul.

2. corruptum pro przezwodzie: *Blodzyly na 
puszczy w powodzyu (in inaquoso, FI: bez wod) 
Pul 106, 4.

Powojnik fo rm y: n. sg. powojnik 1437 Wisi 
nr 228 s. 86, 1450 RpKapKr, XV med. PF V 28, 
etc.; ~  i. sg. powojnikiem 1444 R XXIII 304, 
1477 MPKJ II 323; ~  ac. pi. powojniki Gn 
176b ; ~  i. pi. powojniki Gn 176b; ~  /. pl. 
(w) powojnikoch XV med. SKJ V 269.

Znaczenia: 1. 'szeroki pas tkaniny do owija
nia niemowląt, powijak, fascia infanti involvendo 
apta3: Gestcy gy (sc. synka) ona f szukenne 
pouogniky była obynola Gn 176 b ; Nadzecze 
f gaslach leszocz *dzeczothko młode a *su- 
kegnimy pouogniky obynone ib.; Powoynik 
fascia 1437 Wisi nr 228 s. 86, sim. XV med. 
PF V 28; Cziasnym povoinikyem stricta fascia 
(pedes manusque crura stricta cingit fascia) 1444 
R XXIII 304; Fascia significat latum cingulum, 
quo pueri in cunis ligantur et dicitur a fascio, 
quia in eodem fascis, id est ponderis corpus 
ligatur vlg. povoynyk 1450 RpKapKr', In diuer- 
sorio non erat positus in precioso cubili,... non 
erat involutus in Sericeis fasciis w gyedbawnych 
powoynykoch XV med. SKJ V 269; ~  Quarta 
virgo debet esse, que pueros colligaverit zona, 
powoynikem, que est caritas 1477 MPKJ II 323.

2. bot.: a. 'kanianka, Cuscuta epilinum Weihe5: 
Powoynyk cuscuta 1484 Rost nr 5975; ~  b. 'Ca- 
lystega sepium R. Br.3: Povoynyk volubilis 
ca 1465 Rost nr 4100.

Po wolenie 'wyrażenie zgody na coś, przyzwo
lenie, actus aliąuid concedendi, permittendi3: Jaco 
ne mo kasno ani mim powolenim ludze Wlostowi 
łapani ani raneni 1407 Pozn nr 617; Consensus 
et assensus, id est powolene ca 1420 WokTryd 
nr 23; Powolene consensus ca 1428 PF I 493.
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Powolić fo r m y : praes. ind. 2. sg. po wolisz 
1471 MPKJ Y 44; ^  praet. 3. sg. m. powolil 
Blat 321, BZ Gen 16, 2. Tob 9, 8. Judith 8, 10; 
3. pl. m. powolili są BZ Gen 34, 24; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. powolono XV med. 
R XXV 157.

Z n a c ze n ie : 'wyrazić zgodę na coś, przyzwo
lić, też usłuchać, aliąuid concedere, permittere 
etiarn oboed ireTeda sodza tego wszeg<o> gym 
powolyl Błaż 321; Povolono imperatur XV med. 
R XXV 157; Gdisz on powolil k gey proszbye 
(cuinąue... acąuiesceret deprecanti) BZ Gen 
16, 2; Powolyly so (assensiąue sunt) wszitczi 
a obrzezały pacholyky ib. 34, 24; Gdisz Gabe- 
lus gemu powolyl a w dom Raguelow wnydze, 
nalyazl Thobyasza za stołem syedzocz BZ Tob 
9, 8; Które gest to słowo, gemuz powolyl (in 
quo consensit) Ozias, abi podał myasto Asyr- 
skim? BZ Judith 8, 10; Povolisch cesseris (si 
hodie oboedieris populo huic et servieris et pe- 
titioni eorum cesseris..., erunt tibi servi cunctis 
diebus III Reg 12, 7) 1471 MPKJ V 44.

Powolne 'rodzaj daniny albo powinności kmie
cej, genus ąuoddam vectigalis vel officii, quod 
cmethonibus praestandum e ra f : Ob remissio- 
nem nostrorum peccaminum absolvimus omnes 
homines in prefatis villis commorantes, asscrip- 
ticios, liberos ac mercenarios in curiis eorum 
servientes ab omni iure Polonicali et a collec- 
cione, quod powolne dicitur (1261) 1795
KodWP I 348. ^  Może błąd pisarski zamiast
powoloue.

Powolność *łaskawość, łagodność, mansuetudo, 
clementiać: Powolnoscz mansuetudo 1434 PF V 
31; Sed fac, domine, nobiscum iuxta consuetu- 
dinem, powolnosczy, tuam (iuxta mansuetudi- 
nem tuam Dan 3, 42) XV p. pr. SKJ I 307.

Powolny, Powolni fo r m y : n. sg. m. powolny 
XV p. pr. SKJ I 307, XV ex. PF III 179; neutr. 
powolnie XV med. R XXIV 363; ~  ac. sg. m. 
powolny FI i Pul 67, 10, XV med. R XXIV 
363; ~  n. pl. m. powolni XV med. R XXII 321.

Z n a czen ia : 1. *stosujący się do czyjejś woli, 
uległy, posłuszny, obseąuiosus, oboediens5: Et ego 
quasi agnus mansuetus, gł. mitis powolny, sc. 
stabo, qui portatur ad victimam (Jer 11, 19) XV 
p. pr. SKJ I 307; Deus det, ut sibi essemus 
consencientes vlg. powolny XV med. R XXII 
321; Quia soleo amicis obsequi przyaczielom 
bicz powolny XV ex. PF III 179.

2. 'dostosowany do życzenia, pożądany, op- 
portunus, commoduf: Deszcz powolni (pluviam 
voluntariam) odloczysz, bosze, dzedzine twey 
FI 67, 10, sim. Pul; Pluviam temporaneam 
czesszny a humyerny a powolny (qui dat nobis

pluviam temporaneam et serotinam intern porę 
suo Jer 5, 24) XV med. R XXIV 363; Ostium 
mansuetum powolnye ib.; Lekke y powolne 
ca 1450 PF IV 577.

Powołać 1. *przywołać, vocare, a rcesserePo
wołał (vocavit) pharao Abrama a rzekocz gemu 
BZ Gen 12, 18; Tedi kroi israhelski powolaw 
(vocavit) genego vrzodnyka k nyemv rzeki BZ 
III Reg 22, 9.

2. *pozwać przed sąd, oskarżyć, in ius vocare9 
a c c u s a r e Michno... infrascriptos pro spolio 
inculpavit al. poklepał vel powołał 1447 AGZ XI 
312; A wszdy wynowaczecz ma bycz powołań 
(sit proscriptus), a przez kogokole by byl vla- 
pyon, ma bycz wydań byskvpowy Dział 4; Ge- 
den ma bycz powołań o maszoboystwo ib. 30; 
My, raycze rymanow<s^>czy, pyszemy vaszey 
mylosczy, ysze thu szą dwa kmecze..., którzy 
szą *povalany w Rymanowye od szolthyszka 
XV ex. SlArch I 169.

Powołane c f  Powołanie
Powołanie czy Powołane fpociągnięcie do sądu, 

actus in ius ro c a n d iAb omni causa sanguinis 
et ab omni furto et powołane neque aliquas an- 
nonas, vacas... pro expensis ducalibus perso- 
luent (1257) 1548 KodPol III 75. — Może błąd 
pisarski zamiast powoloue.

Powoławać 1. *głośno oskarżać, obwiniać, clara 
voce accusare5: Gdy taka szensczysna byesząncz 
do nablyszszey wsy placzącz bądze powolawala 
(clamaverit, Sul 58: wolacz bądze) gwaltownyka 
Dział 55; Aczlyby szenysczyzna potwarzala kogo 
y powolawala (si... de oppressione aliąuem ac- 
cusaverit calumniose, Sul 58: paknyąly... ob- 
wyny kogo pothwarzlywye) ib. 56; ~  Sonipes 
inclamat, gł. increpat povolawa, asellum: Oc- 
curris domino, vilis aselle, tuo 1466 R XXII 15.

2. *zapraszać, i m i ta r e Powolayani {pro po- 
wolavani?, dico autem vobis, quod nemo viro- 
rum illorum, qui vocati sunt, gustabit cenam 
meam Luc 14, 24) ca 1450 PF IV 578.

Powołczyzna (na Rusi Czerwonej) *danina 
w postaci wołu, składana na rzecz pana od go
spodarstwa kmiecego, vectigal, quod in Russia 
a cmethonibus pro agro possidendo bove solve- 
b a t u r Boves al. powolczysny [obligat se] de 
kmethone in bonis puerorum capere non debet 
1445 AGZ XII 135; Procurator... petit... 
a ... Iacobo... tres marcas pro tribus bobus..., 
quos idem Zacharias recepit al. povolczyszna 
1491 AcLeop II nr 474.

Powołkowczyzna (na Rusi Czerwonej) 'da
nina w postaci wołu, składana na rzecz pana od 
gospodarstwa kmiecego, vectigał, quod in Russia 
a cmethonibus pro agro possidendo bove sohe-
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b a t u r Pro ąuatuordecem marcis powolkow- 
cziszni 1437 AGZ XII 30.

Powołoszczyzna cf. Powołowszczyzna
Powołować *pozywać przed sąd, oskarżać, in 

ius vocare, a c cu sa rePro quo interfecto... filio 
idem Iohannes pater suus nobilem Stachno... 
inculpavit et proclamavit al. povolowal 1476 
AGZ XV 187.

Powołowczyzna cf. Powołowszczyzna
Powołowe *danina uiszczana na rzecz panują

cego od ilości posiadanych wołów, tributum, quod 
a bubus regi solvebatur*: Hominibus in Quecisou 
degentibus oirmem libertatem contulimus, eos 
ab omnibus tributis absoluentes, yidelicet 
a strosa, a poduoroue, a naraz, a pouoloue 
(1145) XIII KodMazK nr 69; Nec norach (pro 
naroch), nec powołowe..., nec aliąua iura sol- 
vant XIII <?*. KodWP I 41, sim (1262) 1610 
DokMp IV 11; Quod... dux Polonie homines... 
angariis et perangariis ac aliis exactionibus, que 
poduode, st<r>oza et pouoloue vlg. appellantur, 
aggrauans et affligens 1227 MMAe I 26; Quod 
ecclesie dei... confero canonicam libertatem, 
liberans eam ab omnibus gravaminibus et exac- 
tionibus indebitis, maxime ab hiis: prevod, po- 
voz, povolove sive poradlne 1228 KodWP 1111, 
sim. 1242 AKH  IV 179, (1242) ca 1500 KodPol I 
47, (1276) XVI DokMp IV 13; Ab omnibus 
exactionibus, uidelicet a ztrosa,... a poduodj, 
a povolove, a targove 1247 KodPol III 52; Ad 
hoc... memoratos homines duximus prorsus 
absolvendos ab honerosis exactionibus, que vlg. 
strosa, povolove, stan... idiomate Polonico nun- 
cupantur 1252 RHist LVII 28; Excipimus... 
homines... ab omni exactione cuiuslibet solu- 
cionis ac opere servili,... a naraz..., pomozne, 
pouoloue, pouoz 1281 PPom 286, sim. 1289 
KodWP II 18; Volumus... hereditatem... ex- 
emptam fore et liberam... ab omni exactione 
seu collectione, quod povolove dicitur 1291 
KodWP II 56; Perpetuum servitium sive homa- 
gium, iurisdictionem, usagium, tributum et 
exemptiones,... stan, strozam, preuod, pouoz, 
poradelne, pouoloue, vectigal, tributum vlg. 
nuncupatas 1302 CodSil II 81; Inhabitantes... 
absoluimus ab omnibus expeditionibus et castris 
firmandis et aliis quibuslibet laboribus, et omni 
jugo tributarie servitutis, yidelicet powos,... tar
gowe, stróża, povolove 1313 KodMazL 340, 
sim. 1249 ib. 339. ~  Cf. Podwołowe, Powolne, 
Powołanie

Powołowszczyna (na Rusi Czerwonej) *da
nina w postaci wołu, składana na rzecz pana od 
gospodarstwa kmiecego, \ectigal, ąuod in Russia 
a cmethonibus pro agro possidendo bove soheba-

t u r Ipse tenens in obligacione yillam... Ha- 
nyowcze, recepit et iniecit in homines suos po- 
wolows<c>zysna, que powolowsczysną super 
ipsum non spectabat nec ipsam in litera, qua 
fuit obligata, habuit powolowsczyną super 
ipsumIohannem..., tamquam heredem spectan- 
tem, recepit quatuordecim boves powolow- 
sczysny preter inhibicionem... pallatini 1475 
AGZ XII 368.

Powołowszczyzna, Powołoszczyzna, Powołow
czyzna fo rm y: n. sg. powołowszczyzna 1475 
AGZ XII 368; powołoszczyzna 1476 AGZ XIX 
174; ~  g. sg. powołowszczyzny 1475 AGZ XII 
368; powołowczyzny 1453 AGZ XII 222, 1485 
AGZ XV 226; powołoszczyzny 1470 AGZ XII 
401, 1474 AGZ XV 168, 1476 AGZ XIX 174; 
~  ac. sg. powołowszczyznę 1453 AGZ XII 223, 
1479 AGZ XIX 181, 1497 ib. 273; powołow- 
czyznę 1448 AGZ XII 181, 1449 ib. 192, 1476 
AGZ XIX 169, etc.; powołoszczyznę 1472 AGZ 
XV 139, 1476 AGZ XIX 174, 1488 ib. 215, 1489 
ib. 321; ~  i. sg. powołowszczyzną 1465 AGZ 
XV 40, 1476 AGZ XVIII 137, 1483 ib. 253; po- 
wołowczyzną 1461 AGZ XII 269, 1462 ib. 277, 
1470 ib. 332, etc.; powołoszczyzną 1470 AGZ 
XV 464, 1472 AGZ XII 345, 1473 ib. 354; -  /. pl. 
powołowszczyzna mi 1464 AGZ XII 293, 1475 
ib. 365, 1476 AGZ XIX 168; powołowczyznami 
1464 AGZ XII 298, 1466 ib. 310, 1475 ib. 363. 
364, 1479 AGZ XV 510.

Znaczenie: (na Rusi Czerwonej) 'danina 
w postaci wołu, składana na rzecz pana od gospo
darstwa kmiecego, vectigal9 ąuod in Russia a cme
thonibus pro agro possidendo bove sohebatuP: 
Frater senior debet recipere per bowem, powo
łowczyzna, de eisdem bonis infra spacium quin- 
que annorum semel et non plus 1448 AGZ XII 
181; Item powolowczisną in dicta villa cum 
ministeriali omnimodam facultatem habebit re- 
cipiendi 1449 ib. 192, sim. ib.; Georgius et suc- 
cessores de eisdem hominibus boves al. powolow- 
czyszny exigere non debet 1453 ib. 222; Si 
Dmytr receperit boves super suis hominibus, 
extunc Hannus potens erit recipere bovem, po- 
wolowsczyszna, super eodem homine ib. 223, 
sim. 1497 AGZ XIX 273; Obligatus est dare... 
intromissionem in yillam eius... cum iudiciis, 
morticiniis... powolovczisną 1461 AGZ XII 
269, sim. 1462 ib. 277; Debet Ianussius Nicolao 
dare intromissionem in Losznyow... cum... 
indaginibus, bovariis al. powolowsczysnami 
1464 ib. 293; Obligatus est dare intromissionem 
in Lachowcze in tres areas integras et kmetho- 
nes possessionatos... cum boum capcionibus 
al. pou<o>lowczysznamy ib. 298, sim. 1466 ibt
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310; Sub intromissione in villas... una cum mo- 
lendino..., recepcione boum, obmortualibus... 
s powolowsczysną y z odmarsczysnamy 1465 
AGZ XV 40, sim. 1476 AGZ XVIII 137, 1483 
ib. 253; Iohannes... villas... Annę... obligavit 
cum bovalibus al. powolowczyszna 1470 AGZ 
XII 332; De kmethonibus non debet recipere 
boves al. powolosczyszny ib. 401, sim. ib.; Me- 
dietate ville, kmethonibus, laboribus et contri- 
bucione bowyna al. s powolosczyzna... uti- 
fruentur 1470 AGZ XV 464, sim. 1472 AGZ XII 
345, 1473 ib. 354; Obligatus est... dare intro- 
missionem in villam... cum bovum exaccioni- 
bus al. s powolowczysną 1472 AGZ XII 405, 
sim. 1482 AGZ XIX 184, 1483 ib. 192, 1485 
AGZ XV 231; lam in villis... boves al. powo- 
losczyzną recipere non debebunt 1472 AGZ XV 
139; T u... duas villas... Margarethe inscriptas 
condescendere noluisti census, labores, tributa 
boum al. powolosczyzny et emolumenta... tibi 
Paulo approbando 1474 ib. 168; Michael... 
villam... obligavit cum bovariis al. recepcione 
boum pouolowczysznamy 1475 AGZ XII 363, 
sim. ib. 364; Cum omnibus laboribus, redditi- 
bus, boum tributibus al. s powolowszczysnamy 
ib. 365; Ipse tenens in obligacione villam... 
Hanyowcze, recepit et iniecit in homines suos 
powolows<c>zysna, que powolowsczysną super 
ipsum non spectabat nec ipsam in litera, qua 
fuit obligata, habuit powolowsczyną super ipsum 
lohannem..., tamquam heredem spectantem, re
cepit quatuordecim boves powolowsczysny preter 
inhibicionem... pallatini ib. 368; Obligavit tres 
areas possessionatas in Czahrow... cum omni iure 
bovinalibus al. s powolowsczyznami 1476 AGZ 
XIX 168; Iohannes... postulabat a dominis, ut 
decernerent pro bovinalibus al. *powolowczi- 
szne..., pro qua powolowczisna... Nicolaum... 
citaverat ib. 169; Quia tu tenens in obligacione 
villam ipsius... recepisti in hominibus suis po
wolosczyzna stans secum in iure pro exemp- 
cione eorundem bonorum, que powolosczyzna 
super te non spectabat nec ipsam in littera, qua 
fuerunt obligata, habuisti, recepisti quatuor- 
decim boves powolosczyzny preter inhibicio
nem... palatini ib. 174; Martinus anno presenti 
debet boves recipere tanquam in suis propriis 
bonis al. powolowczyszną 1478 AGZ X V III170; 
Anna... intromissionem eidem debet dare in 
villam suam... cum exaccione bovina al. s po- 
wolowczisznamy et piscina 1479 AGZ XV 510; 
Eciam erit potens recipere bovinales al. powo- 
lowsczyzne 1479 AGZ XIX 181; Viginti duos 
boves valentes al. varunkowe, taxando bovem 
quemlibet per marcam, de eisdem kmethonibus

al. povolowczisny fatus Zlothnyczski exigere et 
dare est obligatus 1485 AGZ XV 226; Habe- 
bitque potestatem recipiendi bovinales al. po- 
voloszczyzna anno quarto 1488 AGZ XIX 215, 
sim. 1489 ib. 321.

Powoływać *obwieszczać, ogłaszać, nuntiare, 
e d ic e re Proclamaverunt al. po woli wały (sc. per 
praeconem) 1465 TymProc 163.

Powoniać *powąchać, odorari’: Powonyaw 
(odoratusque est, 1471 MPKJ V 8: powonyal) 
pan bog wonyey chotney y rzeki gest k nyemu 
BZ Gen 8, 21.

Powonianie * zmysł węchu, sensus odorandi'\ 
Dawam sche tysche vynna... z *wydzeyna, 
slyszenya, s powonyanya (Spow 1. 3. 6: powo- 
nenim, 5: povonyenyem), z vkvszenya Spow 4; 
Vicium impudicicie viget in omnibus sensibus. 
Et primo in olfactu, w powonyanw, cum in 
odoribus nutricis homo delectatur 1453 R XLVII 
351.

Powonienie *zmysł węchu, sensus odorandi 
Szpowadami szo..., jszeszmi szgrzeszili... wi- 
dzenim, szliszenim, dothi<kanim>, powonenim 
(iSpow 5: povonyenyem, 4: s powonyanya), 
wquszenim Spow 1. 3. 6.

Powonka *pachnidło, unguentum*: In illa die... 
auferet dominus ornamenta calceamentorum..., 
olofactoria powonky yako pyszmo (olfacto- 
riola Is 3, 20) XV med. R XXII 322.

Powozić *kierować zaprzęgiem wozu, currum 
regere5: Qui małe plaustra regens, povozącz, 
ruit instar fulminis imo 1466 R XXII 23.

Powozowe *opłata zamiast wykonywania po
winności powozu, pecunia, qua soluta homines 
officio iumenta praebendi liberabantur': Adicien- 
tes prefate ecclesie et omnibus villis... omni- 
modam libertatem ab omnibus exactionibus, 
prestationibus, servitutibus et vexationibus iuris 
Polonicalis, scilicet... podimne, povozove, na
raz et prevod (1181) 1258 KodWP I 108, sim. 
(1242) 1294 ib. 199; Ab omnibus serviciis nos- 
tris et exactionibus, scilicet... stan, powoź, po
wozowe, chłodnice (1250) 1511 ib. 248; Ab 
omnibus exaccionibus et solucionibus, videli- 
cet... a stan, a pouozoue et sep (1290) 1408 
KodTyn 75; Ut ab omnibus laboribus, exaccio- 
nibus, solucionibus, serviciis, vecturis, araturis, 
a prevod, a povorove (pro povozove), a podvo- 
love, a povoz... cum hominibus eorum... 
exempti sint penitus et immunes 1307 KodPol I 
180, sim. 1315 KodPol II 198; A yyeprzowe, 
a povoszowe, a nyestane... et a ceteris omni
bus quibuscunque solucionibus... absolvimus 
1362 KodWP III 204.

Powoźne (?) 'opłata zamiast wykonywania po-
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POWOŹNE POWÓD 527

winności powozu, pecunia, qua soluta hosimne 
officio iumenta praebendi liberabantur': Damus 
sibi... plenariam libertatem, facientes ipsum... 
a Polonicalibus angariis et ducalibus serviciis 
vel solucionibus, videlicet, poradlne, obradlne, 
stróża, powoyne (pro powozne)... penitus abso- 
lutum 1322 CodSil I 28.

Powód fo r m y : n. sg. powod 1326 KodTyn 
85, 1394 StPPP II nr 13, 1394 StPPP VIII 
nr 5584, etc. etc.; ~  g. sg. powoda 1400 AKPr II 
72, 1423 ib. 559, 1420—30 ib. 408, etc. etc. ; po
wodu 1444 StPPP II nr 3203, Sul 29, 1460 Lub- 
Podk 88, Dział 16. 17, 1463 AKPr IV 448; 
~  d. sg. powodowi 1394 TPaw III nr 3162, 
1410 KsMaz I nr 1492, Sul 18. 53, etc. etc.; po
wodu 1431 AGZ XI 64; ~  ac. sg. powod 1298 
KodPol III 165, (1299) 1640 ArchSlaw II 6; po
woda Sul 53, OrtMac 103; ~  i. sg. powodem 
1439 AGZ XII 70; ~  /. sg. (na) powodzie Ort
Mac 95, OrtOssol 71, 1; ~ n . p l .  powodowie 
1439 AGZ XII 67, Sul 27; ~  d. p l  powodom 
1453 AGZ XI 391.

Z n a c ze n ia : 1. *strona skarżąca w procesie 
sądowym, qui in ius vocat, accusaf: Pallatinus 
Siradiensis, powod, cittauit dominum Imraco- 
nem 1394 StPPP II nr 13, sim. 1444 AGZ XII 
131, 1484 AGZ XVI 396; Jachna, powod de 
Solcza, habet terminum cum Michaele 1394 
StPPP VIII nr 5584; Sicut Dobco pouodoui 
minabatur interfectione 1394 TPaw III nr 3162; 
Venite hic, quia ego sum actor vlg. powod 1400 
Piek VI 22; Ipse Wanczko accionem habet vlg. 
powod iest 1401 ib. 47, sim. 1408 Czrs 339, 
ca 1420 WokTryd nr 91; Subjudex Brestensis 
principalis actor vlg. powot 1402 Maik 118; 
Nicolaus... persolvit... Luthkoni vlg. powodoui 
XII grossos 1410 KsMaz I nr 1492, sim. 1491 
AGZ XVI 411; Actor powod aut gysczecz XV 
in. JA XXVII 267; Accusator, povod, et ille, 
quem accusabat crziwi XV in. R XXIV 66; 
Capitaneus de Gole[le]sz, conductor sc. powod 
super Michaellem 1425 StPPP IX nr 368; Do- 
minus Gnewossius tamquam principalis al. po
wod super Iohannem Bal 1433 AGZ XI 80, 
sim. ib. 81; Massutha, Min, Iwanecz... actores 
sunt al. powodowye super... Iohannem 1439 
AGZ XII 67; Iohannes... actor habet princi
pium cause sive powodem super... Barbaram 
ib. 70; Dienculus, id est actor vlg. powod vel 
gysczecz 1444 AKPr II s. XIV, sim. 1453 ib. 
s. XXI, OrtCel 4, OrtZab 528; Dawnoscz 
rocznaa przeczyw powodowy (contra agentem) 
przechodzy Sul 18, sim. ib. 53; Powodowye 
(actores) theesz bi swogych zaloob alybo rze
czy nye wiproozznyeny, wstawyami Sul 27; Gdibi

ktho pozwaal... nyekogo przes powoda rząd
nego (sine legitimo actore, Dział 17, AKPr II 72. 
187. 282. 408. 559, etc.: kromye powoda), 
thako pozwaneemv pozywacz... zaplaczycz 
m aa..., zapowyedayącz castellaanoom y ... sąn- 
dzaam..., aby potheem przes pewnego powody 
(sine certo actore, Dział 17: kromye powody)... 
nye dawały kthorych pozwoow Sul 29; Pak- 
nyąly powod (actor) a sząpyerzs szą oth szebye 
daleko roszdny, tedy nye gynsza dawnoscz ob- 
rzeczona powoda (agentem) zalyyączego o slo- 
dzeysthwo othpądza nysz tylko trzechlethna 
Sul 53; Quocienscunque pignus repercusserint, 
tociens sedmnad<z>escze subintrabunt powo
dom 1453 AGZ XI 391; Gdzekoly then ysthy 
powod przydze y zaluge szye na swego wyno- 
waczczą OrtOssol 47, 2, sim. OrtMac 57, etc. 
etc.; Gest tv (pro ly) woythowy kthorą wyną no 
(pro na) powodze albo na *zampyerzy, czyly 
nye gest? OrtOssol 71, 1, sim. OrtMac 95; 
Duelium eciam actio duorum litigancium in 
iure et dicitur powoth et principium OrtZab 
528; Powoth albo pyercza, albo yszczyecz 
ca 1455 JA XIV 495; Szadny kromye powody 
nye ma bycz pozwan Dział 16, sim. 1463 AKPr IV 
448; Michael... attemptayit terminum adyersus 
principium al. powodowy... Bartholomeum 
1463 AGZ XIX 171, sim. 1487 LubPodk 
110.

2. 'opiekun prawny, pełnomocnik, tutor’: Cum 
autem iudices iudicio presiderent, fecerunt tu- 
tori al. powodu testes producere, cum quibus 
yiolenciam posset probare 1431 AGZ XI 64, 
sim. ib.; Quia citauit (sc. Katherina) cum mi- 
nisteriali, non mittendo secum aliquem nunccium 
al. powodu 1444 StPPP II nr 3203.

3. 'prawo do wniesienia powództwa, ius ali- 
quem in iudicium vocandi, auccusandi’: Prout 
super suo antecessore... Stanislao abbate... 
accquisiyerat al. przezyskal accionem al. powody 
1460 LubPodk 88.

4. *powinność dostarczania środków transportu 
panującemu i jego urzędnikom, officium prae
bendi iumenta regi eiusąue magistralibus': Ita 
quod in perpetuum coloni earundem yillarum 
nullum naramb soluent, nullum pouod ducent, 
non ab aliquo recipient 1298 KodPol 111 165; 
Ad powod militare seu conductum yillarum 
supradictarum incole non tenebuntur (1299) 
1640 ArchSlaw II 6; AbsoWimus... yillanos... 
ab omnibus Polonicalibus iuribus, solutionibus, 
exactionibus, seryitiis omnibus, angariis et 
praeangariis..., yidelicet a naraz, a povoz, 
a powod 1326 KodTyn 85; A dacione equorum 
subiugalium al. powody ipsos oppidanos... pe-
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528 POWÓD POWÓJ

nitus liberamus 1441 KodMazL 203. ~  C f
Podwoda.

5. Super hoc iudex... accepit memo
riale... et instituit eos v *otbydzv, propter hoc 
wsdaly eos sicut na povodu secundum modum 
terrestrem 1455 AGZ XIV 437.

Powódca, Powójca 1. *sługa miejski, ministe- 
rialis urbanus5: Lictor przysthaw, powodcza 
XV med. R XXIV 360.

2. *zastępca procesowy, qui causam alicuius in 
iudicio s u s c i p i t Powoycza rzeczy procurator 
XV ex. R XXV 143.

Powódstwo cf. Powództwo
Powódzstwo cf. Powództwo
Powództwo, Powódstwo, Powódzstwo fo r m y :

n. sg. powodstwo (1145) XIII KodMazK nr 69; 
~  g. sg. powodstwa 1460 LubPodk 88. 89. 90; 
powodzstwa 1391 TPaw IV nr 3995; powództwa 
(1449) DokMp III 312, 1467 AGZ XIX 534; 
~  ac. sg. powodstwo 1444 StPPP II nr 3209, 
1447 KodPol II 504,1449 StPPP ll  nr 3374, etc., 
1491 AGZ XIX 391; powodzstwo 1446 AGZ 
XIII 602, 1460 LubPodk 87; powodztwo 1470 
A k Chełm 5, 1472 AGZ XIX 542, 1490 ib. 382; 
~  /. sg. (w) powodzstwie 1469 AGZ XVIII 6; 
~  d. pi. powodzstwam 1478 AGZ XVIII 169.

Z n a czen ia : 1. *prawo do wskazywania gra
nicy w procesie granicznym, ius fines consti- 
tuendi in controversia diiudicanda*: Episcopus 
Cracouiensis... e t... pallatinus Cracouiensis... 
recognouerunt, quia amicabiliter decreuerunt 
inter villas suas... metas et granicies facien- 
das... Pallatinus dabat... episcopo accionem 
al. powodstwo... Episcopus yiceuersa dabat 
accionem al. powodstwo. Et sic inter se statue- 
runt, quod debent inter se locare arnicos et de- 
bent mittere sortem pro accione, et cui sors 
dederit, ille habebit accionem al. powodstwo 
1444 StPPP II nr 3209; Ramsch... dedit acto- 
riam al. powoczstwo... Iohanni 1446 AGZ XIII 
602; Recusatis admittere prefatum dominum 
archiepiscopum et eclesiam Gneznensem ad pri- 
mitatem limitacionis et designacionis limitum 
al. na powodstwo 1447 KodPol II 504; Quia... 
Johannes... cum Jacobo..., heredes de Pniow, 
lucrati sunt actionem al. powocztwa equitacio- 
nem et parochie eductionem granic (1449) 
DokMp III 312; Stanislaus et Michael... accio
nem al. powodszthwo pro renouacione granicie- 
rum ... super Johannem... judicialiter acquisi- 
uerunt 1449 StPPP II nr 3374, sim. 1453 AGZ 
XI 390, 1454 ib. 398; Pęto evasionem eiusdem 
cause habere et accionem al. powodzstwo pro 
prefatis graniciis 1460 LubPodk 87; Lucratus 
est accionem al. powodstwa super... Nicolao

abbate..., quia ipsum citaverat pro graniciis 
limitandis ib. 89, sim. ib. 88. 90; Ego ipsos 
condempno in ac<tione> al. w *poweczstvye 
1464 AGZ XIII 434; Guntherus super tenorem 
huius minutę, qua superlucratus est actoriam 
al. powocztwa, memoriale posuit 1467 AGZ 
XIX 534; Que cum actis non concordabat in 
accione al. w powodzsthwye 1469 AGZ XVIII 6; 
Pro prima actione al. o powodzthwo granicie- 
rum 1470 AkChełm 5; Racione accionis grani- 
cierum al. o powocztwo 1472 AGZ XIX 542; 
Alii termini in quatuor septimanis fieri de- 
buerunt inter quascunque personas, iuribus cita- 
cionibus, concitacionibus, controversiis et acto- 
rie al. powoczstwam nihil nocendo 1478 AGZ 
XVIII 169; Extunc... Andream... Elizabeth... 
condempnavit... iuxta cittacionem originalem 
campestrem et transposiciones et concittaciones 
in accione campestri al. w powo[s]czstwye 1486 
LubPodk 103; Iudex decrevit Iohanni Reszka 
principium al. powodzthvo seu duccionem par- 
rochie 1490 AGZ XIX 382; Iudices... Dorothee 
et Drusianne decreverunt principalitatem vlg. 
povodsthvo et ipsas partes remiserunt ad suc- 
camerarium Belzensem ad campum ad sipan- 
dum granicies cum parochia 1491 ib. 391.

2. jakiś rodzaj kary sądowej, genus ąuoddam 
poenae ab iudicibus impositae’: Si uero liber occi- 
derit hominem ecclesie, caput pro capite reddet 
aut pene, que pouodstuo dicitur, subiacebit 
(1145) XIII KodMazK nr 69, sim. ib.; Sicut 
Johannes duas marcas powoczstwa non solvit 
mihi nec ipsius pueris 1391 TPaw IV nr 3995.

Cf. Podwództwo
Powódź *wielki, gwałtowny wylew wody na 

znacznym obszarze, aqua late ejfusa, inundatio, 
diluvium’: Ale zaprawdo w powodz wod wela 
(in diluvio aquarum multarum) ku bogu se 
snadz ne przibliszoo FI 31, 8, sim. Pul; Excepta 
aqua impetuosa, que dicitur powodzi 1442 
StPPP II nr 3050; Powodzy fluenta (qui mixta 
ne confunderent, aquae fluenta diyidens, cae- 
lum dedisti limitem) 1444 R  XXIII 308; Powocz 
inundacio 1481 PF IV 747; Powodz tempestas 
XV ex. PamLit XXVIII 307; ^  (o potopie
biblijnym, de diluvio in Scriptura sancta de- 
scripto): Bil gest Noe w szeszczydzesZ0t leczyech, 
tedi gdisz szo *powy0cz (diluvii aquae) rozwod- 
nyla po wszem swyeczye BZ  Gen 7, 6; Wszedł 
gest Noe... w korab przed powodzoo (propter 
aquas diluvii) ib. 7, 7.

Powój bot. 1. ‘powój polny, Comohulus arven- 
sis L.*: Powoy ligustrum 1460 Rost nr 3620; 
Powoy yolubilis medius ca 1465 ib. nr 4637; 
Powoy yolubilis 1491 ib. nr 11101, sim. XV

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55
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p. post. R  LIII 70; Powoy yolubilis media 
ca 1500 Rost nr 7353.

2. 'kanianka, Cuscuta epilinum Weihe : Cri- 
stuca pouoy ca 1465 Rost nr 3829.

3. * Lonicera caprifolium L.’: Powoy capri-
folium 1472 Rost nr 912; ~  wieliki powoj:
Silvacella, caprifolium weliki powoy 1437 Rost 
nr 2795.

4. wiel(i)ki powoj *Całystęga sepium R. Br.': 
Yolubilis medius, oculus lucidus yyelki powoy 
1437 Rost nr 2515; Volubilis media, id est wye- 
lyky powoy XV ex. GILek 65.

5 '?': Powoy menten XV p. post. R LIII 67.
Powójca cf. Powódca
Powóz 1. 'powinność dostarczania środków 

transportu panującemu lub jego urzędnikom, 
officium praebendi iumenta regi eiusąue mag i- 
s t r a t ib u s Statuit (sc. dux) siąuidem, ąuod 
homines in uillis nostris habitantes... pouoz 
et poduode non tribuant 1198 KodMazK 
nr 142, sim. DłLB III 27; Cum omnibus... solu- 
tionibus, exactionibus: povoz, lessne, narzas 
(1208) 1404 Haeus 44, sim. 1214 CodSil VII 1,109, 
1221 ib. 130, (1286) 1487 DokMp I 16; Volumus 
etiam, quod homines ecclesiarum immunes sint 
a seruitute, quod dicitur pouoz 1215 MMAe 
I 15, sim. 1225 ATLw IV 339, 1228 CodSil I 4, 
1234 KodWP I 151, 1241 KodPol I 44, 1284 
KodMazL 25; Quod omnes ville eorum ab hiis 
legibus absolute sunt, yidelicet... a prewod, 
a powoź, a podvodi 1216 KodWP I 82; Ego 
dux Conradus... absolui has uillas... ab omni 
solucione fiscali, que consistit in pouoz, po- 
duoroue et in omnibus aliis (1220) 1284 AKH  
IV 120; Omnes exactiones, collectas: powoź, 
przewód, narzaz 1224 Haeus 65; Quod ecclesie 
dei... confero canonicam libertatem, liberans 
eam ab omnibus gravaminibus et exactionibus 
indebitis, maxime ab hiis: prevod, povoz 1228 
KodWP I 111, sim. (1250) 1511 ib. 248; Consti- 
tuimus, ut ipsi... nec in preseka... ire cogantur, 
neque powoss ducere coarctentur (1228) MMAe 
III 17, sim. 1259 Haeus 102; Preuod rustica- 
num sive pouoz prefati homines non ducent 
1231 KodMazL 5, sim. 1257 ib. 21; Reddens 
[eas] eas (sc. yillas) ab omni honere seryitutis 
sive solutionis, hoc est... a povoz et naraz 
1239 KodWP I 556, sim. 1266 OpMog II nr 27; 
Liberi sint... ab omnibus solucionibus et 
exactionibus, yidelicet... a povos, a wiuos 
1242 AKH  IV 179, sim. 1250 ib. 185, 1266 
ib. 206, 1275 RHist LIX 158, 1280 AKH  IV 
357, etc.; Hoc jus in povoz et in aliis nostris 
seryiciis, quod ville habent militares 1243 Cod
Sil VII 1, 267; Prevod, siad, poyoz sive cum

plaustro, sive cum pedite non ducent 1247 
ib. 288; Omnes uille... sunt libere a solucione 
omnium expensarum ducis et uenatorum ipsius, 
yidelicet a naraz et a pouoz 1254 MMAe I 56; 
Volumus autem, ut possessiones et ville... 
a stan, powoź, prewod... omnibusque angariis 
ac perangariis juris Polonici... penitus sint 
exempte 1288 CodSil IV 4, sim. 1290 Kod- 
Wiel 2, 1297 KodPol II 141, 1304, ib. 167; 
Absolvimus homines in omnibus yillis predicte 
domus commorantes... a povoz, a prewot 
(XIII ex.) 1546 KodWP I 32, sim. (1236) XIV 
PPom 49; Inhabitantes... absoluimus ab ... omni 
jugo tributarie seryitutis, yidelicet powos, narsaz, 
obras 1313 KodMazL 340, sim. 1249 ib. 339; 
Quando nos contingerit ad praedictum oppidum 
condescendere pro campo venando ferarum, 
quod praedicti oppidani debent nos iuvare 
equitatusque, quod vulgo dicitur powozy, de
bent facere, prout ex antiquo sunt executi 
(1430) 1631 DokMp II 136; Kmethones... 
ducturas yero al. powoszy iuxta conswetudi- 
nem... facere tenebuntur 1444 ib. III 148; 
~  Quilibet kmetho ordinarie, juxta orbitam 
al. coleya, tenetur et debet powosz ducere do
mino suo, ibi ubi dominus mandaverit, tamen 
in terra sua et non extra terram Chelmensem 
1477 PawSejm nr 184.

2. 'przewiezienie czegoś wozem, actus curru 
aliąuid vehendV: Paulus ipsis eadem yasa homi- 
nibus suis... reducere se submisit et hoc una 
reduccione al. yedna fora seu fatiga al. yednym 
powozem 1476 AGZ XV 191.

Powrózek cf. Powrózek
Powrozowy 'będący w związku z powrozem, 

qui ad funem pertinet': Pro sex wlneribus fune- 
riciis al. powrozowich 1426 Raf Zrań 15.

Powroźnik 'ten co wyrabia powrozy, qui funes 
conficif: Gregory Szak in causa cum Andrea 
powrosznik pro yiolencia debet producere lit- 
teram iuratorum 1414 AKPr X 433; Blasius 
funista ylg. *powrzossnyk 1421 StPPP II 
nr 1816; Procopius, powrosznik de Cleparsz 
1498 Liblur nr 8928; Jan Malars, powrosznyk 
de Cleparsch 1499 ib. nr 9004; Powroznyk 
funifex ca 1500 Er z 76.

Powrócić *przewrócić, deicere'\ Tercius testis 
eius secundum rotham hic scriptam potknął 
ssy<ę> et dixit s powroczonich, et debuit dicere 
z wywroczonich psczol 1456 TymSąd 81.

(Powrósło) Powrzósło 'powróz skręcony ze 
słomy i służący do wiązania snopków, funis 
stramenticius': Povrzoslo ligamen ca 1420 Wok- 
Tryd nr 463; Powrzoslo episeum 1437 Wisi 
nr 228 s. 86; Powrzosslo spica ib. s. 89.
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530 POWRÓZ POWRÓZEK

Powróz fo r m y : n. sg. powroz ca 1500 Er z 
16, Rozm 762; ~  ac. sg. powroz 1404 Piek 
VI 230, 1422 Kościan nr 951, Dział 39, etc.; 
~  i. sg. powrozem XV p. post. Kałużn 273, 
Ttozwz 652. 761. 820; ~  l. sg. (w) powrozie 
1419 Pyzdr nr 589, 1446 ZapWarsz nr 780, 
De morte w. 491, 1500 AGZ XVI 305; -  n. pi. 
powrozy FI i Pul 118, 61. 139, 6, M W  27a, 
Puł 15, 6, ca 1500 £rz 76; ~  g. pl. powrozow 
1415 Pozn nr 887. 888, Rozm 449. 514; ~  ac. pl. 
powrozy 1403 Pyzdr nr 200, BZ  Num 3, 26. 
III Reg 20, 31, etc. ; ~  i. pl. powrozy BZ Ex 
35, 18, 1471 MPKJ V 137, MPKJ V 34; po- 
wrozmi Rozm 108. 653. 744. 745; powrozami 
1471 MPKJ V 34; ^  /. pl. (na) powroziech 
Rozm 818.

Z n a czen ia : 1. *sznur skręcony z włókna, 
w pl. też często więzy, pęta, funis, pl. saepe 
vincula": Powrosy grzechów (funes peccatorum, 
A/JP 27 a: grzeszny ko w) obwyozaly so myo 
77 118, 61, sów. Puł, M JE27a; Powroszy (funes) 
rozpostrzely so mne w sydlo 77 139, 6, s/m. 
Rw/; *Kdze Sandziuog ykazowal vosznym, tu 
Ruranth powroszi pobrał 1403 Pyzdr nr 200; 
laco Choyenski wsdzal powros na zapitego 
czloweka y wloczil gy, y chczal gy obesicz 1404 
Piek VI 230, sim. 1422 Kościan nr 951; Isze 
Pyotr... ne poszekl Maczeyewy szeszcz powro- 
sow 1415 Pozn nr 887, sim. ib. 888; Yako 
Przybislaw wodzyl mego posła w powrosze 
1419 Pyzdr nr 589; Sibi dixit coram iudicio: 
Day thy sbledzal na powroze 1446 ZapWarsz 
nr 780; Uczyń... kolky stanowe y przystrzessze 
s powrozy swymy (cum funiculis suis) BZ Ex 
35, 18; Bodo dzerzecz strozo..., sam stan..., 
powrozi stanowe (funes tabernaculi) y wszitki 
potrzebi iego BZ Num 3, 26, sim. ib. III Reg 
20, 31, Rozm 818; Ysze taczy od zlosczy nye 
mogą bycz wzczągnyeny, alysz gym powroz 
wloszą (nisi addatur torąues, Sul 48: szkrąth) 
na szschyyą Dział 39; Nyekthore (sc. panny) 
głodem morzono, pothem w powrozye vodzono 
okruthnemy draczacz makamy De morte w. 491; 
Twa<r)dimy powrozamy (war. lub.: powroszy) 
revinceis (pro nerviceis) funibus (si septem ner- 
viceis funibus... ligatus fuero Jud 16, 7) 1471 
MPKJ V 34; Powrozy rudentibus (II Pet 2, 4) 
ib. 137; Extunc accipientes funem traxerant, 
powrozem czyągnąly, manum ligatum fortiter 
vsque ad locum foraminis XV p. post. Kałużn 
273, sim. Rozm 652. 820; Quem faciocinavit 
incathenatum, sedentem in cathena al. w lan- 
czvchv et in corda al. w powroszye 1500 AGZ 
XVI 305; Lodne powrozy antempne ca 1500 
Erz 76; Lodny powrosz fultrum ib.; Lodny

powrosz rudens ib. ; Konopny powrosz scan- 
dula ib.; Fune misso in collum, zadzyrgnąwszy 
powrosz, ita eum (sc. Jesum) crudeliter agi- 
tauerunt szyepaly, mordovaly ca 1500R4 X 379, 
sim. XV p. post. RRp XXV 179, Rozm 653. 
654; Szegl ty ystne, ys to povrosmy orla spvs- 
czyla (qui in funibus demissi, aquilam conci- 
derant) Rozm 108; Vczynyvschy myły Iesus 
bycz s povrozov (de funiculis Jo 2, 15) y vygnal 
vsytky s kosczyola ib. 449, sim. ib. 514; Yze 
yyązan povrozmy y *rzączyadmy ib. 653, sim. 
ib. 744. 745; Iudasch... obyeszyl szye poyrozem 
lakomstva ib. 761; Bo szye myeny, yze szye 
vrval ten ystny poyroz ib. 762; Myąsso... osta- 
valo ha pągach y na poyrozyech ib. 818; Ros- 
czyąl yschytky yązy albo poyrozy, ktoremy 
byl zyyązan ib. 826.

2. *sznur służący do mierzenia, funis ad me- 
tiendum aptus": Powrozy (funes, FI: ywrozy) 
ypadly my w szwyatlych Pul 15, 6.

Powrózek form y: n. sg. powrózek BZ  Deut 
32, 9. Jos 2, 18, 1471 MPKJ V 59. 113, ca 1500 
Erz 16; ~  ac. sg. powrózek FI 104, 11, FI i Pul 
138, 2, BZ Jos 2, 21. IV Reg 21, 13; -  i. sg. 
powrózkiem BZ  IV Reg 1, 8; ~  /. sg. (w) po
wrózku FI i Pul 77, 60, BZ Jos 2, 15; ~  g. pl. 
powrozkow EwZam 304; ~  ac. pl. powrózki 
1471 MPKJ V 30; -  i. pl. powrózki BZ Num 
3, 37.

Znaczenia: 1. * sznurek skręcony z włókna, 
funis": Bodo gich pod strozo... kolkowye s po- 
wroski (cum funibus) swimi BZ Num 3, 37; 
Vipvscila ge po powrosky (per funem) z okyen- 
cza BZ  Jos 2, 15; Nye bil-li-by za znamyo ten 
to powrózek czyrwony (funiculus iste coccineus) 
ib. 2, 18; Powyeszi powrózek czirwony (funicu- 
lum coccineum) w okyenczv swem ib. 2, 21; 
Powroszky funiculos (funiculos in fimbriis facies 
per quattuor angulos pallii tui Deut 22, 12) 
1471 M PK JY  30; Kyedy ydzyalal yacoby bycz 
s powroskow (de funiculis Jo 2, 15), wszystky 
yyrzuczyl s kosczyola EwZam 304; Powrózek 
funiculus ca 1500 Erz 16; ~  Mosz kosmati a 
skorzanim powroskem (zona pellicea) opasani 
po swich byodrach BZ IV Reg 1. 8; ^Zawleko 
na Jerusalem powrózek samarski (funiculum 
Samariae) BZ IV Reg 21, 13.

2. *sznur służący do mierzenia, funis ad metien- 
dum aptus": Losem rozdzelil gim zemo w po
wrózku rozdzelena (in funiculo distributionis) 
FI 11, 60, sim. Puł; Myerny powrózek funiculus 
distribucionis (Psal 77, 54) 1471 MPKJ V 59; 
Myerzanczy powrózek metentes funiculum (pro- 
pter hoc non erit tibi mittens funiculum sortis 
in coetu domini Mich 2, 5) ib. 113; ~  prze
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nośnie *sznurem odmierzona część ziemi, udział 
w ziemi (dziedziczonej), pars agri fune mensorio 
definita, pars agri, quam aliąuis hereditate acci- 
piV: Tobye dam szemyo Kanaan, powrózek 
(funiculum, Pul: wyrzbczę) dzedzyny waszyey 
FI 104, 11; Drogo mogo y povrozek moy (funi
culum meum) wybadał ges FI 138, 2, sim. Pul; 
Jakob powrózek (funiculus) dzedziczstwa gego 
BZ  Deut 32, 9.

Powstać fo r m y : praes. ind. 3. sg. powsta
nie BZ Jos 23, 16. Dan 2, 39; 3. pl. powstaną 
BZ  Deut 33, 11. Is 49, 7; ~  imper. 2. sg. po- 
wstani BZ  Lev 19, 32, M W  115b, ca 1500 
SprTNW  V 14; powstań BZ II Par 6, 41, Pul 
9, 35; 2. pl. powstańcie BZ Jos 8, 7; ~  part. 
praes. act. adv. powstanę BZ Jos 8, 1; ~  inf. 
powstać ca 1500 Erz 76; ~  praet. 3. sg. m. po
wstał BZ Jud 10, 3. I Mach 2, 1, 1466 R XXII 
25, etc.; / .  powstała BZ Jos 8, 19; neutr. jest 
powstało BZ  Num 14, 35; 3. pl. m. powstali 
M W  2b, Pul 26, 18; f .  powstały M W  67b; 
~  pląperf. 3. pl. m. byli powstali BZ  Num 26, 9; 
~  condit. 3. sg. m. -by powstał BZ II Esdr 
8, 23; 1. pl. m. powstalibyśmy M W  41 b; 
^  part. praet. act. powstaw BZ Ex 8, 20. 34, 4. 
Deut 19, 11. 31, 16, etc.; powstawszy Gn ap. la, 
BZ Num 14, 40. 33, 8. 9, etc.

Z n a czen ia : 1. * wstać, stanąć, podnieść się, 
surgere': Powstaw (consurge) na uszwyczye, 
stoysze przed ffaraonem BZ Ex 8, 20, sim. 
ib. 34, 4. Deut 19, 11. Jos 3, 1. Tob 11, 10; 
Przecziwko szadim glowam powstany (con
surge) a poczczi twarz starego BZ  Lev 19, 32; 
Natichmyast pirwego iwtra powstawszi (sur- 
gentes) y sly na wirzch góry BZ  Num 14, 
40; Odtod powstawszi (profecti) zastanovili 
na górze Sefer ib. 33, 23, sim. ib. 33, 8. 9. 10; 
Lvd ten to powstaw (consurgens) nyeczisczicz 
bodze s czvdzimi bogi BZ Deut 31, 16, sim. ib. 
Jos 24, 9; Ktosz gego nyenavidzi, nye powstano 
(non consurgant) BZ  Deut 33, 11; Powstano 
(consurgens) wznidzesz kv myastv Hay BZ 
Jos 8, 1; Powstańcze (consurgetis) s strozey, 
skasczesz myasto! ib. 8, 7; Załoga... powstała 
(surrexerunt) natichmyast y pospyesy k myastv 
ib. 8, 19; Powstaw (surrexit) Ezdras kapłan 
y rzeki k nym BZ I Esdr 10, 10, sim. ib. Neh 3, 1. 
II Esdr 9, 7; Powstano (consurgent) ksyoszota 
a klanyacz syo bodo prze pana BZ  Is 49, 7; 
Powstany (exsurge Psal 43, 26), panie Criste, 
wspomozi nas! M W  115b ; Powstayn (exsurge, 
FI: wstań), gospodne boże! Pul 9, 35; A po
wstawszy (exsurgens Mat 1, 24) Iozeph ode 
snv *vdzyalyal, yako przykazał yemv angyol 
boszy EwZam 291, sim. Gn ap. la ;  Powstącz

exurgere ca 1500 Erz 76; ~  *wejść, wstąpić,
descenderePrzeto nynye powstań (consurge), 
panye boże, w pokoy twoy BZ  II Par 6, 41; 
~  od czegoś powstać "wydźwignąć się, uwolnić 
się, ab aliąua re se liberare, aliąuid a se removere': 
Yze ktorzi naswiotszey dzewici Mariey gey 
szwiante poczocze czinyemy, gey pomoczo od 
naszich zlich zlosczi powstalibiszmy (resur- 
gamus) M W  41 b; ^  Jesus szwoyą mathką 
wskrzeszyl rzekącz: Powsthany, namyleyszą! ca 
1500 SprTNW  V 14; ~  powstać od umarłych 
*zmartwychwstać, in novam vitam revocarV: 
A przes to, gdy powstał od ymarlych (cum... 
resurrexisset a mortuis Jo 2, 22), wspamyątaly 
sa svolyenyczy yego EwZam 304.

2. *zbuntować się, zrobić powstanie, seditio-
nem f a c e r e Iakoczem powyedzal, tak yczinyo 
wszemv sebranyy temv to zloscziwyemy, iesz 
to iest powstało (consurrexit) przecziwko mnye 
na pysci BZ Num 14, 35; Ty to synowye Da- 
tanovi a Abironovi, kxyozota z lvdv, ktorzisz 
bili powstali (surrexerunt) przecziw Moyzeszovi 
a Aaronoyi ib. 26, 9; W tich dnyoch powstał 
(surrexit) Mathatias BZ I Mach 2, 1; Ize czudzi 
powstali naprzeczyw mnye (insurrexerunt ad- 
yersum me Psal 53, 5) M W  2b; Bo powstały 
(insurrexerunt, FI: wstali so) przeczywo mnye 
szwyatkowye zlosny Pul 26, 18; ~  Pokuszy
grzechów moych powsthaly naprzeczy<w^ko 
mnye M W  67b.

3. *zaistnieć, utworzyć się, zjawić się, fieri, 
apparere': Po tobye powstanye (consurget) 
gyne krolewstwo, mnyeysze cyebye BZ  Dan 
2, 39; Zayyerne vam poyyedam, yze nye wstał 
albo nye powstał yyeczschy myedzy synmy nye- 
yyesczymy (non surrexit inter natos mulierum 
Mat 11, 11) Yana Krzsczyczyela Rozm 316; 
~  Richlo powstanye (consurget) przecziw wam 
gnyew bozi BZ Jos 23, 16; Wszitki rzeczi... 
abiscye dały bogu nayisszemy, abi snad nye 
powstał (ne... exsurgat) gego gnyew w kro- 
lewstwye BZ II Esdr 8, 23; Ad tumulum ąuando 
fuimus, terror... in nos... ruit, gl. cecidit drzal, 
powstał 1466 R XXII 25.

4. 'nastąpić, succedere, subseąui': Po nyem 
powstał (successit) Jayr BZ Jud 10, 3.

Powstając 1. *buntować się, nastawać, sedi- 
tionem movere, insurgere': Dacz pan nyeprzi- 
yaczele twe, ges to powstayo (consurgunt) 
przeciw tobye, zecz padno BZ  Deut 28, 7; Od 
powstaiączich na myą (ab insurgentibus in me 
Psal 58, 2) wizwol mie M W  9b; Gysz powstayo 
(insurgunt, FI: wstawayo) na myę, osromoczeny 
*bodzcze Pul 108, 27.

2. * tworzyć się, zjawiać się, fieri, apparere
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O granycze w dzedzynach... wyelk<ie> skargy 
powstayą (graves ąuaestiones suscitantur, Dział 
7: gadky bywayą) Sul 21.

Powstanie *podniesienie się, actus surgendi 
Otho poloszon yest then na vpad y na powstha- 
nye (in resurrectionem Luc 2, 34) vyelyą w Ysra- 
elyv EwZam 295.

Powstawać 1. "wstawać, s u r g e r e Ktora-m 
to (sc. słowa) sial k nym przes slugy me pro- 
roki, w noci powstawaiocz (consurgens) a posila- 
iocz BZ  Jer 29, 19.

2. "nastawać na czyjeś życie, vitae alicuius 
insidiarV: lako łotr powstawa (consurgit) prze- 
cziw bratv swemv BZ  Deut 22, 26.

Powszedni fo r m y : n. sg. m. powszedni FI I 
Prol 7, 1457 PF V 14; / .  powszednia XV med. 
SKJ I 67, 1471 MPKJ V 109. 128; neutr. po
wszednie XV p. post. GIDom 70; ~  ac. sg. 
m. powszedni Ojcz 6. 12. 14—18, 1440 R 
XXV 242; / .  powszednią Spow 3. 5; neutr. 
powszednie Ort Mac 32, OrtOssol 32, 2;
~  i. sg. m. powszednim XV p. post. GIDom 
54; ^  L sg. m. (w) powszednim XV med. 
ZabUFozn 124; ~  n. pl. m. powszedni 1402 
Piek VI 97; / .  powszednie XV p. post. PF III 
290; ~  g. pl. m. powszednich Spow 5, XV 
p. post. PF III 287. ~  W kilku wypadkach 
możliwa lekcja powszedny.

Z n a czen ia : 1. *codzienny, zwykły, zwyczajny, 
cotidianuś*: Swar dobri powszedni iest (rixatio 
bona cotidiana est) FI I Prol 7; Chlyeb nash 
powshedni (Ojcz 1: poffseydni, 2—-5. 7—11. 13: 
wsedni) day nąm dzysya Ojcz 6. 12. 14—18; 
Non permittam iurare, quia sunt veri familia- 
res powsedni chleboieccze 1402 Piek VI 97; 
Qui ąuadragesimale, powszedni, ieiunium in 
solidum, s pełna, tenet 1440 R XXV 242; 
Gego powszednye odzyenye mą wsząncz brath 
OrtOssol 32, 2, sim. Ort Mac 32; Powszedny 
<c>ottidia<n>us 1457 PF V 14; Ipse nos pas- 
cit... pane ąuotidiano powsednym XV p. post. 
GIDom 54; Quid sibi profuerunt divicie, quid 
epule, quid quotidiana, powszednye, refeccio 
ib. 70; Pauperibus sane sunt esce cottidiane 
pofszednye potrawy XV p. post. PF III 290; 
~  grzech powszedni 'grzech mniejszej wagi, 
niewielki, peccatum minus grave': Davam szyą 
vynyen... ze wszythkych grzechów mogych: 
szmyerthelnych, powszednych, yawnych Spow 5; 
Quia nec venialis, w pofszednim, nec actualis, 
nec in originali concepta est peccato XV med. 
ZabUPozn 124; De breuibus mendis sit veniale 
malum sz małych powszethnych grzechów nye- 
powszethny XV p. post. PF III 287.

2. *ciągły, nieustanny, continuus, perpetuus’:

Preter ilła, que extransecus sunt, instancia me a 
quottidiana, gl. id est perseverancia, que nec 
vna hora remittitur czvynoscz przez przezstąnya, 
wstawycznoscz powszednya (II Cor 11, 28, 
1471 MPKJ V 128: powschedna) XV med. 
SKJ I 67, sim. MPKJ V 128; Powszedna (war. 
lub.: powsednya) obyata iuge sacrificium (Dan 
8, 13) 1471 MPKJ V 109.

3. *ogólny, powszechny, communis*: Quilibet 
post me dicat powssednyy spovyecz Spow 3; 
Mowczye za mną spovyecz powszednya Spow 5.

Powszednie, Poszwednie 1. *zwykle, zazwy
czaj, ex morę, ex consuetudine': Mayą dacz 
geden szeląg drobnych poszpołythych pyena- 
dzy, czo gydą tamo gyste a czo poszwednye 
(OrtMac 102: powszednye) sz nymy targvyą 
OrtOssol 16, 2.

2. "ciągle, nieustannie, continue, perpetue’: 
Nam deus... fecit hominem sine viro et femina, 
yidelicet Adam, demum fecit hominum de viro 
sine femina, ut Ewam, postea de viro et femina, 
et nunc continue, yako y dzysz powschednye, 
ita facit XV med. SKJ V 255.

3. "w niewielkim stopniu, lekko, paulum, levi- 
ter9: Szpowyadam szya..., yakomkoly szgrze- 
szyl y pana boga rosznyewal... szmyerthelnye 
albo powszednye Spow 6.

(Powściągać) Po wciągać 1. "zabierać, odbierać, 
auferre, eripere9: Chodor de Szynycza heres 
debet iurare in terminis proximioribus et post 
eum Olechno de Hotel ita, quod kmetoni do
mini Doliński non *powczogal siliginem neque 
zapowiedal 1442 AGZ XI 193.

2. powciągać od czegoś "powstrzymywać, ali- 
quem ab aliąua re avertere, abducere9: Lumbos 
precingimus, cum carnis luxuriam per conti- 
nenciam coartamus gdy szyą od zbythkow 
czyelesthnych przesz czysthotą powczyągamy 
XV p. post. Kałużn 273.

3. "pozywać do sądu, czy też więzić, in ius 
vocare, fortasse etiam in carcerem conicere’: 
Raczczye yyedzyecz, yze then dobry czlovyek, 
pan Mykolay Sthary, nycz nye krzyw, kthorego 
Byenya powczyąga XV ex. SlArch I pril. 20.

Powściąganie "zajmowanie, zatrzymywanie, ac
tus occupandi, retinendf: Powsczyagąnye re- 
pressalia ca 1500 Er z 16.

Powściągnąć, Pościągnąć, Powciągnąć fo rm y:  
praes. ind. 3. sg. powściągnie Sul 111; ~  inf. 
powściągnąć 1491 AGZ XVIII 295; pościągnąć /  
1397 Leksz II nr 2043; powciągnąć 1469 StPPP 
IX nr 716; ^  praet. 1. sg. m. -m powściągnął 
1426 Kościan nr 1153, 1462 AKPr VIII a 53, 
1489 ZapWarsz nr 1692; 3. sg. m. powściągnął 
1408 Pozn nr 654, 1410 ib. nr 675, 1421 Kościan
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nr 900, 1463 AGZ XII 422; 3. pl. powściągnęli 
a. powściągnęły 1463 SprTNW  VIII 2, 44; 
~  part. praet. pass. ac. sg. f. powściągnioną
1468 AGZ XIII 586; ~  condit. pass. 3. sg.f. -by 
powściągnioną Sul 41.

Z n a czen ia : 1. 'zatrzymać, pozbawić wolności 
osobistej, uwięzić, retinere, in carcerem conicere, 
libertate p r iv a r e Jaco Benak ne bil *Maagda- 
lani ani geg powsczognąl przes prawa, ani geg 
wsadzał w lanczuch 1410 Pozn nr 675; Czsso 
Jan ... powsczągnąl Swancha kmeczą, to gy 
wsczągnąl na Klesczne drodze, a on przes łąką 
nye yal 1421 Kościan nr 900; Jacom ya powsczą
gnąl czlowyeka pana Czeminego w zapuscze 
pana Borcowem, a on byerze drwa syrowa 
1426 ib. nr 1153; Gdi ktori starostha... któ
rego przebiwaacza... drugey stroni *xansthtwa 
dlya... dowynyenya gymye, powsczyangnye (si... 
detinuerit, arrestaverit et captivaverit) Sul 111; 
lacom ya nye powsczagnal Andrzeye ('An
drzeja’) po rakoyemstwie 1462 AKPr VIIIa 53; 
Circa tercium scopulum Slawsky per procura- 
torem domini episcopi et eius capituli aresta- 
vit al. *powczyognyon 1473 AGZ XIX 544; 
Jakom ya kvpczow s Wylna nye powsczyągnal... 
na gosczynczv 1489 ZapWarsz nr 1692; ~  Ipse- 
que Stanislaus..., ne causa sua caderet aut 
detrimentum pateretur, ipsum lohannem..., qui 
terminum reponebat, coram iure retraxit, pow- 
sczvgnul, secundum iuris formam 1463 AGZ 
XII 422.

2. *zająć na zabezpieczenie, pignori aliąuid 
o c c u p a re Jaco pan Jactor ne powsczangnol 
zitha na polu Potrowi... ani go dal na yn[a]o 
dzedziną wescz 1408 Pozn nr 654; Gdi ktori 
przebivacz... w gymyenyu w swem... nyekto- 
rego czlowyeka... bidlo... naydzye albo po
wsczyangnye (si... invenerit sive arrestaverit), 
ma ye zayąncz Sul 111; Marcissius... condemp- 
navit sal arestatum al. powsczangnyona cum 
duobus curribus 1468 AGZ XIII 586; Martinus 
debet istam pecunyam arestare al. powczyagnacz
1469 StPPP IX nr 716; Si autem non monstra- 
rent, extunc illi debent retrahere al. powsczyag- 
nacz pecuniam tamdiu, donec eis iura monstra- 
verit 1491 AGZ XVIII 295.

3. *ograniczyć, poskromić, coercere, refre- 
n a r e Aby gwalthowna smyaloscz powscząg- 
nyona (ut... refrenetur, Dział 31: <a>by syą... 
wyną wztrzymali), vstawyamy Sul 41.

4. 'wymusić, wyegzekwować, extorquere, vi 
eripere, exigerei: Domina Hanka... subdidit 
se coram judicio, quod si tri hunpharet in causa 
ipsius Sandziwogius..., tunc ipsa domina Hanka 
causam ipsius perdidit, przepadła, et in bonis

ipsius debent extorquere vlg. posczognancz 
1397 Leksz II nr 2043.

5. 'nie uznać, non a g n o scere<Partes> litte- 
ram ducalem... retraxerunt al. powsczagnali 
1463 SprTNW  VIII 2, 44.

Powściągnienie 'zatrzymanie, uwięzienie, actus 
retinendi, in carcerem coniciendP: Jakom ya 
kvpczow s Wylna nye powsczyągnal... na 
gosczynczv anym thym powsczyągnyenym ysko- 
dzyl kxądza 1489 ZapWarsz nr 1692.

Powtarzać fo r m y : praes. ind. 1. sg. powta
rzam 1466 R XXII 19; 2. sg. powtarzasz 1444 
R XXIII 309; ~  inf. powtarzać ca 1455 JA 
XIV 492, ca 1500 Er z 16; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. powtarzany ca 1500 Erz 76; ~  inf. 
pass. pl. m. być powtarzany Sul 85; ~  fut. 
pass. 3. sg. f. będzie powtarzana 1466 R XXII 
17; ~  condit. pass. 3. pl. m. -by były powtarzany 
Sul 85.

Z n a c ze n ie : 'wykonywać jakąś czynność po 
raz drugi, powtórnie, od nowa, aliąuid i te rum, 
denuo facere': Powtarzasch replicas (gaude... 
felix ecclesia, quae sacra replicas sanctae festa 
Mariae) 1444 R XXIII 309; Abi stare sandi nye 
bili powtarzani (ut iudicia antiqua non reiteren- 
tur) Sul 85; Wschitky sandi stare... nye mayąn 
bicz daley powtarzani (reiterari non debent) ib.; 
Powtarzacz rzecz pyrzwa redicere ca 1455 JA 
XIV 492; Repetere *powtharacz, thezecz zaszya 
myecz ib.; Pugna redit bandze pow[s]tarzana 
1466 R XXII 17; Sed cum perpendo, rosbaczą, 
mała que dimissa rependo, gl. reitero powtarzam 
ib. 19; Powtharzącz resumere ca 1500 Erz 76; 
~  powtarzany 'powtórny, qui iterum fit , qui 
repetitur' : Powtharzany recidiuus ca 1500 Erz 16.

Powtórzać 1. *podwajać, d u p lic a re Powto- 
rzaiancze duplicata (serta ter denis alios co- 
ronant aucta crementis, duplicata quosdam, 
trina centeno cumulata fructu te, sacer, ornant) 
1444 R XXIII 308.

2. 'wykonywać jakąś czynność po raz drugi, 
powtórnie, od nowa, aliąuid iterum, denuo facere’: 
Recidiuis odnawayo y powtorzayo ca 1450 
PF IV 571.

Powtórzyć *wykonać jakąś czynność po raz 
drugi, powtórnie, od nowa, aliąuid iterum, denuo 
facere’: Jaco Pauel dal Wlochne policzek... 
y *druky *powtoszil 1412 Pyzdr nr 354; Mo- 
zely... wtóre przyszyącz, a yako wyelyekrocz 
tho może czynycz, czyly nye może powthorzycz 
przyszyągy? Ort Mac 95; Silencio sermonem 
repetit, *powphtorzyl, dominus XV p. post. 
GIKórn II 190.

Powyknąć 'nauczyć się, discere’: Dobrze
mnye, yzesz yszmyerzyl myę, abych powykl
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(ut discam, FI: abych nawyk) prawoty twoyc 
Pul 118, 71.

Powyrek cf. Powerek
Powyskanie *śpiew, śpiewanie, cantus, az«- 

iatio': Saltant (sc. homines) et balant, ąuerunt 
vt tempora fallant concentum, gl. melodiam 
pouyskanya (wydawca czyta ponyskanya), vo- 
cum sepe mouendo iocum 1466 R XXII 20.

Powysz- cf. Powyższ-
Powyszsz- cf. Powyższ-
(Powyższać, Powyższać się) Powyszać, Po

wyszać się, Powyszszać, Powyszszać się fo rm y:  
praes. ind. 1. śg. powyszaję Rozm 66; 2. sg. 
powyszasz FI i Pul 9, 13; 2. sg. po wy sza FI 9, 22, 
FI i Pul 74, 7, FI i Pul Ann 10, M W  gl. 65, 
Rozm 381; ~imper. 1. pl. powyszajmy FI i Pul 
33,3 ;2. pl. powyszajcie FI i Pul 98, 5. 10; ~part. 
praes. act. adv. powyszaję FI Ann 11; powy- 
szając Pul Ann 11; adi. n. sg. m. powyszaję 
FI 3, 3, M W  118 b ; powyszając Pul 3, 3; ~  fut. 
1. sg. będę powyszać Rozm 11; 3. sg. będzie 
powyszać Rozm 418; ~  praet. 1. sg. m. powy- 
szał jesm FI i Pul 130, 3; 3. sg. m. powyszał 
1466 R  XXII 20; 1. pl. m. -smy powyszali 1434 
Kościan nr 1484. ~  W wykazie form nie od
różniono wariantów wymowy -sz- i -szsz-.

Znaczenia: 1. *podnosić, wznosić na wyższy 
poziom (tu przenośnie), tollere, elevare ( trans- 
la tef: Ty, gospodne, przyiemcza moy ies, 
sława moia y powiszaio (exaltans, Pul: powys- 
szayocz) głowo moio FI 3, 3, sim. M W  118 b ; 
Smiluy se nade mno gospodne,... iensze po- 
wiszasz (exaltas, Pul: powysszasz) me z wrót 
sme<r)tnich FI 9, 13; Bog sodzo iest: tego po- 
nysza a onego powisza (exaltat) FI 74, 7, sim. 
Pul; Poyissayo 1461—7 Serm. 151 v; Gospodzyn 
vbogego czyny y vbogacza, vsmerza y powysza 
(sublevat I Reg 2, 7, Pul: powyssza), krzeszo 
s prochv vbogego a z gnoya powyszayo (elevat 
I Reg 2, 8, Pul: powysszayocz) nodz<n)ego 
FI Ann 10—1; ~  Pow<y)szal gesm (exaltavi) 
*dusza moyo FI 130, 3, sim. Pul; ~  powyszać 
się *wynosić się, pysznić się, gloriarV: Kędy 
se powisza (superbit, Pul: pyszny) zli,
zaszega se vbogy FI 9, 22; De celo tractus 
contra deum tumefactus, gl. aduersus Ihm 
Cristum inflatus pouischal szą, Herodes sca- 
tuit vermibus 1466 R XXII 20; Sustinetis 
enim, si quis vos in seruitutem redigit,... si 
quis extollitur acz kto so povisza (II Cor 11, 20) 
M W  gl. 65; Bo wschelky, który szye povysscha 
(qui se exaltat Luc 14, 11), byva ponyzon 
Rozm 381; Kto szye bądzye povyscha (zcqui... 
se exaltaverit Mat 23, 12), ten bądzye ponyzon 
ib. 418.

2. 'czcić, wychwalać, wywyższać, wielbić, co- 
lere, venerari, laudibus efferre': Weliczaycze go- 
spodna se mno y powiszaymi (exaltemus, Pul: 
powysszaymy) ymo iegownem samem! FI 33, 3; 
Powiszaycze (exaltate, Pul: powysszaycze, sim. 
ib. 98, 10) gospodna, boga naszego y chwalicze 
podnoszek nog iego! FI 98, 5, sim. ib. 98, 10; 
Tegodlya, myły gospodnye, pyacz bąda chvalą 
tobye y bądą povyschacz *svyatą ymyą tvoye 
(in tuo nomine semper exaltabo) Rozm 11; 
Czyebye oycza czczye, czyebye króla povyszaya 
(te regem exaltabo) ib. 66.

3. (o budowli, dicitur de aedificio) *czynić 
wyższą, podwyższać, nadbudowywać, altiorem 
facere’: Iszye przyeth tym nyszmy {leg. niż-smy) 
poswany, trzy lyatha jacoszmy nye powyschali 
pogrodek, ypustow y stawydl 1434 Kościan 
nr 1484.

(Powyższanie) Powyszanie fala , wal wodny, 
unda, fluctus m a r i s Causam quidem uacuam 
exaltacionis semper influxus hincinde mobilitat, 
gl. fluctus mouet, fluctuacio propellit vyatr 
povisanya rusza 1436 R XXIII 277.

(Powyższenie) Powyszenie, Powyszszenie 
fo rm y: n. sg. powyszenie BZ  Ex 17, 15, Naw 
57; ^  g. sg. powyszenia 1417 Pyzdr nr 490, 
Sul 58, 1456 ZabUPozn 105, etc.\ ~  ac. sg. po
wyszenie 1412 AKH  III 202, 1456 ZabUPozn 89, 
M W  45b, etc.\ ~  /. sg. (w) powyszeniu Sul 15, 
M W  45a; ~  n. pl. powyszenia FI i Pul 92, 6. 
~  W wykazie form nie odróżniono wariantów 
wymowy -sz- i -szsz-.

Znaczenia: 1. *wywyższenie, uczczenie, oto
czenie chwałą, actus aliąuem co len di, venerandi, 
laudibus ejferendV: Consideram eciam magnam 
huius yirginis excellenciam powyszenye 1456 
ZabUPozn 89; Povisszenya excellenciam 1461—7 
Serm 442v ; Weselczie sie..., Joachymye y Anno, 
w powisszenyy czczi nassey {pro wassey)! M W  
45a; Przesz tą {pro to) tedi..., Joachimye, 
Anno, wassza {pro wasszey) poczesnosczi po- 
wisszenye naydczie my... laszko M W  45b; 
Nyechay nasz wspomoże swiantich apostolow, 
Simuna y Tadeussza, braczey slache<t>noscz[i] 
wiborna, yz gdisz sie z gych powiszszenya we- 
selymi, poznalibiszmy, iako ważne są... milo- 
scziwe gich *wspomoganye M W  52b; ~  Udze- 
lal gest Moyszesz ołtarz y nazwał gymyo gego: 
pan powiszszenye me (exaltatio mea) BZ Ex 
17, 15; Gospodze moya..., droga yesz blad- 
nych, powyschschenye ypadlych, podeprzenye 
krewkych! Naw 57.

2. *godność, stanowisko, stan, honor, dignitas5: 
Sbyegowye slodzeystwa szą dopusczywszi,... 
wszdi o dowynyenye mayą odpowyedzecz w pra-
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wye..., any potheem w powyszszenyv czczy (in 
sublimitate honoris bonis) drvghym mogą bycz 
przyrównany Sul 15; Pothwarznycza mąką do- 
stoyną, kthoregole by tesz stadia alybo powysz- 
szenya była (cuiuscumąue status vel conditionis 
existat), ma bycz pomsczona Sul 58; Quidam 
pecierunt secularem sublimitatem, povischenya, 
et potenciam 1456 ZabUPozn 105; Affectacio 
dignitatis zadzo povissenya vissokego *stolcz0 
1461—7 Serm 151 v.

3. *podbicie, podniesienie ceny, actus pretium 
alicuius rei e j f e r e n d iCzso yest cupil pan 
Jandrzey trzeczyo czoscz Conarskego pyenyan- 
dzmy, conyem, panczerzem, tho yest cupil pra- 
wim targem, a nye dla nygednego powyszenya 
1417 Pyzdr nr 490.

4. *dopłata, dodatek, pecunia, quae supra so- 
łuta est3: Ianussius... iusto iudicio euasit Bron- 
kam ... pro duabus marcis, pro ąuibus contra 
ipsum egerat, super addicione, vlg. o powiszene 
przi wsdanv, circa resignacionem 1412 AKH III 
202.

5. 'fala, wał wodny, unda, fluctus maris3: Po- 
dzwigli so rzeki lycza swoia od glossow wod 
wela, dzywna powiszena (Pul: powysszenya) 
morza (elationes maris), dziwny w wisokoscy 
gospodzin FI 92, 6.

6. święte powyszenie 'obrzędy kultowe, 
sacra’ (?): Qui sacra, gł. id est sacramenta, 
instituis ad sacros ministros, ad sacra, gł. ad 
sacros ordines na szwath[y]e powyszyenye XV 
p. post. PF III 288.

(Powyższony) Powyszony, Powyszszony
fo rm y: n. sg. f  powyszona ca 1420 R XXIV 
86; neutr. powyszone XV in. JA XXVII 266, 
OrtCel 8, XV ex. Zab 526; ~  ac. sg. neutr. 
powyszone XV p. post. GIKórn II 203.

Superłat. n. sg. m. napowyszeńszy ca 1428 
PF I 489. ~  W wykazie form nie odróżniono
wariantów wymowy -sz- i -szsz-.

Znaczenia: 1. 'wyróżniający się, lepszy od 
innych, znakomity, praeter ceteros excellens, 
melior, illustris3: Hec autem oratio (sc. Ave 
Maria)... omnibus orationibus... est melior... 
et excellencior powiszona ca 1420 R XXIV 86; 
Napowisensszy excellentissimus ca 1428 PF I 
489; Scientiam eminentem gląboka a powy- 
schona XV med. R XXIV 363.

2. powysz(sz)one prawo 'sąd wyższy prawa 
niemieckiego, iudicium ąuoddam superius iuris 
Teutonici: Municipale jus powyschone (OrtCel 
8: powysszone) prawo XV in. JA XXVII 266, 
sim. XV ex. Zab 526; Dedit ciuibus municipale 
ius powyszschone prawo XV p. post. GIKórn 
II 203.

(Powyższowanie) Powyszowanie 'pycha, zu
chwałość, superbia, audacia3: Powischowanye 
arrogancia M W  gl. 68.

(Powyższyć) Powyszszyć, Po wyszyć fo rm y:  
ind. praes. 1. sg. powyszę FI i Pul 29, 1. 58, 18. 
117, 27, etc.; 2. sg. powyszysz FI i Pul 17, 
52; 3. sg. powyszy FI i Pul 36, 36. 109, 8, 
Ann 16, etc.; 2. pl. po wyszycie Rozm 472; 
~  imper. 2. sg. powyszy FI i Pul 27, 12. 93, 2; 
3. sg. powyszy FI i Pul 56, 7. 14. 107, 5; 3. pl. 
powyszcie FI 106, 32; po wyszycie Pul 106, 32; 
~  inf. powyszyć BZ Neh 6, 6, EwZam 305, 
ca 1500 Er z 76, Rozm 66; ~  praet. 1. sg. m. 
powyszył jeśm FI 88, 19; powyszyłeśm Pul 88, 
19; -(e)m powyszył BZ III Reg 14, 7. 16, 2;
2. sg. m. powyszył jeś FI i Pul 60, 2, FI 88, 41; 
powyszyłeś Pul 88, 41; -ś powyszył M W  48 b;
3. sg. m. powyszył jest FI 148, 13; jest powyszył 
XV p. post. GIDom 52, ca 1500 SprTNW N  14; 
powyszył FI i Pul 26, 10. 149, 4, XV p. pr. 
R XLVll 357, BZ Neh 8, 5, etc. etc.; f .  po- 
wyszyła FI i Pul 117, 16; neutr. po wyszyło Pul 
56, 13; 3.p1.f. po wyszyły są FI 106, 25; po wy
szyły BZ II Esdr 8, 76, Pul 106, 25; ~  pląperf. 
3. sg. m. jest był powyszył Gn 12a; był powy
szył BZ II Par 32, 26; ~  condit. 3. sg. m. -by 
powyszył XV med. SKJ I 94, BZ  Gen 50, 20; 
^  part. praet. pass. n. sg. m. powyszon FI i Pul 
87, 16, MPKJ V 116; powyszony 1471 MPKJ V 
116, XV p. post. JA XII 144; /. powyszona XV 
med. SKJ V 282, XV p. post. R XXV 265; 
neutr. powyszono BZ  I Par 14, 2; g. Sg. m. po- 
wyszonego OrtCel 8, OrtLel 234, OrtZab 529; 
cf. też Powyższony; ~  inf. pass. sg. m. powy
szon być Rozm 238, 467; być powyszon Rozm 41; 
pl. m. być powyszeni Gn 12a; ~  praes. pass. 
2. sg. m. powyszon jeś FI i Pul 96, 10; /. jeś 
powyszona Naw 65; jesteś powyszona ca 1500 
R XIX 66; 3. sg. m. powyszon jest FI i Pul 
Ann 1; neutr. powyszono jest FI i Pul 8, 2. 148, 
12, Rozm 334; jest powyszono FI i Pul 130, 1; 
~  imper. pass. 2. sg. m. powyszon bądź FI i Pul 
7, 6. 20, 13; 3. sg. m. powyszon bądź FI 17, 50, 
FI i Pul 34, 31. 39, 22; powyszony bądź Pul 
17, 50;/. powyszona bądź FI i Pul 9, 34. 88, 14; 
~  part. praes. pass. adv. sąc powyszon BZ 
Deut 17, 16; ~  fut. pass. 1. sg. m. powyszon 
będę FI i Pul 45, 10; będę powyszon Rozm 467; 
2. sg. f. będziesz powyszona Rozm 41; 3. sg. m. 
powyszon będzie FI i Pul 12, 3. 88, 17. 24, etc.; 
będzie powyszon Rozm 35. 381. 418; neutr. 
będzie powyszono Rozm 36; 3. pl. m. powyszeni 
będą Pul 88, 16; powyszoni będą FI 88, 16; po
wyszony będą FI i Pul 74, 10; będą powyszeni 
FI i Pul 36, 21. 65, 6; ~  praet. pass. 3. sg. m.
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był powyszon BZ  I Par 24, 6; 3. p i  m. byli 
powyszeni BZ  II Esdr 9, 55. ~  W wykazie 
form nie odróżniono wariantów wymowy -sz- 
i -szsz-.

Z n a czen ia : I. * podnieść, wznieść na wyższy 
poziom, tollere, efferre, elevare, exaltare’: Wstań, 
gospodne bosze, y powiszona b0dz (exaltetur, 
Pw/: powysszona bądź, sim. ib. 88, 14) r0ka 
twoia, bi ne z<a>pomnal vbogich! FI 9, 34, sim. 
ib. 88, 14; Powiszil ies (exaltasti, Pul: powysszy- 
lesz) prawicz0 poniszai0czich gi FI 88, 41; Rzeki 
yest y stal dvch welnny y powyszyly s0 se (exal- 
tati sunt, Pul: powyszyly sze) wełny albo prze- 
waly gego (sc. morza) FI 106, 25; Otworzil 
Ezdras ksyogy przede wszitkim lyvdem a po
wiszil syo (eminebat) nade wszitek lyvd BZ 
Neh 8, 5; Povyschi (war. lub.: pow<y>ssi) inal- 
tabit (qui operatur terramsuam, inaltabit acer- 
vum frugum Ecclus 20, 30) 1471 MPKJ Y 81; 
Yako Moysesz povyszyl (exaltavit Jo 3, 14) 
vaszą (leg. węża) na pvszczy, takyesz povyszycz 
sluzno (exaltari oportet Jo 3, 14) syna czlovye- 
czego EwZam 305; Tocz on vazy (leg. wąż) 
myedzyany na pvsczy, ktorego Moyzesch kazał 
na krzyzv povyschycz (hic est serpens aeneus 
in pertica suspensus) Rozm 66; Tako povyszon 
ma bycz (exaltari oportet Jo 3, 14) szyn czlovye- 
czy ib. 238, sim. ib. 467; Ya, kyedy bądą povy- 
schon (si exaltatus fuero Jo 12, 32) od zyemye, 
tedy vschytko poczyagna k sobye ib. 467; Kyedy 
povyschyczye (cum exaltaveritis Jo 8, 28) syna 
czlovyeczego, tedy poznaczye, ysczyem ya ib. 
472; ~  powyszyć się *powstać, podnieść się,
surgere': Bowiszi (pro powiszi, exaltare, Pul: 
powysszy) se, gisz sodzisz zemo! FI 93, 2; 
~  ~  Wstań, gospodne, w twoiem gnewe y po- 
wiszon bodz (exaltare, Pul: powysszon bodz, 
sim. ib. 20, 13) w craioch neprzyacelow mogich! 
FI 7, 6, sim. ib. 20, 13; Bo powiszono iest (ele- 
vata est) welmnoszstwo twoie na nebosa FI 8, 2, 
sim. Pul; Zbawon vczin lut twoy, gospodne, y po- 
szegnay dzedzine twoiey,... y powiszi ie (extolle 
illos) asz na weky! FI 27, 12, sim. Pul; Powiszi 
cze (exaltabit te), aby dzedziczstwem vchwaczil 
zemo FI 36, 36, sim. Pul; Powiszi se (exaltare, 
Pul: powysszy szye, sim. ib. 56, 14. 107, 5) na 
nebosa, bosze, y we wszeliko zemo sława twoia 
FI 56, 7, sim. ib. 56, 14. 107, 5; Na zkale po
wiszil ies me (exaltasti me, Pul: powysszyl ies 
mye) FI 60, 2; Ybogi iesm ia y w robotach od 
młodości moiey, powiszon (exaltatus, Pul: po
wysszon), zaprawdo ysmerzon iesm y zamoo- 
czon FI SI, 16; Z stromena na drodze pycz bo- 
dze, przeto powyszy (exaltabit, Pul: powysszy) 
głowo FI 109, 8; Prawy cza gospodnow<a> po-

wyszyla (exaltavit, Pul: powysszyla) me FI 117, 
16; Pane, ne gest powyszono (non est exaltatum) 
sercze mogę FI 130, 1, sim. Pul; Bo lvbo gest 
gospodnv w lvdv swogem y powyszyl (exalta- 
bit, Pul: powysszyl) smerne we zbawene FI 
149, 4, sim. M W  139 b, XY p. post. MacDod 32, 
Rozm 53; Humiliami<ni> sub potenti manu dei, 
vt vos exaltet in tempore yisitacionis aby powy
szyl (R XXV 165: aby wasz podwyszyl) w czasz 
nawyedzena dnya sządnego (I Pet 5, 6) XV med. 
SKJ I 94; Pan przemowyl... rzekocz: Przeto, 
iszem cyo powiszil (exaltavi) s nyskoscy pro
chu ..., a tisz... chodził po drodze Geroboamowe 
a prziprawyalesz lyvd moy ku grzechu BZ  III 
Reg 16, 2; Zloscy nasze powiszili syo (exaltatae 
sunt) az do nyeba BZ  II Esdr 8,76; Wszpomyonąl 
pan bog wszechmogaczy na rodzay czlowyeczy 
y powyszi-cz <w> szwyathey Annye plemye Da- 
wydowo M W  84b; Bo powysszylo szye (magni- 
ficata est) az do nyeba myloszyerdze twoye 
Pul 56, 13; ~  ~  cwynieść nad innych, postawić 
wyżej od innych, wyróżnić, aliąuem prae ceteros 
efferre, erehere’: Bo dokot powiszon bodze 
(exaltabitur, Pul: powysszon będzye) neprzya- 
czel moy nade mno? FI 12, 3; Ode wstaioczich 
na mo powiszisz (exaltabis, Pul: powysszisz) me 
FI 17, 52; W opocze powiszil me (exaltavit me, 
Pul: *py wyszył mye), a nine powiszil (exaltavit) 
głowo moio nad neprzyaczoli mogimi FI 26, 10, 
sim. Pul; Neprzyaczele zaprawdo boszi nagle, 
gdi bodo poczceni y powiszeni (ut honorificati 
fuerint et exaltati, Pul: będo... powysszeny), 
schodzocz iaco dim schodzy FI 36, 21; Go
spodne,... we sprawedlnosci twoiey powiszoni 
bodoo (exaltabuntur, Pul: powysszeny bedo) 
FI 88, 16; Powiszil iesm (exaltavi, Pul: powysszy- 
lesm) wibrancza z luda mego FI 88, 19; Barzo 
p<o>wiszon ies (exaltatus es, Pul: powysszon 
yes) nade wszistky bogi FI 96, 10; Chwalcze 
ymo panowo, bo powyszono gest (exaltatum est, 
Pul: powyssono yest) ymyo gego samego FI 148, 
12; Powysson[y]e precellenti XV p. pr. Zab 519; 
Hoc enim ineffabiliter sublimata, nyewymownye 
powyschszona, exiens cum Xpo regnat XV med. 
SKJ V 282; Wiszczye o mnye miszlyly zle, 
a bog to obroczyl w dobre, abi mnye powiszyl 
(ut exaltaret me), yakosz nynye wydzyczye BZ  
Gen 50, 20; Przeto, yszem cyebye powiszil 
(exaltavi) s *poszrotkta lyvda BZ  III Reg 14, 7; 
Poznał Dauid,... isze powiszono (sublevatum 
esset) krolewstwo gego nad lyvdem gego w Isra- 
helv BZ  I Par 14, 2; Geden dom, gen mymo 
gyne bil powiszon (quae ceteris praeerat) ib. 24, 6; 
Przeto dzalacye mur, ysze syo chcesz poviszicz 
(levare te) nad nymy (sc. Żydami) królem BZ
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Neh 6, 6; Powyschil (war. lub.: wzpanyl) exal- 
tauit (post haec rex Assuerus exaltavit Aman, 
filium Amadathi Esth 3, 1) 1471 MPKJ V 57; 
Povyschony (war. lub.: powysson, przeloszon) 
prelatus (Haggaeus Zachariae in ordine prophe- 
tarum praelatus videtur Zach Prol) ib. 116; 
O mili boże, ktoresz (pro ktorysz) błogosła
wione Marie [y] Jakobowa y Salomoua (pro 
Salome)... tako powisszil M W 48b; Przez szmy- 
lowanye szyna thwego, genze czyebye tako 
vyelye mylvye y povyschyl nad kory angyelskye, 
yysluchay mye grzeschnycza! Naw 37, sim. XV 
p. post. R XXV 266, Rozm 23. 33; Przez tha 
radoscz, iazesz tedy myala, gdy yesz z duscha 
y s czyalem nade wschysthky kory angyelskye 
povyszschona Naw 65; Ideo propter quod et 
deus exaltayit illum prze które rzeczi *przezrze- 
czone yest bog w serczech wyernych powyssil 
gy (Phil 2, 9) XV p. post. GIDom 52; Non est 
in mundo locus dignior... nec in celis regali 
solio, quem dei filius sublimavit powyszszyl XV 
p. post. R XXV 180; Povyszona po wszech bo- 
leszczach, zalosczach ib. 265; Promouere, id est 
sublimare ad honorem vel proficere poyyszycz, 
przykazacz ca 1500 Erz 76; Nad angyoly, panno, 
yesthesz povyszsona ca 1500 R XIX 66; Laszka- 
wye mathką prowadzyl Jhs, kthorą iesth po
wyszszyl, nath angyoly yą poszadzyl ca 1500 
SprTNW  V 14; Przesz tą dzyevycza królestwo 
zydowskye ma bycz popravyono, przez to (pro 
tą) lyvd zydowsky bądzye povyschon (exalta- 
bitur),... przez tą krolestvo nyebyeskye bądzye 
povyschono (eleyabitur) Rozm 35—6; O Ma- 
rya,... badzyesch povyschona (eris exaltata) 
nade wschystkye nyevyasty ib. 41; Vesel szyą, 
bo przez czyą tvoy rod ma bycz poyyschon 
(exaltatur) ib.; Szyedzenye Maryey albo slu- 
chanye slova bożego povysschono yest (prae- 
lata est) nad służbą yey szyostry ib. 334; Kto 
szye vnyza, bądzye povysschon (exaltabitur Luc 
14, 11) ib. 381, sim. ib. 418; ~  powyszyć sierca 
*unieść się pychą, se efferre, se maiorem facerć: 
Potem sy0 pokorzil panu przeto, isze bil po- 
wiszil (exaltatum fuisset) syercza swego BZ II 
Par 32, 26; ~  Gisz se buczoo, ne bodo powi- 
szeni (non exaltentur, Pul: nye będ0 powysszeny) 
samy w sobe FI 65, 6.

2. *uczcić, uwielbić, wysławić, wywyższyć ota
czając chwałą, aliąuem colere, venerari, laudibus 
efferre, gloria ornare*: Pres tocz gest gy byl 
Xc f krolefstwe nebeszkem pouiszyl Gn 12a; 
Chem-ly ('chcemy-li’) takesz bycz thamo poui- 
szeniy ib. ; Powiszon bodz (exaltetur, Pul: po- 
wysszony bądź) bog zbawena mego! FI 17, 50; 
Powiszo (exaltabo, Pul: powysszę, sim. Pul

Moys 3, BZ Ex 15, 2) cze, gospodne FI 29, 1, 
sim. FI Moys 3; Mówcze weszdi: Powiszon bodz 
(magnificetur, Pul: powysszon bodz, sim. ib. 39, 
22) gospodzin! FI 34, 31, sim. ib. 39,22; Bodzcze 
y widzcze, isz ia iesm bog, powiszon bodo 
(exaltabor, Pul: powysszon będę) w ludzoch 
y powyszon bodo (exaltabor) na zemy FI 45, 10, 
sim. Pul; la zaprawdo pacz bodo mocz twoio 
y powiszo (exsultabo, Pul: powysszę) rano milo- 
serdze twoie FI 58, 18; Powyszcze (exaltent, 
Pul: powyszycze) yego (sc. gospodna) we sborze 
lvda FI 106, 32; Mówcze wezdy: Powysszon 
będze (magnificetur, FI: vweliczon bodze) pan 
Pul 69, 5.

3. *wzmocnić, spotęgować, aliąuem firmiorem 
reddere’: Wszistky *roky grzesznich ziarno 
y powiszoni bodo (exaltabuntur, Pul: powys- 
szony będo) rogowe prawego FI 74, 10; W lu
bości twoiey powiszon bodze (exaltabitur, Pul: 
powysszon będze, sim. ib. 88, 24. 91, 10) rog 
nasz FI 88, 17, sim. ib. 88, 24. 91, 10; Rog yego 
powyszon *bodze (exaltabitur) w slawe FI 111, 8, 
sim. Pul; Chwała gego na nebe y na szemy 
y po wyszył gest (exaltavit, Pul: powysszyl) rog 
lvda swego FI 148, 13; Powyszon gest (exalta- 
tum est I Reg 2, 1) rog moy w bodze mogem 
FI Ann 1, sim. Pul; Gospodzyn... powyszy 
(sublimabit I Reg 2, 10, Pul Ann: powysszy) 
rog pomazańcza swogego FI Ann 16; Nye na- 
wroczi lvdv do Egipta, gyesczow liczbo soocz 
owszem povisszon (equitatus numero sublevatus) 
BZ Deut 17, 16; ~  *zbudować moralnie dobrym 
przykładem lub nauką, aliąuem bono exemplo 
vel verbis corrigere, meliorem reddere’: Oteszly 
wszitci... godowacz a dacz dari tim, ktorzi nye 
myely, abi takesz godowaly, bo biły wyelebnye 
powiszeny slovi (magnifice... sunt exaltati ver- 
bis), gimysz biły nauczeny BZ II Esdr 9, 55.

4. (o murze obronnym, dicitur de vallo) *uczy
nić wyższym, nadbudować, altiorem facere : Mu- 
nicipia, id est edificia vlg. obraby myrv (*muru5) 
powyszschonego OrtCel 8, sim. OrtLel 234; 
Mun<i>cipalia edificia obramby mvru powy[e]s- 
sonego OrtZab 529.

5. wieloznaczne z powodu braku kontekstu: 
Bonus sacerdos povysony XV p. post. JA XII 
144; Poyyszycz extollere ca 1500 Erz 76.

Cf. Powiesić
Powzdalić się *odejść, oddalić się, abire : Otocz 

wszitka zemya przed tobo gest, powsdal szo 
(recede) ode mnye! BZ  Gen 13, 9.

Powznieć cf. Poznać
Pozbawiać *wywoływać utratę czegoś, efficere, 

ut aliąuid a m i t t a t u r Posbawaly vszego 
<z>drowa ca 1450 R XXV 223.
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Pozbawić fo r m y : inf. pozbawić Aleksy w. 5; 
~  condit. 3. sg. m. -by pozbawił Gn 175 b ; 
~  part. praet. act. pozbawiwszy Dział 33; 
~  part. praet. pass. n. sg. f . pozbawiona XV 
med. R XXIV 351; ^  inf. pass. sg. m. być pozba- 
wion Sul 23; ~  praes. pass. 3. pi. m. pozba
wieni są Sul 61; ~  condit. pass. 3. sg. f . by po
zbawiona Sul 5.

Z n a czen ia : 1. *wywołać utratę czegoś, ode
brać komuś coś, aliąuem aliąua re privare': Sic 
et formica alis liberata, gl. absoluta, spoliata 
poszbaviola (pro poszbaviona) de fouea cum 
sursum erigitur, tunc finali miseria captiuatur 
1436 R XXIII 277; Wstawyami, abi interdicth 
troydzenni... nye dzirzan any chowan, by wye- 
lyoscz lyvdzi naboznich... sluszbi bozey nye od- 
dalyona a swego nye pozsbawyona nabożeń
stwa (ne... sua orbetur devotione) Sul 5; Gdysz 
nykthey swego prawa maa bycz schytrzon a chy
trze posbawyoon (nullus iure suo debeat de- 
fraudari) Sul 23; Kędy pan kląth gest prze swe 
dowynyenye a kmyecze thegodla posbawyeny 
szą (privantur) kosczelnego pogrzeby (Dział 62 : 
kmyeczom pogrzeb bądze zapowiedzan) Sul 61; 
Possbawona privata XV med. R XXIV 351; 
Nyektorzy zly... czvdzym szonam abo pannam 
gwałt yczinywszy a gych czczy pozbawywszy 
(Sul 43: nyektorzy... dzewycze dzewsthwa sba- 
wyayą), gdy gym bądze dana wyna, chytrosczą 
podług nyemyeczskyego prawa gych odbywayą 
Dział 33.

2. 'uwolnić od czegoś, aliąuem aliąua re libe- 
rare': Pres tocz szo on dzysza nam vrodzyl 
miody tegodla, isbicz on nasz nasich *grzecof 
posbauil Gn 175b; Raczy mą mych grzechów 
posbavycz Aleksy w. 5.

Pozbawienie *wywołanie utraty czegoś, odebra
nie komuś czegoś, aliąuem aliąua re privare’: 
Pysarz thesz pod swego vrzandv poszbawyenym 
(sub priyatione sui officii) prawvyąncze szą, 
przes woźnego kv prawv vezwane, ma myano- 
wacz podług czassv pozwanya Sul 8; Vstawyami, 
abi potheem slvzebnyczy pod wyną posbawye- 
nya swego slvzzebnykowstwa (sub poena priva- 
tionis sui ministerialatus)... przes ossobnego 
sandzey przykazanya kthorego pozwv czynycz 
nye szmyely Sul 27.

Pozbyć fo rm y: praes. ind. 3. sg. pozbędzie 
De morte w. 418; ~  inf. pozbyć Sul 49, Dział 56, 
Rozm 418; ~  praet. 1. sg. m. -śm pozbył 1405 
Pozn nr 770; f .  -m pozbyła 1471 ZapWarsz 
nr 3016; 3. sg. m. jest pozbył 1424 Zab 538; 
pozbył 1393 TPaw IV nr 163;/. pozbyła 1416 
Kościan nr 613; 3. pl. m. pozbyli 1394 Leksz II 
nr 358.

Znaczenia: 1. *stracić, amittere’: Eze Swan- 
thoslaw Zelazni pozwał o Dambrowu... 
y o lanky witnye, a thy yest pan Micolay 
pirwey pozbil 1424 Zab 538; Kthokole orzecz 
('orząc’) a poszyeyącz role czyge gwalthem, na- 
szyenya tych tho roi poszbycz ma (careat, 
Dział 41: ma straczycz) abo ostradacz Sul 49; 
Gdyby kto drwa rąbał w lesye gynszego pana, 
ma pozbycz syekyri (in securi tantummodo 
pignorentur, Sul 68: w szekyrze mayą bycz 
począdzany) Dział 56; ~  czegoś komuś pra
wem pozbyć 'na mocy wyroku sądowego stracić 
coś na rzecz kogoś, sententia iudicum aliąuid 
alicui concedere’: Yacosm sandzil Staszka... 
s pano Streczko o dwaczescza krziwen bidla 
y tego geg prawem posbil 1405 Pozn nr 770; 
~  dziecięcia pozbyć, pozbyć dziecięcia *stracić 
płód, poronić, abortum facere’: Jako Janowim 
biczim mocznim Margaretha *dzenczącza po- 
sbila y ot yego bicza vmarlo 1416 Kościan 
nr 613; Jakom ya sszamowt<o)rą nye *po- 
szbąla dzeczaczą szwego anym go v kmecza wa- 
schego porzvczila 1471 ZapWarsz nr 3016.

2. 'oddalić kogoś, uwolnić się od kogoś, czegoś, 
aliąuem amovere, ab aliąuo vel aliąua re se libe- 
rare’: Veniens Valczerius cum suis fratribus cum 
iudice posbil tego, pro quo Nicolaus citaverat 
pro duabus marcis pro fideiussoria 1393 TPaw IV 
nr 163; Adam et Clemens... pozbili Wlosto- 
nem... pro metreta, videlicet o mar0 in molen- 
dino 1394 Leksz II nr 358; Bo dobremv mało 
placzy, acz vmrze, nycz nye straczy, poszbandze 
szvyeczszkyey zalosczy, poydze w nyebyeszkye 
radosczy De morte w. 418; A yesly yego gym 
nye wydam, nye *pozbedu szemranya ludskego 
XV p. post. RozmPam 473; Czczyenye o tern, 
yako lyczemyernyczy chczącz yego pozbycz od 
szyebye y rzekły yemv: Podz odtąd Rozm 418.

Pozbywać 1. *tracić, perdere’: Bo oczczowie 
nyewynny cząstokrocz dla zlosczy a przegygra- 
nya synów gymyenya wlosnego pozbywayą (de 
bonis pelluntur, Sul: bywayą pądzeny) Dział 36.

2. pozbywać laty, laty pozbywać *uchylać Się 
przed wypełnieniem zobowiązań na zasadzie prze
dawnienia,, ratione usucapionis debit a praes tarę 
nolle’: Jacom przi tern bil, isz Maczey ne mai 
Sandziwogium poszbiwacz lati o raco<je>mstvo 
1391 Pozn nr 86; Jaco Thoma swim (leg. z swym) 
sinowczem, z maczerzo i s szostro slubil nigdi 
lati ne posbiwacz Potrca o szedm grziwen 1405 
Kościan nr 263.

Pozdabiać *ozdabiać, upiększać, o marę : In- 
yisibiliter exornat albo pozdabya XV med. 
R XXII 319.

Pozdnie cf. Późnie
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Pozdny cf. Późny
Pozdrawiać fo r m y : praes. ind. 1. sg. pozdra

wiam XV ex. Kalużn 293; 3. sg. pozdrawia Pul 
■ 11 arg.; 3. pl. pozdrawiają 1456 ZabUPozn 93, 
M PK JY  80, XV ex. PF Y  104; ~  imper. 2. sg. 
pozdrawiaj ca 1500 SprTNW  V 15; 2. pl. po
zdrawiajcie XV ex. SKJ I 146; ~  part. praes. 
act. adi. g. pl. pozdrawiających 1471 MPKJ V 
86.

Z n a czen ia : 1. *witać, słowem lub gestem wy
rażać przy spotkaniu życzliwość, szacunek, ver- 
bis, gestu aliąuem salutare': Od posdrawyayan- 
czich (war. lub.: którzy *czybye posdrawyaya, 
sim. ZabUPozn 93) a salutantibus (erubescite... 
a salutantibus de silentio Ecclus 41, 25) 1471 
MPKJ V 86; ~  Pozdrawyam czye, panye
Yezv Kryszczye XV ex. Kalużn 293; Mylvyą 
dobrzy Maria y yey ymyą cząstho *myąnyą,... 
naboznye yą pozdrawyayą XV ex. PF V 104; 
Maryą posdrawaycze, k nyey szya wczyekaycze! 
XV ex. SKJ I 146; Weszrzy na oblycze yaszne... 
a w them szyą oblyczv kochay, a nabosznye ye 
posdrawyay! ca 1500 SprTNW  V 15.

2. *wzmacniać, pokrzepiać, confirmare, refi- 
cere’: Ten ps<alm> powyada, yze Xpus lyud 
swoy duchowny rano pozdrawya karmyo Pul 
77 arg.

Pozdrowić fo r m y : praes. ind. 1. sg. pozdrowię 
Rozm 323; 3. sg. pozdrowi XV in. R XXV 218, 
BZ  Tob 5, 11; ^  imper. 2. sg. pozdrow XV in. 
R XXV 218; 1. pl. pozdrówmy Gn ap. la , XV 
med. MacDod 35; 2. pl. pozdrowicie Rozm 309; 
~  inf pozdrowić Tęcz w. 26; ~  praet. 3. sg. m. 
pozdrowił Gn ap. la , XV in. R XXV 267, 
Pul 89 arg., etc.; / . pozdrowiła EwZam 289, 
Rozm 52; 3. du. m. pozdrowiłasta BZ  Ex 18, 7; 
~  condit. 3. pl. m. -by pozdrowili 1471 M PKJY  
38; ~  part. praet. act. pozdrowiw BZ  Tob 5, 6; 
~  inf pass. sg. f .  być pozdrowiona 1450 Mac
Dod 120; ~  imper. pass. 2. sg. m. bądź pozdro- 
wion 1444 R XXIII 303, XV e*. Kalużn 290; 
pozdrowion bądź Naw 155, XV p. post. R XIX 
97; / .  pozdrowiona bądź 1450 MacDod 120, 
M W  78b, Naw 172, etc.; neutr. bądź pozdro
wiono ca 1500 SprTNW  V 15; 2. pl. f  pozdro
wiony bądźcie XV med. GIWroc 26 v; ~  fut. 
pass. 3. pl. m. pozdrowieni będą Rozm 315.

Znaczenia: 1. *powitać, wypowiedzieć for
mulę przywitania, słowem lub gestem wyrazić 
przy spotkaniu życzliwość, szacunek, verbis, 
gestu aliąuem salutare, bene\olentiam, verecun- 
diam ostendere’: Cum [multitudine... salutavit 
posdrouil XV w. i? XXV 267; Secundo apparuit 
redeuntibus a monomento (pro monumento), 
quia dixit eis: Avete posdrowony *bodcze (Mat

28, 9)! XV med. GIWroc 26w; I posdrowylasta 
sze społu (salutaveruntque se mutuo) slowi po- 
koynymy BZ Ex 18, 7; Pozdrowyw gy (salu- 
tavit eum), k nyemu rzecze BZ Tob 5, 6; Wszedw 
w dom, pozdrowy gy (salutavit eum) rzekocz: 
Radoscz tobye bodz! ib. 5, 11; Aby pozdrowyli 
vt benedicent (David misit nuntios de deserto, 
ut benedicerent domino nostro I Reg 25, 14) 
1471 MPKJ V 38; Veszla (sc. Maria) w dom 
Zachariasza y posdrovyla (salutavit Luc 1, 40) 
Elszbyethą EwZam 289, sim. Rozm 52; Vyelebna 
mathka vczyeszyl anyol boży y posdrowyl rze- 
kącz: Posdrowyenye thobie ca 1500 SprTNW  V 
12, sim. Rozm 3. 230. 617; Wchodzącz w dom 
pozdrovyczye y (leg. ji *go’, salutate eam Mat
10, 12) rzekącz: Myr themv domovy! Rozm 309.
~  Poszdrow poszdrowenu (pro poszdrowenim; 
z nasz kaszdi, thim poszdrowi io angiol XV in) 
R XXV 218; Poszdrovyl ya pokornye, movyl 
sz nya velmy szmyernye XV p. post. R XIX 51; 
Kyedy wschedl k nyey anyol Gabriel, pozdrovyl 
yą (ipsam salutavit)... rzekącz: Sdrowa bądź, 
mylosczy pełna! Rozm 49; ~  O crux, ave
bandz posdrowion! 1444 R XXIII 303, sim. XV 
ex. Kalużn 290; Posdrowona badz, panno Marią! 
1450 MacDod 120, sim. M W  78 b, Naw 172. 
173. 174. 175. 179; Ma bych (leg. być) pochwa
lona y posdrowyona dzyewycza panna Maria! 
1450 MacDod 120; Przeto posdrowmy dzye- 
vycza panną Maryą rzeknacz: Sdrowasch Maria 
XV med. ib. 35, sim. Gn ap. la ;  Pozdrowyon 
bandz, Jesv Crysthe! Naw 155, sim. XV p. post. 
R XIX 97; Swyąthe oblycze C<ri>stovo, bącz 
ode mnye poszdrowyono! ca 1500 SprTNW  
V 15.

2. *wzmocnić, pokrzepić, confirmare, reficere': 
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus vtoka lyudzka 
yczynyony, myloszerdzym nas ranym pozdro- 
wyl Pul 89 arg.; Poyyedzczye Yanoyy, czoszczye 
yydzyely a slyschely:... Marthyy ystaya, *vbo- 
czy syyączą (pro syyąthą ?) eyangelya pozdro- 
yyeny bąda (pauperes evangelizantur Mat 11,5), 
czysz ybogyem eyanyelya przepoyyedaya Rozm 
315; Podczye kv mnye wschysczy, którzy ro- 
byczye a yestesczye ydrączeny, a ya yasz po- 
zdrovye y podpomogą (ego reficiam yos Mat
11, 28)! ib. 323; ~  *obronić przed czymś, ali
ąuem ab aliąua re defendere5: Boże, gy racz po- 
sdrowycz ode wszego slego! Tęcz w. 26.

Pozdrowienie fo rm y: n. sg. pozdrowienie XV 
med. AKPr I 241, XV med. SKJ V 275, Naw 156, 
etc.; ~  g. sg. pozdrowienia XV p. pr. R XLVII 
357, XV med. R XXIII 279, 1453 R XXV 211, 
EwZam 289; ^  ac. sg. pozdrowienie ca 1418 
Wisi nr 2151, 1453 R XXV 212, 1456 ZabUPozn
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86, etc.; ~  ac. pl. pozdrowienia XV p. post. 
R XXV 178.

Z n a czen ie : *powitanie, przywitanie, wyraże
nie przy spotkaniu słowem lub gestem życzliwo
ści, szacunku, salutatio gestu vel verbis signi- 
f i c a t a Talem, ąualem presens epistoła denun- 
ciat affectum, g/. affectus dicitur posdrowyenye 
XV mc<7. AKPr I 241; Cum corwus astucior 
occurrisset, peracto mutue salutacionis officio, 
gl. completo alternate salutis ordine vczinywszy 
spolnego poszdrowyenya vrzad XV med. R 
XXIII 279; Secundi sunt ipocrite, qui amant... 
salutaciones in foro posdrovyenya (Mat 23, 7) 
XV p. post. R XXV 178; Gdy stal szya yest 
glos pozdrovyenya thvego (vox salutationis tuae 
Luc 1, 44) wszv {leg. w uszu) moych, radovalo 
szyą wesselyy {leg. w weselu) *dyeczyathko 
w szyvoczye moym EwZam 289, sim. XV p. pr. 
R XLVII 357; Vyelebna mathka vczyeszyl anyol 
boży y posdrowyl rzekącz: Posdrowyenye tho- 
bie ca 1500 SprTNW  V 12; Elzbyeta yydzącz 
dzyevyczą Marya, yschlyschawschy y yey po- 
zdroyyenye... zavolala yyelkym glossem Rozm 
53; ~  Marya dzeveczka... lakla sza thego
poszdrovyenya 1453 R XXV 211; Poszdrovye- 
nye gdy yey daval, szmyernya sza sz nya gest 
roszmayyal archanyol Gabryel ib. 212, sim. XV 
p. post. R XIX 56; Per salutacionem *angelicum 
presz po<z>drovyenye 1456 ZabUPozn 86; Po- 
szdrovyenye tho yesth pyrye, od angyola yyelmy 
mylę XV p. post. SKJ I 147; Chtora gdy vszly- 
szala,... myszlyla, yakye by tho było posdro- 
yyenye (ąualis esset ista salutatio Luc 1, 29) 
EwZam 288, sim. Rozm 49; ^  Describit deyote 
salutacionis oraculum naboszne poszdrowyenye 
XV med. R XXV 152; Dabant voces magnas 
dicentes: Salus, czescz a posdrowyenye, deo 
nostro, sedenti super thronum (Ap 7, 10) XV 
med. SKJ V 275; Pozdrowyenye twey krwye 
szwyathey Naw 156, sim. XV p. post. R XIX 97; 
O czyalo boga żywego,... przyymy od nasz 
pozdrowyenye! Naw 155, sim. XV p. post. R 
XIX 97; Byerzącz poszdrovyenye y angelszkye 
pyenye, day myrne bydlyenye ca 1500 R XIX 
67; Jaszne Cristovo oblycze,... thobye dawa<nv 
posdrowyenye ca 1500 SprTNW  V 14; 
~  ~  w formułach zaczynających list: Llentu- 
lus, rodem Rzymyanyn,... osweczonemu sena- 
toyi posdroyyenye (salutem) XV med. Lent 
349; Nykolay papyez... bracziey..., syo- 
stram... zakonu pokuthuyączego... pozdrovye- 
nye (salutem) y apostolschkye przezegnanye 1484 
Reg 704; Urodz<o)nemu ryczerzovy... panw 
łanowy... *pozdrowynye (salutem) ne<ch> bą- 
dze XV p. post. R I s. XXXIX.

Pozdrowieństwo 'orzeźwienie, wzmocnienie, re- 
fectio, confirmatio': Na wodze posdrowyenstwa 
(super aąuam refectionis, FI: postrobenstwa) 
wschowal <mnie> Pul 22, 2.

Pozew f o r m y : n. sg. pozew 1416 Kościan 
nr 614, 1420 Pyzdr nr 655, 1424 Kościan nr 1089, 
etc.; ~  g. sg. pozwu 1399 StPPP VIII nr 8230, 
1400 SKJ III 189, 1420 TPaw VII nr 1759, etc. 
etc.; ~  d. sg. pozwowi 1479 AGZ XVII 173; 
~  ac. sg. pozew 1446 ZapWarsz nr 793, 1487 
LubPodk 107; ~  i. sg. pozwem 1401 Pyzdr 
nr 155, 1420 ib. nr 655, 1426 ib. nr 800, etc.; 
~  l. sg. (po) pozwie 1421 Pyzdr nr 964, 1423 
Pozn nr 1139, 1424 Pyzdr nr 765, etc.; ~  i. du. 
pozwoma 1473 AGZ XIX 16; ~ n . p l .  pozwy 
1420 Kościan nr 843. 859, 1428 Pozn nr 1290, 
etc.; ~  g. pl. pozwow 1449 AGZ XIII 298, 
Sul 9. 25, 1479 ZapWarsz nr 1473, 1485 ib. 
nr 1600; ~  ac. pl. pozwy 1419 Kościan nr 728. 
728a, 1436 Pozn nr 1463, etc.; ~  /. pl, pozwy 
1477 ZapWarsz nr 3096; ~  l. pl. (o) pozwiech 
Sul 26, 1456 ZapWarsz nr 1044, 1462 Czrs 
s. XLI, etc.; pozwoch Dział 14.

Znaczenie:  * wezwanie do stawienia się w są
dzie skierowane do pozwanego na wniosek po
woda, actus aliąuem in iudicium vocandi accusa- 
tore rogante': Jaco dersza dzedzina XVIII lat 
y daley do poszwu s pokoyem 1399 StPPP VIII 
nr 8230, sim. 1400 SKJ III 189; Iaco ta r<z)ecz 
Ianussowa pr<z>ed mo ne przichodzila o kon 
pr<z>ed poswem 1401 Pyzdr nr 155, sim. 1437 
KsMaz III nr 2795,1464 ZapWarsz nr 1142,1469 
Czrs s. LXXXV; Yzem tako wele strawił y nad- 
lozil na poszwy y na prziszandy, doby wayocz na 
Sobku... sz gego braczą 1419 Kościan nr 728, 
sim. ib. nr 728a; Jaco Dobyeslawa wycupyona 
z Sczodrowa, ge wyana, a ge zaplaczono pirz- 
wey, nysly poswy wysly 1420 ib. nr 859, sim. 
ib. nr 843, 1425 ib. nr 1126; Czeley, czso gyo 
{sc. Hankę) bil poswal poswem, kthori wszyol 
pan nakelsky... w rancze, ten posew bil wy
szedł po trzech leczech gyey mosza smyerczy
1420 Pyzdr nr 655; Esz kmecze... wysznali 
przede mno, sze panowye dzedziczski zapowye- 
dzeli gym, aby Micolageui... poszw {leg. po
zwu) ne powyedzeli 1420 TPaw VII nr 1759; 
Yze pan Pełka wydzersal dawnoscz o Medzi- 
gorzicze do łanowa poswu 1421 AKPr VIII a 
155; Yako yest Mykolay... obszylal Pyotra... 
po poszwę, dayącz na panskye szkaszanye konye
1421 Pyzdr nr 964, sim. 1424 ib. nr 765; Czso 
szalował Stanisław... na Margorzatha... 
o laka,... yaco na poswe, tą yest oną *wyder- 
szala swim {leg. z swym) oczczem mymo trzi- 
dzesczy lath 1423 Pozn nr 1139; Jszem byl nye-
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moczen prawa nyemocza od boga sloszon[y]a 
tedy, kedym mai rok zawity s ... Margorzatha 
o to, yako poswy mowya 1428 Pozn nr 1290, 
sim. ib. nr 1291. 1295; Yzem thego czaszu nye 
bil w Polscze, kedi mą pan Pyotr Bninsky po- 
szwal, any me ten yego poszewf w zemy zaszedł 
1429 Kościan nr 1400, sim. 1416 ib. nr 614, 1424 
ib. nr 1089, 1441 StPPP II nr 2990, etc.; Jze 
moya mathka k temu dzedzy<c)twu nycz nye 
ma tu, gdze poswy kładą 1436 Pozn nr 1463; 
Sandze prócz pewnego namyenyonego powodv 
o rzecz wyslowyoną, o kthorą by myala bycz 
żałoba, pozwow dacz ny mayą Sul 9; Pysaarz 
sandowi... nye gynako, nyszly podług vrzandv 
pozwoow (secundum ordinem citationum, Dział 
12: podlvg pozewnych lystow) oczrzedzą *pra- 
wvyącye szą... myenycz maa thako Sul 25; 
O pozwyech (Dział 14: pozwoch) Sul 26; Et 
ąuatuor granicies in arboribus secuisti al. wy- 
rabylesz in eorum hereditate, stans cum eis 
in termino duarum citationum al. dwyema 
poszwoma pro eisdem graniciebus 1473 AGZ 
XIX 16; Has medietates, quas Budek... tenet, 
absąue citacione et concitacione al. przesz 
poszw (leg. pozwu) y przes przypowyestv 1475 
AGZ XVIII 103; *Jak0m ya Janowy... za 
szvmą pyenyadzy kxągąm zapyszan[y]ą przeth 
zapowyedza j przeth poszwy... *doszych vczy- 
nyl 1477 ZapWarsz nr 3096; Qui te cittat ad 
cittacionem paratam et ad terminum... in actis 
nostris... habitum transactum al. ku przepel- 
slemv rokowy y poszwowy, prout te cittaverat 
1479 AGZ XVII 173; Citacionem manifestavit 
al. pozew obyewyl 1487 LubPodk 107, sim. 1446 
ZapWarsz nr 793; Jakom ya... nye nasedl na 
dom yego gwalthem..., anym mv syedm ran... 
zadał podluk mandatu posw (leg. pozwu) 1494 
ZapWarsz nr 1680; Domine iudex, volo videre 
capitalem citacionem al. wszuor (pro wsznor) 
poszw (leg. pozwu) 1499 AGZ XVIII 403; 
~  pozew licowany fpozew w wypadku pochwy
cenia winnego na gorącym uczynku, actus in ius 
\ocandi aliąuem in recenti crimine deprehenswn : 
Qui circa eosdem currus fuerunt iuxta citacio
nem facialis al. *podlud poszw (leg. pozwu) 
lyczowanego Iohannis 1468 AGZ XIII 585; 
~  pozew nadworny *pozew do sądu królewskiego, 
actus aliąuem in iudicium regium vocandi’: Jo
hannes ... cittavit... łączko... cittacione curiali 
al. poswem nadwornym 1500 AGZ XV 394; 
~  pozew nieotkładny *pozew niemożliwy do 
odłożenia, vocatio in ius, ąuae diferri non potest*: 
Das<zko>... proposuit super <Dy>mithr... 
Martinum nomine pro fideiussoria iuxta cita
cionem non reposicionalem al. podlu<g> poszw

(leg. pozwu) nyeothkladnego 1467 AGZ XV 
77; ~  pozew przypowieszczony *pozew doma
gający się od pozwanego zadośćuczynienia wy
rokowi, actus postulandi a reo, ut sententiae 
iudicum satisfaciat’: Iohannes... actor contra... 
Spithkonem... patruum suum... iuxta concit- 
taciones al. podług posswow przypoveszczonich 
terminum habent 1449 AGZ XIII 298; ~  stać 
z kimś w pozwie, mieć z kimś pozwy: O kthore 
reni Stephanus na Mychala zhaloval, thy mv 
zadał za yego poczanthkyem, s nym stoyancz 
w pozwyech 1456 ZapWarsz nr 1044, sim. 1491 
ib. nr 1719; Jakom ya nye zadał... rani krwawey 
gwałtem Thobyaschowy..., stoya s nyem w po
zwyech 1462 Czrs s. XLI; Thom vczinyl za 
yego poczathkyem, gdy mą na drodze dobro- 
wolney ranyl, sze mną w posszwe sthoyacz 
1471 ZapWarsz nr 2956, sim. 1475 ZapMaz 
102, 1493 ZapWarsz nr 1676; Jako go gya... 

nye vderzyl... anym zadał rany..., gdy gyechal 
sz łasza swego..., magyancz sz nym poszwy 
i[n] w roku sthogyaczy 1496 ZapWarsz 
nr 1769.

Pozewne *oplata uiszczana za dokonanie po
zwania, pecunia, ąuae pro causa in iudicium 
delata solvebatur’: Prefatam civitatem... et in- 
colas eius monasterii... ab omnibus prorsus 
absolvimus perpetuo solucionibus omnium 
exaccionum..., a vacca et bove, a posenne 
(pro poseune, leg. pozewne), nestane 1277 
KodWP I 408; Liberantes et absoluentes 
omnes... kmetones... ab omnibus et singulis 
nostris... censibus peccuniarum, a stacionibus 
e t... a pozewne, nyestane, podymne 1289 Kod- 
MazL 30, sim. (1334) 1415 KodWP II 459, 1382 
Wierzb Warsz 5, 1385 KodMazL 103, 1390 
ib. 109, etc.; Volumus, quod ab omnibus solu
cionibus... sunt soluti et exempti et specia- 
liter ab hiis, que secuntur..., a porco et ariethe, 
a pozewne, nestane 1363 Czrs s. XLV, sim. 
1358 DanŁowG 217, 1365 ib. 219, 1371 ib. 
217, etc.; Semovitus III dux Masoviae... oppi- 
dum Srzensko cum villis in ius Culmense 
transfert et libertatem a sep, obraz..., *po- 
ssyewne, przewód... donat (1383) XVI p. pr. 
Matr IV 3 nr 313.

Pozewny formy:  n. sg. m. pozewny 1411 
Pyzdr nr 333, 1414 Kościan nr 522, 1416 ib. 
nr 609, etc.; ~  g. sg. m. pozewnego 1408 Pozn 
nr 633, 1473 Czrs s. LXXXV; ~  ac. sg. neutr. 
pozewne Sul 64; ~  i. sg. m. pozewnym Sul 8, 
Dział 28; ~  /. sg. m. (na) pozewnem Dział
14. 15; ~  g. pl. m. pozewnych Dział 12.

Znac ze n ie : 'związany z pozwem, dotyczący 
pozwu, ad vocationem in ius pertinenś: wywo-
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łanie pozewne *wygłoszenie pozwu, actus ali- 
quem in ius v o c a n d iGdy ktho pozwan ma 
bycz... v ... solthisza, yywolanye pozewne 
(edictum citatorium) ma vczynycz (sc. woźny) 
przeth powodem Sul 64; ^  list pozewny,
pozewny list *pozew pisemny, epistula, qua 
aliquis in ius vocatur9: Jaco Slawantha ne sza- 
trzimal lista pozeznego (pro pozewnego) na 
Wyrzbanta 1408 Pozn nr 633; Jakom przi tim 
bil, gedy listh czczun (‘czytany’) pozewny 1411 
Pyzdr nr 333; Jakom drzewey trzimal tho 
zastawo w *Czrzemenewe..., niszly listh po
zewny oth Czewleya wiszedl na tho dzedzicz- 
stwo 1414 Kościan nr 522, sim. 1428 Pozn nr 1281. 
1282; Yako wisli latha dacze listowe, nysz 
posewny list wyszedł 1423 Pyzdr nr 712, sim. 
1416 Kościan nr 609; Yakom ia nye dal zbrogye 
stalne... Mscziszkowy, yako list posewny mowy 
1426 Pyzdr nr 826; Woźni z lystem pozewnym 
(cum littera citatoria), w gem rzecz, o *kthori 
pozew szą *dzegey, ma bicz wirzeczona, kgdi 
kv pozywanyy przigedze..., wyesznyczow clo- 
pothacz nye ma Sul 8, sim. Dział 28; Vrząd 
pozywayączych pysarz... ma powyedacz..., 
ktoresz to podlyg pozewnych lystow (secun- 
dum ordinem citationum) woźny głosem mya- 
nowacz ma Dział 12; Przeto chczemy, aby 
sąpyercza... szalobą wszythką poloszyl na lyscze 
pozewnem (in scriptis) ib. 15, sim. ib. 14; 
Jacom ya Pawiowi listha pozewnego, kthorimze 
bil pozwał Falka..., nye ucradl 1473 Czrs 
s. LXXXV.

Poziemczyzna 'zapewne opłata związana z prze
noszeniem się poddanego chłopa do innej wsi, 
fortasse pecunia cmethoni ałium in vicum mi- 
granti sohenda’: Albertus procurator bono- 
rum... domini lohannis... ad instanciam 
Sydko... non paruit pro eo, quia equm..., sel- 
lam... et fertonem racione introitalium, quem 
sibi dedil, al. pozyemczisni, hoc yiolenter tenet 
et restituere non yult 1437 AGZ XII 22; Possito, 
quod ali<a)que mulier orphana... de terris 
confineis... yeniens ad aliam yillam et ibi... 
moraretur et postea ad a<liam> yillam marito 
traderetur absque omni dacione al. poszem- 
czyzny XV med. AKPr XI 3; Dobeslaus... 
recognoyit, quia pro homine łan reclinato a do
mino Byedrzich... recepit *pozamczyszną 1469 
AGZ XVII 17; [...] dw konyv oth szlodzeya 
nye *wzol, any oth nych wzyal pozemczyszny 
1482 SprTNW  VIII 2, 39; Terrestrium al. po- 
szyemczysna per unurn fertonem yidelicet ab 
homine cum familia... dare debent XV p. post. 
JA VI 337.

Poziemki cf. Poziomka

Pozimki cf. Poziomka
Poziewać *w charakterystycznym mimowol

nym odruchu, towarzyszącym senności lub znu
dzeniu., wciągać powietrze szeroko otwartymi 
ustami, ziewać, oscitare*: Pozewa oscitat XV 
p. pr. R XLVII 358; Os oscitat pozyewa XV 
med. R XXIII 269; Quando aliquis oscitabat 
posyeval 1466 R XXV 141; Nye było vark 
y gyey gaby, poszevayacz szkrzytha szaby De 
morte w. 36; Pozyeval XV p. post. R  XXV 
202.

Poziewanie *ziewanie, może też kichanie, 
oscitatio, fortasse etiam sternutamentumż: Osci- 
tamen, id est inmoderata oris apercio, vlg. po- 
zewanye XV ex. PF V 27; ~  Poszyevanye
sternutatio 1478 Rost nr 1990.

(Poziomka) pl. tantum Poziemki, Pozimki bot. 
‘Fragaria vesca L.'\ Fragaria, folia fragutn 
nacz poszemek 1437 Rost nr 2619; Pozyemky 
ffragum ca 1465 ib. nr 4346; Pozemki fragaria 
1472 ib. nr 1143, sim. 1484 ib. nr 6075, ca 1500 
ib. nr 6078; Poszymky fragaria 1484 ib. nr 6073; 
Saxifraga thruskawky al. pozemky XV p. post. 
R LIII 69; Saxifraga est triplex, sc. herba fra- 
garum vlg. pozemky, alia paprothka, tercia 
admodum pimpinelle ib.; Folia fragorum, id 
est poszemek XV ex. GILek 66; Pozyemky 
flagaria ca 1500 Rost nr 5440; Poszemky 
frage ib. nr 7135.

Pozłacać odzienie pozłacane ‘odzienie z ma
teriału przetykanego złotymi nićmi lub pokry
tego złotymi blaszkami, vestis confecta e panno 
auro pieto vel laminis aureis t e c t o Przistopila 
crolewna na prawiczo twoio w odzenu pozla- 
czanem (in yestitu deaurato, Pul: *pozlaczo- 
nym, JP XXXVI 350: w odze<niu po)zla- 
czanem) FI 44, 11.

Pozłocić f o r m y : praet. 3. sg. m. pozłocił 
BZ Ex 36, 36; ~  part. praet. pass. n. sg. m. 
pozłocony 1493 PF IV 664; g. sg. m. pozłoco
nego 1470 ZapWarsz nr 2941; g. pl. m. pozło
conych 1432 Pozn nr 1381.

Znac ze n ie : *pokryć warstwą złota, aurę ali- 
quid i l l in e r e Jacom ya nye wszal dwu cupku 
srebrnu posloczonich 1432 Pozn nr 1381; 
Udzyalal... cztyrzy slvpi s d[z]rzewya sethym, 
ktorich gdi głowi pozloczyl (quas cum capiti- 
bus deauravit) ulawszy podstawky gich szrzebrne 
BZ  Ex 36, 36; Jakom ya... nye wząlem szyła 
gwalthem pirsczyencza srzebr[e]nego poszlo- 
czonego 1470 ZapWarsz nr 2941; Item szrebny 
poszloczony pyersczyen 1493 PF IV 664.

Pozłota ‘blaszka złota, lamina a u r e a Auri- 
fabro super poszlotham dedi 4 florenos 1482 
SkarbMaz nr 650; Na *poslatha cultri Janussii
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ducis 1 florenum Stanislaus Phalibosky recepit 
ib. nr 751.

Pozłótka 1. *blaszka złota, lamina aurea’: 
Aurifabro super siak... dedi 2 florenos super 
poslothka 1481 SkarbMaz nr 511; De eisdem 
pecuniis domino duci Johanni super poslothka 
dedi 14 florenos super sellam et frena et dedi 
septem noble, qui faciunt predictos 14 florenos 
1485 ib. nr 1073; Poslotka pantheolon XV 
p. post. PF V 7.

2. *związek arsenu z siarką, aury pigment, 
arsenicum sulphuri admixtumć: Pozlothka arse- 
nicum citrinum 1472 Rost nr 40.

Cf. Pazłotka
Poznaczyć *porobić na czymś znaki, aliąuid 

signare nota insignire*: Quod pratum ministe- 
rialis conspexit et ipsa gramina falcastrata con- 
signavit al. poznaczil 1457 AGZ XV 21.

Poznać (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 
się: praes. ind. 3. sg. pozna OrtMac 63. 66, 
OrtOssol 35, 2. 51, 1. 52, 2. 53, 4; 3. pi. poznają 
Slota w. 59; ^  inf. poznać BZ Num 13, 28; 
~  praet. 3. pl. m. poznali Rozm 10; ^  condit. 
3. sg. m. -by poznał BZ  Judith 5, 28.

b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg. 
poznaję Rozm 25; poznam BZ I Reg 20, 9, 
Rozm 26. 50, etc.; 2. sg. poznasz Rozm 760; 
3. sg. poznaje FI 91, 6, Pul 102, 15; pozna FI 
102, 15, FI i Pul 73, 10. 138, 13, etc.; 2. pl. po
znacie BZ Jos 23, 14, De morte w. 8. 10, etc.; 
3. pl. poznają FI i Pul 13, 8. 82, 17. 88, 6, BZ 
Judith 9, 19, etc.; ~  praes. ind. z partykułą 
ać dla wyrażenia trybu rozkazującego: 1. pl. ać 
poznamy BZ  Gen 19, 5; ~  imper. 2. sg. poznaj 
FI i Pul 138, 22, 1426 Wisi nr 1860, Rozm 59. 
60; 3. sg. poznaj XIV ex. Zab 520; 2. pl. po
znajcie Rozm 522; ~  part. praes. act. adv. 
poznając Rozm 726; adi. n. sg. m. poznający 
Rozm 607; ~  inf. poznać 1399 TPaw IV nr 551, 
Sul 87, XV med. R XXII 244, etc.; ~  praet.
1. sg. m. poznał jeśm FI i Pul 19, 6. 40, 12. 49, 
12, etc.; poznałem M W  29a; jeśm poznał FI 
i Pul 134, 5; -(e)śm poznał BZ Gen 22, 12. Is 
48, 7; -m poznał 1410 KsMaz I nr 1440, 1424 
KsMaz II nr 816, 1428 ZapWarsz nr 295, etc.; 
f . poznałam Rozm 827; jeśm poznała BZ III 
Reg 17, 24; -(e)m poznała 1447—62 Zab 
545, 1466 ZapWarsz nr 1266, Rozm 61; 2. 
sg. m. poznał jeś FI i Pul 138, 1. 141, 3; 
jeś poznał Pul 138, 1, Rozm 201; -(e)ś po
znał Rozm 201; neutr. poznałoś XV in. R XXIV 
74; -(e)ś poznało Rozm 448; 3. sg. m. jest poznał 
Rozm 350; poznał 1388 Pozn nr 49, 1391 ib. 
nr 265. 285. 286, 1395 Pyzdr nr 6, etc. etc.; 
f .  poznała 1414 Pozn nr 852, Rozm 223. 244;

neutr. poznało jest FI 103, 20; poznało Pul 
103, 20, XV ex. MacDod 138; 1. pl. m. poznali 
jesmy FI i Pul 77, 3; -smy poznali 1405 Pozn 
nr 775, 1423 ib. nr 1152, ca 1425 EwKReg 
42, etc.; -m poznali 1428 ZapWarsz nr 2810;
2. pl. m. poznaliście XV in. R XXIV 72, ca 1425 
EwKReg 42, Rozm 476, etc.; -ście poznali Rozm 
562; 3. pl. m. poznali są FI 13, 7. 73, 6. 94, 11; 
są poznali Rozm 457. 472. 576. 579. 622; po
znali 1410 KsMaz I nr 1440, XV med. GIWroc 
74 v, XV med. R XXII 239, etc.; / .  poznały 
BZ Jud 21, 11, Rozm 16; neutr. poznały De 
nativ w. 23, Rozm 65. 140; ~  pląperf 3. sg. f . 
jest była poznała Gn 4a; 3. pl. m. są byli po
znali Gn 3b; ~  condit. 1. sg. m. -bych poznał 
FI i Pul 72, 16; / .  -bych poznała Naw 159; 
2. sg. neutr. by poznało Rozm 447; 3. sg. m. 
(-)by poznał BZ III Reg 14, 2, DILB III 354, 
Pul 93 arg., etc.; neutr. by poznało FI 77, 7;
1. pl. m. -bychom poznali FI i Pul 66, 2; pozna
libyśmy M W  52b—53a; 2. pl. m. poznali
byście Rozm 562; (-)byście poznali Rozm 430. 
545. 561—2. 629; 3. pl. m. (-)by poznali ca 1425 
EwKReg 42, Aleksy w. 231, Rozm 100, etc.; 
~  part. praet. act. pozna w BZ I Reg 26, 17; 
poznawszy ca 1400 R XXV 257, BZ Judith 11, 
13, XVp. post. RozmPam 475, etc. etc.; ~  part. 
praet. pass. n. sg. m. poznan Rozm 624; po
znany Rozm 550; / . poznana ca 1420 Msza II 
s. 259, XV med. SKJ V 276; i. pl. m. poznanymi 
1405 Piek VI 269; ~  praes. pass. 3. sg. m. 
poznan jest Sul 33, Pul 81 arg .;/ .  poznana jest 
1424 Msza III s. 52, sim. VI. VII. XIV; neutr. 
poznano bywa 1471 MPKJW 68; 3. pl. m. poznani 
bywają XV p. post. R XLVII 352; neutr. (?) 
poznany bywają 1471 MPKJ V 85; ^  inf 
pass. sg. m. poznan być Rozm 623; ~  fut. 
pass. 3. sg. m. poznan będzie FI 9, 16, FI i Pul 
Al, 3; neutr. będzie poznano Rozm 329; 3. pl. m. 
poznani będą Gn gl. 102b; poznany będą FI 
i Pul 87, 13; będą poznani FI i Pul 16, 19; 
~  praet. pass. 3. sg. m. poznan był Gn 1 b.

Znaczenia: 1. 'posiąść, przyswoić sobie zna
jomość czegoś, zdobyć o czymś wiedzę, dowie
dzieć się, jakie coś jest, aliąuid cognoscere 
Posnay kasdy a poczwy (leg. poczuj) stateczne 
do ssebe XIV ex. Zab 520; Drogi pokoia ne 
poznali S0 (non cognoverunt, Pul: nye poznały) 
FI 13, 7; Czili ne poznaio (nonne cognoscent) 
wszitcy, czso stroio lichoto FI 13, 8, sim. Pul; 
Abichom poznali (ut cognoscamus) na zemi dro
go twoio FI 66,2, sim. Pul; Ne poznał iesm pisma 
(non cognovi litteraturam) FI 70, 17, sim. Pul; 
Wnimal iesm, abich poznał to (ut cognoscerem 
hoc) FI 72, 16, sim. Pul; Mowicz bodo gadky
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od poczotka. Kelko sliszeli y poznały iesmi ie 
(cognovimus ea) FI 77, 3, sim. Pul; Powadaiocz 
chwali gospodnowi... y dziwi iego... Kelko 
kazał oczczom naszim ziawona vczinicz ie sinom 
swogim, bi poznało (ut cognoscat, Pul: bo 
poznało) pocolene druge FI 77, 7; Kaco vweli- 
czila se S0 dzala twoia, gospodne... M0sz 
głupi ne poznaie (non cognoscet, Pul: nye 
pozna) y szaloni ne vrozume tego FI 91, 6; 
A czi ne poznali S0 (non cognoverunt, M W  
117 a i Pul: nye poznały) dróg mogich FI 94, 11; 
On znaye albo poznał (Pul: znaye) slozenye 
nasze (cognovit figmentum nostrum) FI 102, 13; 
Slvncze poznało gest (cognovit, Pul: poznało) 
zachód swoy FI 103, 20; Pane, slussyl (pro sku- 
ssyl) ges m0 y poznał ges mo (cognovisti me), 
ty poznał ges (cognovisti, Pul: yes poznał) se- 
dzene mogę y w<s)krzeszene mogę FI 138,1, sim. 
Pul; Dvzsa moya pozna barzo (cognoscit nimis) 
FI 138, 13, sim. Pul; Posznay (cognosce) droghy 
mogę! FI 1 38,22, sim. Pul; Ty poznał ges (cogno- 
visti) droghy mogę FI 141, 3, sim. Pul; Pomni, 
pane, sług, sluszebnicz tesz twych y tesz tych 
ocolo stoyączych, ychszye tabe (pro tobe) wara 
sznamenitha albo *pasznana yest (cognita est, 
Msza YI. XIV: posznana yest, sznamyenytha, 
II: posnana, V: snamyenita, vsnana gest, IV. 
XII: znamyenytha yest, VIII: sznamyenitha, IX: 
znayoma, XIII: szwyadcyona, szwyadoma) 1424 
Msza III s. 52 sim. Msza VII; Poznay 
gnotizolitos 1426 Wisi nr 1860; Posnali (sc. 
święci) gego (sc. boga) myloscz tuta wydo- 
mye XV med. R XXII 239; Vt per istas deco- 
ras creaturas eius speciositas, dignitas et nobi- 
litas aliąualiter agnoscetur posznana XV med. 
SKJ V 276; Owa tocz iasm <ge p)oznal 
(cognovi ea) BZ Is 48, 7; Wszythczy łudzę po- 
szluchaycze, okruthnoscz szmyrczy posznacze, 
vy, czo yey nyzacz nye macze, przy skonanyv 
ya posznacze De morte w. 8—10; Carczma-
rze... yako swe myechy nathkayy, wthenczasz 
ma kosza posznayy ib. w. 197, sim. ib. w. 413; 
Poznany byvayą comprobantur (omnia enim 
in tempore suo comprobabuntur Ecclus 39, 40) 
1471 MPKJ V 85; Thwoy gnyew wschiczko 
sthworzenye od dawnych lath ... poznąlo XV 
ex. MacDod 138; Czerny moyey movy nye 
chczeczye poznacz (non cognoscitis Jo 8, 43)? 
Rozm Al A; Tegodlya, czoz ya vyem, vam po- 
yyedam, abysczye posnaly, czoz ony spravyayą 
potayemnye ib. 545; By poznał (ut cognoscat 
Jo 14, 31) svyat, yze ya mylvyą oycza mego 
ib. 566, sim. ib. 578; Napyrvey mamy myecz 
Pyotra, yen ze myeny poznayączy ib. 607; 
Czo ych bądzye pomoyyono nyeyynnye, zasros-

czyą, ywlosczstvem..., any yedney pravdy nye 
posnayącz ib. 726; By yyącz poznał nasche mocz 
ib. 732; Eyanyelysta movy ssam, który to posnął 
bozem znamyenyem ib. 766.

2. *zorientować się, przekonać się, dowiedzieć 
się o czymś, zrozumieć, aliąuid intelligere, cogno- 
scere, rescire’: Gebal gestcy tho ona bila posz- 
nala, yszecz dzeuicza gest bila porodziła Gn 4a; 
Nyne poznał iesm (cognovi), bo zbawona yczi- 
nil gospodzin pomazańcza swego FI 19, 6, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 55, 10; Poznał iesm (cog- 
novi), isz ies chczal mne FI 40, 12, sim. Pul; 
Ne poznali so (non cognoverunt, Pul: nye 
poznały) iaco w wiszczu na wisocze FI 73, 6; 
Y poznaio (cognoscant), ysz ymo tobe bog 
FI 82, 17, sim. Pul, BZ Judith 9, 19; Poznał 
(cognovit) ymo twoie FI 90, 14, sim. Pul; 
Posznal gesm (cognovi, M W  29a: poznałem), 
gospodne, ysz prawda sodoue twoy FI 118, 75, 
sim. Pul, sim. FI i Pul 139, 13; Ot poczantko 
(pro poczantka) posnął gesm (cognovi) o swa- 
deczstwech twogych, bo na weky zaloszyl ges 
ge FI 118, 152, sim. Pul; Bo gesm ya posnął 
(cognovi), ysz welyky gest gospodzyn FI 134, 5, 
sim. Pul; Thedy rzęchu Zidowe: Ninyesmy 
poznały (cognovimus Jo 8, 52), ze diabła mas 
ca 1425 EwKReg 42, sim. Rozm 476. 733; 
Pyotr... krzywdzę (pro krzywdą) gemv... vczy- 
nyoną mszczancz, lana posznan gest vranicz 
(Johannem noscitur yulnerasse) Sul 33; Chczely 
mv lysth sz rąky wszącz..., eszby ale posznali 
mało, czo by na thim lyscze stało Aleksy w. 231; 
Boczyesm nynye poznał (cognovi), isze syo pana 
boga bogysz BZ Gen 22, 12; Przislismi do 
zemye..., iasz to zayste czecze mlekem a myo- 
dem, iakosz potem to owoczy ma syo posznacz 
(ut... cognosci potest) BZ Num 13, 28; Wszist- 
kim ymislem poznaczę (cognoscetis), ze ze 
wszech slow nycz gest nye minolo BZ  Jos 23, 14, 
sim. Rozm 472. 564; Poznamly (si... cogno- 
yero), ysze syo dokona zloscz oczcza mego 
przecyw tobye, wskaszo tobye BZ  I Reg 20, 9; 
Ivsz na tern gesm poznała (cognovi), ysze gesz 
ti mosz boszi BZ  III Reg 17, 24; Abi Achior 
poznał syo (u t... agnoscat), yze namy klama, 
pocyognyem na gori BZ  Judith 5, 28; Ysze to 
czinyo, gesz gest złe, bodo dany na zatracenye. 
A ia ... poznawszi (cognoscens) to, ycyeklam 
od nych ib. 11, 13, sim. XV p. post. RozmPam 
475, Rozm 65. 83. 223. 255. 256. 327. 456. 557; 
Poznano bywa intelligere (ex studiis suis intel- 
ligitur puer, si munda et recta sint opera eius 
Prov 20, 11) 1471 MPKJ V 68; Nyechay nasz 
wspomoże swiantich apostolow... slache<t)no- 
scz[i] wiborna, yz gdisz sie z gych powiszsze-
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nya weselymi, poznalibiszmy, iako ważne są... 
miloscziwe gich *wspomoganye M W  52b— 
53a; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus weszrod 
bogow sam wszechmog0czy poznan yest Pul 
81 arg.; A yako poznał (ut ergo cognovit Jo 
4, 1) Iesus, yze yschlyszala rada żydowska, 
yze... czyny sobye... zvolyenykov..., schedl... 
do Galilee Rozm 243, sim. ib. 192. 254. 573. 
796; Alem posnął vasz (cognovi vos Jo 5, 42), 
yze mylosczy bozey ny maczye w vasz ib. 261; 
A yako to yest poznał a vbaczyl (cum cogno- 
visset Jo 6, 15), yze y chczyely yczynycz krolyem, 
yczyekl od nych ib. 350; Vy<e)rzczye alye tym 
yczynkom, ktoreschczy czynyą, abysczye po
znały (ut cognoscatis Jo 10, 38) a yyerzyly, 
yzem ya v mem oczsu ib. 430; Bądzyely kto 
chczyecz volyą yego czynycz, posna ta nayką, 
yestly od boga (cognoscet de doctrina utrum 
ex deo sit Jo 7, 17), czyly ya ssam od szyebye 
czynye, ysch moyyą ib. 433; A yako... yzryal... 
Ierusalem y płakał nad nym rzekącz: yze y ty, 
by posnalo (si cognovisses Luc 19, 42) vpad- 
nyenye, które ma przydz na czye, płakałoby 
y ty ib. 447; Nye ostayyą v tobye kamyenya 
na kamyenyy, tegodla yzesch nye poznało (eo 
quod non cognoveris Luc 19, 44, R XXIV 74: 
ne posznałosz) czaszy nayyedzenya svego ib. 
448; Bo to yest yloscza mocz odpoyyedayacego, 
aby posnął volyą *pytayeczego ib. 456; Abo 
ssą posnaly (cognoyerunt Jo 7, 26) nasche 
kxyazątha, yze to yest Krystus ibA51, sim. ib. 
472. 576. 579; Posnany v grzesche, sromacz 
szye nye chczesch? ib. 550; Alecz szye bronycz 
nye chcze..., abysczye poznały, yze dobroyolnye 
ydze na mąką ib. 629; Ty yzrysch y posnasch, 
czosz yczynyl, zdradzyyschy gy ib. 760; ~  *zo
baczy*ć, y i d e r e W morzu droga twoia..., 
a siadowe twogi ne bod0 poznani (non cognos- 
centur) FI 76, 19, sim. Pul; Azali poznani bodo 
(cognoscentur) we czmach dziwi twoie 1 FI 87,13, 
sim. Pul; liii ąuatuor possunt ad se plures reci- 
pere disponere rosprawacz medzi copczi pozna- 
nimi 1405 Piek VI 269; Thucz szem porąmbal 
drzewye do yedney dolyny, aby nykth nye 
posnął DILB III 354.

3. * zidentyfikować kogoś, zorientować się, 
uświadomić sobie, kto to jest, aliąuem recognos- 
cere': Vol y oszel szocz ony biły miłego Xa 
posznaly Gn 3b; Posnani bodo dobrzy medzy 
slimy discernentur fideles ab infidelibus Gn gl. 
102b; Poznan {Pul: yznan) bodze (cognosce- 
tur) gospodzyn czino sody FI 9, 16, sim. FI 
i Pul 47, 3; Iusz ne iest prorok a nas ne pozna 
(non cognoscet) daley FI 73, 10, sim. Pul; 
Ne posnalisce (non cognovistis Jo 8, 55) gego,

ale ya znago gey ca 1425 EwKReg 42, sim. 
XV in. R XXIV 72; Darmo podnossy 
swe oko na wydzenye boga, gen gescze sam 
syebye poznacz a wydzecz nye umyege XV 
med. R  XXII 244; Duchem szvyathym yą 
posznaly, mathka szvego pana 1453 R XXV 
210, sim. XV med. GIWroc 74v; Cristus... czlo- 
wyeku naukę dal, przes yosz by gy poznał 
y szyebye nauczył Pul 93 arg.; Oszwyecz szercze 
moye, yzbych czye poznała w dnyoch mogych 
Naw 159; Szwyerzątha boga posznaly, gdy na 
kolaną kląkaly De nativ w. 23, sim. Rozm 65. 
140; A smokovye poznawschy (cognoscentes) 
svego stvorzyczyelya, dały szą yemv chvalą 
Rozm 82, sim. ib. 88. 138; Poznała (sc. Samary
tanka, cognoscens) mylego Iesucrista po pla- 
<sz>czv, yze był Zyd ib. 244; Varvyczye szye 
od falschyyych prorokow... Na ych yczynkoch 
albo ovoczoch poznaczye ye (cognoscetis eos 
Mat 7, 20) ib. 283, sim. ib. 562; Yest oczyecz 
moy..., ktorego vy movyczye, by był vasch bog, 
a nye posnalysczye yego, alem ya y poznał 
(non cognoyistis eum, ego autem noyi eum 
Jo 8, 55) ib. 476, sim. ib. 579; Posnayczyesch 
Iesucrista, pana *vsvego stvorzenya ib. 522; 
Bysczye poznały mnye, zapravda poznaly- 
byscze y oycza mego (si cognoyissetis me, et 
patrem meum utiąue cognoyissetis Jo 14, 7) 
ib. 561—2; Tako dlugy czass byłem s yamy, 
... a yzdysczye mye nye poznały (non cognoyistis 
me Jo 14, 9)? ib. 562; ~  Zapravdą z ovoczv 
drzeuo bądzye posnano (ex fructu arbor 
agnoscitur Mat 12, 33) Rozm 329.

4. *przypomnieć sobie kogoś (coś) znajomego 
zobaczywszy ( też usłyszawszy) go, wyróżnić mię
dzy innymi jako już znanego, rozpoznać, aliąuem 
videre (vel audire) atąue no tum recognoscere’: 
Ne był, kto by[1] mne posznal (qui cognosceret 
me, Pul: kto by myę poznał) FI 141, 5, sim. 
Rozm 660; Gezus przyblyzyw so gydzeze s nymy 
(sc. z uczennikami), a oczy gych były za- 
drzyeny, aby go ne posnaly (ne eum agnosce- 
rent Luc 24, 16) ca 1425 EwKReg 42, sim. 
Rozm 100. 632; Pakli on... yenego s nich po- 
snacz może (si... unum ex eis cognoscere 
yoluerit), takyego do sandu poswacz ma Sul 87, 
sim. Rozm 624; On posznal wszythky szwe 
szlugy Aleksy w. 134, sim. Rozm 200. 623. 624. 
751; Przemyen odzenye na sobye, abi cyebye 
nye poznał (ne cognoscaris), bi bila szona Iero- 
boamowa BZ III Reg 14, 2; Gdisz gy pozna 
(cum cognovisset eum), padł na swo twarz 
ib. 18, 7; Vyelykye (leg. w wielikie) trzodzye 
yednem blekanym pozna (sc. baranek) maczyerz 
(solo balatu agnoscit matrem) Rozm 200; Ba-
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rankv boży, yen yes posnął oycza (qui agno- 
visti patrem), slyvtvy szye nad namy..., yzesz 
posnął svoyą matką (qui agnovisti matrem). 
slvtvy szye nad namy ib. 201; Yam pastyrz 
dobry a poznayą mye ovcze, a ya ye tez poznam 
(cognosco meas et cognoscunt me meae Jo 
10, 14) ib. 426; Ysch ssą yego nye poznały 
ib. 622; Gdy yest s nymy byl (sc. Krystus), 
yschakosch od nych nye mogl poznan bycz any 
roznan ib. 623; Mogl to vczynycz, yze od nych 
nye poznan ib. 624; Bo yego tez any po movye 
poznały ib. 632; ~  Nye pozna (non cognoscet, 
Pul\ nye poznaye) wyocze myesta swego FI 
102, 15; Poznaw (cognovit) Saul glos Dauidow 
rzeki BZ I Reg 26, 17; Tedy to myescze, gdzye 
stal syn moy myły, yydzyalam krvye napelnyone 
a szlyady (leg. z śladu) syna mego mylego 
poznałam yego sczye, bo kedykoly schedl, tedy 
była zyemya czyrvona od oblyevanya krve 
yego Rozm 827; ~  'rozróżnić, odróżnić, distin- 
guere\' Tria signa, per que boni operarii di- 
stingwntur, posznany bywayą, a malis XV 
p. post. R. XLVII 352.

5. *poznajomić się z kimś, zobaczyć kogoś
i zapamiętać go z wyglądu, aliąuem yidere, cog- 
noscere et speciem eius memoria tenere*: V wody 
szo poczina czescz, drzewey nisz gdi szodo gestcz, 
tedyo (leg. tedy ją) na rocze dayo, tu szo W0cz 
starsy posznay0, przy tern sz0 k stołu szadzayo 
Słota w. 59; ~  Yakom czya, moy namyley-
schy, posznala 1447—62 Zab 545; ~  Poznał
iesm (cognovi) wszistky ptaki nebesske FI 49, 12, 
sim. Pul.

6. poznać (cielestnie, cielnie, małżeński) męża, 
żonę, pospólstwo mężczyńskie *mieć stosunek 
płciowy, c o i r e Ne posnausi moza ca 1400 R 
XXV 257; Gdi ten isti gwaltownyk tąn istąn 
tako zakonnye albo malzensky pozna (matri- 
monialiter cognoverit), possagu gynschego s nyąn 
nye bandzye myal, nyzly odzyenye telko Sul 89; 
Potem Adam poznał czyelestnye Gewo, swo 
zono (cognoyit uxorem suam Hevam), *gdisz 
to poczola y urodzyla Kayma BZ  Gen 4, 1; 
Potem Kayn poznał czelnye swo szono (cogno
yit... uxorem suam) a ta poczowszy porodzyla 
Enocha ib. 4, 17, sim. ib. 4, 25; Szoni, gesz 
mosze poznali (quae cognoyerunt viros), zbycye 
BZ Jud 21, 11; Tamo szą zebrały dzyevyczą 
(leg. dziewice) czyste a *nabozną, yesz yescze 
pospolystwa mąsczynskyego nye posnaly (con- 
sortio yirorum nondum notas) Rozm 16; 
<M>ymo y (leg. ji ‘go’) masą nygdy ny 
poznayą (ergo virum praeter eum numquam 
acceptabo), alye szye yemv czysta y blogosla- 
yyona chcze chovacz ib. 25; Nygdy ynschego

mażą nye poznam (numquam virum alium 
cognoscam nec cognovi) ib. 26, sim. ib. 50; 
Yzem mąza nye poznała any kyedy od mey 
mlodosczy poznacz żądała ib. 61; Wschytkym 
povyedamy ten dzyw, yze porodzyla dzyevycza 
mąza nye poznawschy (genuisse yirginem, quae 
numquam novit yirum) ib. 65; ~  Gdze so czy 
mozowye...? Wiwyedz ge sam, acz ge poznami 
(ut cognoscamus eos) BZ Gen 19, 5.

7. 'wyznać, wyjawić, confiteri, a p e r i r e Po
znało (confitebuntur) nebossa dzywy twoie, 
gospodne FI 88, 6, sim. Pul; Et ibant omnes, ut 
profiterentur, gl. profiterentur posznaly singuli 
in suam civitatem (Luc 2, 3) XV med. GIWroc 
110v; Blysczy yey począly movycz kv Marye: 
Posnay kapłanom tvoy grzech Rozm 59, sim. 
ib. 60; Yąl ye oczyecz w przekovy a pomocz- 
nyky ych kazał mączycz, aby s lyeknyenya 
poznały (ut confessione eorum certioraretur), 
czo o yego zyvoczye myslyly. Tedy yeden posnął 
(confessus est), yze Alexander vyelye yemv 
obyeczoval, by ządal oyczv yadv ib. 104; 
Poznał (sc. Jan, confessus est Jo 1, 20), a nye 
zaprzal, yze ya nye yestem Cristus ib. 184; 
Zydovye yvsz szye były sprzyszyegly, yze kto- 
kolvye by posnął, aby on byl Kristus (si quis 
eum confiteretur esse Christum Jo 9, 22), ten 
s synagogy byl vyrzvczon ib. 422; ~  poznać
kogoś przed kimś 'zaświadczyć o kimś, de ali- 
quo testimonium dare’: Który mye bądzye 
svyaczschycz albo poznavacz przed lyydzmy, 
ya ychze poznam przed bogyem oyczem moym 
(qui confitebitur me coram hominibus, confite- 
bor et ego eum coram patre meo Mat 10, 32) 
Rozm 312.

8. czeznać w sądzie, testimonium dare in 
iudicioć: Bartek *pozual, iz Maczka poziual 
yednim listem 1391 Pozn nr 285; Grizinski 
przed panem Sodziw<o>iem poznał, ize czti- 
rzista grziwen wzol 1399 ib. nr 397, sim. 1409 
KsMaz I nr 1290; Lapsus est culpam Virz- 
chon... erga Laurencium, quod noluit posnacz 
tres obligaciones 1399 TPaw IV nr 551; Czsosmi 
poznali, tosmi poznali prawo prawda y tosmi 
zyednali 1405 Pozn nr 775, sim. 1423 ib. nr 1152; 
Ocz Ozep dal yino Symanowi s Mycolayem, to 
ony po prawdze posnaly 1410 KsMaz I nr 1440; 
Yako pan Sandziuogy dal panczseth grziwen 
na to polowiczo Goszliny..., czsosz Ochna 
dobiła na pane Jane, crome tich dzewanczdze- 
szanth grziwen, czszo szama posznala 1414 
Pozn nr 852; O które dlugy na mo Habram 
zalowal, thichem ya yemu wanczey ne vino- 
wath, yeno tho, czom posznal 1424 KsMaz 
II nr 816, sim. 1410 KsMaz I nr 1440, 1428
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ZapWarsz nr 295, 1466 ib. nr 1266; Tich (sc. pie
niędzy) mi gemv wancey nye winowaci, gedno 
tho, czsom posnali 1428 ZapWarsz nr 2810; 
łan poznał (fatetur, Sul 34: wysznal), ysz to 
vczynyl przeto, ysze Pyotr moczą nagechawszy 
w dom gego maczerz... vranyl Dział 22, 
sim. ib. 42. 43; łan ... swyatky... postawyl, 
którzy poznali, ysz raną tą ystą obeszrzely 
ib. 23; Yakom ya nye raczyła wyssey dwu- 
naczcze scotha, yakom wisschey posnala, Czy- 
borowy 1466 ZapWarsz nr 1266; ~  poznać
komuś coś 'przyznać komuś coś, przyznać się, 
że się jest komuś coś winnym, concedere, quod 
alicui debetur, se aliąuid alicui debere eon- 
fiteri*: Jaco Potrek poznał Holbrachtowo
(pro Holbrachtowi), is vikupon ze trzi grziwen 
1391 Pozn nr 265; Gdze Woyczech posnął 
Broncze polczwarti grziwni y poi postawa 
sukna 1395 Pyzdr nr 6; Jacosm przi tern bil, 
kedi Jan Jarosławski poznał Tluczimostoui 
w poczi grziuen iego szostri poszsagu 1407 
Kościan nr 359; Jacom przi tem bil, kedi Jaszek 
Crayewsky posnął Jandrzeieui dzeszancz grzi
wen 1409 ib. nr 395; Jacom przi tem bili, gdi 
*posual rocoyemstwo Micolayg Pascowi 1411 
HubeZb 54, sim. 1411 Pyzdr nr 326; Yaco 
pan Mosczicz poznansky wrócił wsitko gymene 
Wąchowy..., eszo mu bil wsząl, yedno dwe 
clodze sledzy pyrko w, to mu poznał 1418 Pozn 
nr 964; Jacom nycz wanczey nye wząl, gedno 
tho, czom mv *poszual mymo prawo 1424 
Kościan nr 1062; ~  poznać się 1 przyznać się
do winy, se noxium esse confiterV: Tego mogą 
o to radzcze owynycz. Poszna-ly szye (si fatetur, 
OrtMac 37: przyszna-ly szye), tedy ma kasz- 
demv raczczy pokupycz trzidzyesczy szelągów 
OrtOssol 35, 2, sim. ib. 51, 1. 52, 2, sim. OrtMac 
63; Poszna-ly szye (fatebitur) tych szlow, tedy 
szromoczyl wasz OrtOssol 53, 4, sim. Ort
Mac 66.

9. crozpatrzyć w sądzie, osądzić, rozsądzić, 
causam in iudicio cognoscere, diiudicare’: Sic 
iurabunt duo, qui iudicaverunt ad testimonium. 
Czso posnął Jacub medzi mno a medzi Bo- 
dzechno, tho *posual po prawe, bosmi tho 
sandzili 1388 Pozn nr 49; Testes Johannis... 
contra Albertum subiudicem... Item Albertus 
e contrario contra ipsum ducit... Czso *pozual 
Holbracht medzi łanem a medzi Potrasem, to 
*pozual po prawdze 1391 ib. nr 286; Kyedy 
my... do Poznanya abo Gnyezna wgedzemy, 
sadza... do naszego dworv ma bycz y syescz 
na sadze a poznacz o wszythky rzeczy (iudex... 
ad nostram curiam... intrare tenebitur et iudi
cio praesidere, cognoscendo de omnibus causis,

Sul 63: m a... sządzicz, poznawayącz o wszysth- 
kych rzeczach) dzedzynne przed namy abo 
kromye nas z naszego przykazanya Dział 47; 
Czczyenye o tem, yako Zydovye nye chczyely 
boga ssądzycz etc. Odpovyedzyely yemv (sc. 
Piłatowi) Zydovye..., yakoby rzekły: K to- 
byecz przysluscha poznacz takye rzeczy, bocz 
yest vynyen smyerczy Rozm 773.

10. *wziąć pod uwagę, cavere’: Falco poznał, 
ysze myecz y tobola wząl byl..., ale o pye- 
nyądze zaprzal. Ale my poznawszy (attenden- 
tes, Sul 44: baczącz), ysz nykt kromye czygey 
woley nysządney rzeczy nye ma wzącz, alyszby 
gego vproszyl, przetosmy w tey schtucze Gydzi- 
kowy sskazaly przyssyądz na swą schkodą 
Dział 35.

11. dubium *nazwać, nominare, appellare' (?): 
Xc gesthcy on <p>osnan (pro posuan ?) bil 
syathlosczo, presto isczy on nebo y szemo 
osfecza Gn lb.

12. corruptum pro po wznieć: Bo owa nye- 
przyaczele twogy poznały (sonuerunt, FI: zaw- 
znyaly so) Pul 82, 2.

Poznamionać *opatrzyć znakiem, znakami, 
oznakować, signare, nota insignire’: Poznamio- 
nana dicata (crux pellit omne crimen, fugiunt 
crucem tenebrae, tali dicata signo mens fluc- 
tuare nescit) 1444 R XXIII 304; A wszako ta 
kryta so v mnye y poznamyonana (signata 
Deut 32, 34) w skarbyech moych? Pul Deut 48; 
~  (o przeżegnaniu się): Ffrons et pectus cruce, 
gl. id est signo crucis, munitur, gl. id est signatur 
byva posznamonano XV p. post. PF III 288.

Poznamionować 'opatrzyć znakiem, znakami, 
oznakować, signare, nota insignire’: Tedi yaco 
sli hy przęśli, hy copcze za nimi posnamono- 
wani, tedi u ostatecznego copcza Passek rzeki 
1398 BiblWarsz 1861 III 34; Rzeczely strona 
przeczywna, yszby nye tham były wyeprze po- 
bithi, gdze snamyą yczynyl abo na drzewye 
wycząl lvbo posznamyonoval (ubi signum fe- 
cerit, Dział 59: gdze znak vczynyon) Sul 69; 
~  (o przeżegnaniu się) : Ipsa vero se signo crucis 
muniens, poznamyonovavsy draconem per me
dium scidit XV p. post. R XXV 179.

Poznanie fo r m y : n. sg. poznanie FI I Prol 10, 
Rozm 60; ~  g. sg. poznania Sul 24, XV med. 
R XXII 241, XV med. R XXV 153, 1453 ib. 211; 
-  d. sg. poznaniu XV in. R XXV 218, XV 
med. R XXII 243, XV med. SKJ V 266, M W  
120a; ~  ac. sg. poznanie Kśw cv 18, Sul 24, 
Rozm 607.

Znaczenia:  1. *przyswojenie sobie znajomo
ści czegoś, wiedza o kimś, czymś, alicuius rei 
cognitio, scientia': Poznane (agnitio) werney
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swatlosci iest (sc. żałtarz) FI I Prol 10; Zebi- 
chom na them kazanu prziszli g boszkemu 
posznanu XV in. R XXV 218; Duscha y czyalo 
caszdi grzech masze a comudzi, a od boga y gego 
poznanya otcziska XV med. R XXII 241; 
Yaco mylossyerdze dowodzi ku spocoynosczi, 
tako teze spocoynoscz ku rozumu, a rozum 
ku poznanyy ib. 243; Quia Adam ex naturę 
cuiuslibet proprietate, s posznąnyą wlostnosczy 
fszelkyey natury, sibi notę imposuit nomina XV 
med. R XXV 153; Isti reges fuerunt pagani, 
quos Chpc dignatus est... ad sui cognicionem 
invitare poznanyy pobudzycz XV med. SKJ 
V 266; Angelske y człowiecze stworzenye ku 
poznanyu siebie bog sztworzil M W  120a; 
A my tez mamy myecz s sobą [myecz] Pyotra, 
czvsch yyarą albo posnanye praydy Rozm 607, 
sim. ib.

2. fzobaczenie kogoś i zapamiętanie go z wy
glądu, actus aliąuem videndi atąue speciem eius 
memoria t e n e n d i Troiaky skutek znameniti 
pocazuie v tih ue threh croleh poganskih: gih 
zodne croleuicha deuico porodenego pitane, 
gih verne kzozicha pocoynego posnane... a gih 
rihle... crola mocnego odarouane Kśw cv 18.

3. * stosunek płciowy, coitus*: M arya... lakla 
sza thego poszdrovyenya, ysze nye chczyala 
myecz posznanya plemyenya maszkyego 1453 
R XXV 211.

4. *wyznanie, wyjawienie, actus aliąuid eon- 
fitendi, a p e r ie n d iPoznay, kto yest, yen czye 
zdradzyl, bocz yest lyepyey, by czye twe pozna- 
nye wzyayylo nyzly gnyew boży Rozm 60.

5. 'rozpatrzenie, zbadanie sprawy w sądzie, 
actus causam in iudicio cognoscendf: Gdi bandze 
żałoba dzedzynna..., yeyzze poznanyee (cuius 
cognitionem)... skazygemi oprawyacz..., san- 
dzaa alybo podsandek pospoly s ... riczerzymy 
o thakych skardze alybo zalobye, alybo rzeczy 
dzyedzynney poznanyaa a osandzenya mocz 
ymyecz mayą (cognoscendi et diffiniendi ha- 
beant facultatem) Sul 24.

Poznawać fo r m y : praes. ind. 1. sg. poznawam 
FI 50, 4, Naw 158; 3. sg. poznawa XV p. post. 
SKJ I 147; ~  part. praes. act. adv. poznawając 
Sul 63; ~  inf. poznawać FI i Pul Ath 19, Sul 
63; ~  fut. 3. sg. m. będzie poznawać Rozm 
312; ~  praet. 1. sg. m. poznawał jeśm FI 
100, 5.

Z n a czen ia : 1. 'wiedzieć, znać, scire, novisse*: 
Lichoto moio ia poznawam (ego cognosco, 
Pul: ya znayę) FI 50,4; Odchilaioczego ote mne 
złego ne poznawał iesm (non cognoscebam, 
Pul: nye znalesm) FI 100, 5; Yyz poznawam 
czasz moy bycz blisky Naw 158; Thamosz myala

roszym yyelky, posznavacz tho czlovyek wszelky 
XV p. post. SKJ I 147.

2. 'wyznawać, co n fite r iKaszdo persono bo- 
ghem y panem poznawacz (confiteri) krzeseyan- 
sko prawdo przyczysneny gesmy FI Ath J9, sim. 
Pul; ~  poznawać kogoś przed kimś 'świadczyć 
o kimś, de aliąuo testimonium dicerey: Który 
mye bądzye syyaczschycz albo poznavacz przed 
lyydzmy (qui confitebitur me coram hominibus 
Mat 10, 32), ya ychze poznam przed bogyem 
oyczem moym Rozm 312.

3. 'rozpatrywać, badać sprawę w sądzie, cau
sam in iudicio cognoscerey: Sządza... ma przye- 
chacz a wnycz na nasz dwór, a sządzicz pozna- 
wayącz o wszysthkych rzeczach tesz dzedzyn- 
nych (cognoscendo de omnibus causis, Dział 47:
m a. .. poznacz o wszythky rzeczy dzedzynne) 
Sul 63; O rzeczach grzesznych... my... sądzicz 
nye mamy any posznavacz (cognoscere non 
debemus), any kthorego czlowyeka potąpycz, 
alysz sądem przekonanego ib.

Pozno cf. Późno
Pozobać 'zjeść dzióbiąc, rostrare, rostro cibum 

sumerey: Yedno nazyenye padło podlye drogy, 
przyschedschy ptaczy^y pozobaly albo poyedly 
tho yste naszyenye (yenerunt yolucres caełi 
et comederunt ea Mat 13, 4) Rozm 335.

Pozorować cf. Pożałować 3
Pozór 'widowisko, widok, spectaculum, eon- 

s p e c tu s Proszczyyesz boga, wy myl[y]e y żadne 
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.

Pozwać fo rm y: praes. ind. 3. sg. pozowie 
Sul 9. 51, Dział 11. 26. 42; 3. pi. pozową Dział
l l .  15; ~  imper. 2. sg. pozo w 1429 Kościan 
nr 1371; ~  part. praes. act. adv. pozowąc 
Sul 12. 23; ~  inf pozwać 1415 Kościan nr 544, 
Sul 9, OrtOssol 28, 3, etc. etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
-(e)m pozwał 1424 Kościan nr 1062, 1430 Pozn 
nr 1361, 1430 Pyzdr nr 998, 1481 ZapWarsz 
nr 1513; 3. sg. m. jest pozwał 1427 Zab 538; 
pozwał 1400 TPaw IV nr 730, 1401 Pozn nr 517, 
1405 KsMaz I nr 549, etc. etc. ; / . pozwała jest 
1400 StPPP VIII nr 9863; jest pozwała 1416 
Kościan nr 614; pozwała 1411 Pyzdr nr 333, 
1417 ib. nr 497, 1420 AKPr VIIIa 154, etc.; 
3. pl. m. pozwali OrtMac 41. 140, OrtOssol 13, 
2. 37, 3. 103, 2, Rozm 146. 147; ~  pląperf.
2. s g .f  -ś była pozwała 1494 Zap Warsz nr 1767 a ;
3. sg. m. był pozwał 1418 Pozn nr 934, 1420 
Pyzdr nr 655, 1424 ib. nr 765, etc.; f . pozwała 
beła XV in. Maik 119; 3. pl. m. byli pozwali 
1490 ZapWarsz nr 1701; ~  condit. 3. sg. m. -by
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pozwał Sul 29, Dział 7. 15; ~  part. praet. act. 
pozwaw Sul 94; pozwawszy 1498 MacPraw 
VI 272; ~  part. praet. pass. n. sg. m. pozwan 
1393 HubeZb 61, 1443 Pozn nr 1615, OrtOssol 
88, 1, etc.; pozwany Sul 1. 8. 32. 64, Dział 49; 
/ .  pozwana Sul 7; neutr. pozwano 1428 Kościan 
nr 1315, Dział 60, 1477 AGZ XV 196; d. sg.
m. pozwanemu Sul 9. 29; f. pozwanej Sul 7;
n. pl. f .  pozwane Sul. 23; /. pl. m. (o) pozwa
nych Sul 8. 85; ~  inf. pass. sg. m. pozwan być 
Sul 9. 26. 64; być pozwan Sul 9, Dział 49; być 
pozowion Sul 29; pl. m. być pozwani Dział 49; 
~ r praes. pass. 1. sg. m. -em pozwan 1471 
ZapWarsz nr 2958; 3. sg. m. pozwan jest Sul 8; 
neutr. jest pozwano 1417 Pyzdr nr 497; 1 pl. m. 
-smy pozwani 1434 Kościan nr 1484; 3. pl. m. 
pozwani są Sul 64; pozwani bywają Sul 28; 
bywają pozwani Dział 16; ~  part. praes. pass. 
adv. sg. m. pozwan będąc Sul 32; będąc 
pozwan Sul 66; f .  pozwana będąc Sul 23; 
1 pl. m. będąc pozwani Sul 65; ~ fu t. pass. 3. 
sg. m. będzie pozwan Dział 18. 67; ~  praet. 
pass. 3. sg. m. był pozwan Sul 30; 3. pl. 
były pozwany Dział 46; ~  condit. pass. 3. 
sg. m. -by byłby pozwan Dział 21; -by był 
pozwan Sul 33, Dział 15. 16. 20; pozwan 
by był Sul 27; neutr. -by pozwano Dział 16. 
52; 3. pl. byłyby pozwany Dział 46; m. -by 
byli pozwani Dział 50; -by pozwani Dział 
49.

Z n a czen ia : 1. wezwać kogoś do sądu na 
wniosek powoda, wytoczyć komuś o coś proces, 
aliąuem in iudicium vocare accusatore rogante : 
Sicut non plus teneor Dochne et suo filio nec 
illud id, quod sum fassa poswala 1391 TPaw 
IV nr 3757; Kaszirod lapsus est binum nestane 
erga Columbum..., quod ipsum citaverat et 
vosni posval 1400 ib. nr 730, sim. 1439 AGZ 
XII 56; Yacom ya pirwe szkupil Reczibo- 
ra, nysz mo Mroczek poswal 1405 KsMaz I 
nr 549, sim. 1418 Kościan nr 699, 1420 Pozn 
nr 1001, Dział 27, etc.; Jakom przy tim bil, 
gedy listh *czczun pozewny, jedy Katha<r)zyna 
poswala 1411 Pyzdr nr 333, sim. 1475 Trześn 95; 
Jako czso yest pany Elsbetha poswala Nicolaum 
et Sandiuogium..., ten go pozew ne *zaseld 
1416 Kościan nr 614; Yako czso panna Dorotka 
poswala Bogussza, tho iest gyey volo poswano 
y gyey caszynyo 1417 Pyzdr nr 497; Bogusław... 
pusczyl Benaka... proszno, acz gy bil poswal 
1418 Pozn nr 934, sim. 1420 Pyzdr nr 655, 1424 
ib. nr 765; Ta dzelnicza yest tego wa[...]ana 
oth sesczinaczcze lath, na yeze poswala Stachna 
1420 AKPr VIIIa 154; *Neszprauidle na my 
rokow ostawal, mene ne poswa<w)szy 1424

AGZ XI 3; Yakom ya w czasz poszwal Yand- 
rzeya 1430 Pyzdr nr 998; Iszye przyeth tym, 
nyszmy (leg. niżsmy) poswany, trzy lyatha, 
jacoszmy nye powyschali pogrodek, ypustow 
y stawydl 1434 Kościan nr 1484; A thakosch 
sampyerz alybo strona pozwana, gdy nye stoy 
w szandze o dzedzyną zastawyoną, powod, tho 
gest strona, yaszch pozwala, dzedzyni ziscze, 
alye wszdi pyenyandze pozwaney stronye wro- 
czywszy Sul 7; Pany albo dzevicza pozywayąn- 
cza albo pozwana (citans vel citata) przed sąn- 
dzą... rzecznykowy... rzecz szwą może pole- 
czicz ib.; Poszywayanczi alybo pozwani (citans 
vel citatus) może ymyecz swego... rzecznyka 
ib.; O pozwanych za przythczą w nyemnyma- 
nyw Sul 8; Pozowyeli ktho alybo wyprawy po- 
zwacz kogo prócz pewnego sprawnego powodv 
(procurans citationem contra aliquem sine le- 
gitimo actore), wyną... zaplaczicz ma thako 
pozwanemv Sul 9; Czirpyącz sząszyada ploth 
czinycz... a nye pozowąncz ky prawu (non 
provocans ad causam), dawnoscz gemv dwv 
lyathy zawadzy Sul 12; Abi przebywanye pa- 
nyaam... od sborow mąsczyznnich owszeyki było 
rosdzelyono, abi kv sandoom pozwane (in 
causas vocatae) szą nye czyznąli myedzi tlvmi 
mąsczisnee, wstawiła mocz nasza..., abi gdi 
kthora pany... pozowącz alybo pozwana ban- 
dąncz (citans aut citata, Dział 11: gdy ony kogo 
pozową albo ge kto pozowie) przydze na rok 
gey zdani, sandza... yrząndnyka swego do go- 
spodi oney paney... ma posslacz Sul 23; Slv- 
zebnyk s swą obyklą lyaską do wszi sstąmpycz 
yma, a bandzely paan wszy they... pozwaan 
myaan bicz (fuerit citandus)..., w wrotha dwory 
pana they wszi swą lyaską tykayącz a wolayącz 
maa gy pozwacz (eundem citare teneatur, 
Dział 14: m a... gego zawolacz), wykladayącz..., 
o kthorą rzecz wczynyl then tho pozew Sul 26; 
Gdibi ktho pozwaal alybo pozwacz wyprawyl 
(si quis citayerit yel citari procurayerit, Dział 16: 
gdyby... pozwano) nyekogo przes powoda rząd
nego, thako pozwaneemv pozywacz (citato ipse 
citans)... wyną pyencznadzescza zaplaczycz maa 
pozwanemy Sul 29; O nye pozwanich Sul 85; 
Gdi nyektori czlowyek poswaph drugyego do 
sandv (eyocat alium ad iudicium), bandzye 
nayn zalowal Sul 94; Gdy ony maya ludze 
przed prawo poszwacz (OrtMac 25: poszy- 
wacz) OrtOssol 28, 3, sim. ib. 32, 1. 51, 3, Ort- 
Mac 31. 63; Hannus opawszky a Hannus 
szukyenyk zalowal (i) szye na ... Hannusza..* 
y przed sząnd poszwaly OrtOssol 37, 3, sim. ib. 
13, 2, OrtMac 41; On doma nye byl albo nye 
poszwan OrtOssol 88, 1, sim. OrtMac 12 ;0
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Mą<ją> go wolacz kv prawu, a nye trzeba go 
k themv poszlem poszwacz OrtOssol 91, 3, 
sim. Ort Mac 125; Pothem we czwyercz rokv 
poszwaly gy przed sand OrtOssol 103, 2, sim. 
OrtMac 140; Vstawiamy, aby... czy, które 
pozową (citati, Sul 27: kedi ktho... pozwan 
bi byl) przed nas albo przed naszego sądzą, 
dobre a dluge ymyeli rozmyslenye na odpowia- 
danye przed sadem Dział 15; Tasz tesz vyną 
przepadnye, gdyby kogo pozwał kromye przy- 
kazanya naszego sądzey ib.; Chczem, gdyby 
nyekto byl pozwan (si... citatus, Sul 32: po- 
swan bandącz) pyrwe, wtóre, trzecze kv odpo- 
wyadanyy na szalobą..., a ten to nye stanye, 
tegdy... na trzeczem rokv ma bycz zdań ib. 20; 
Aczlibi była szaloba o dług abo o zastawą, 
a pozwan (citatus, Sul 32: poswany) pyrwe, 
wtóre y trzecze, a ten to by zamyeschkal abo 
stacz nye chczal kv wyprawienyy zastawy ib.; 
Którzy mayą prawo, nye mogą bycz pozwany 
(ut non citentur, Sul 64: aby nye pozywany), 
gedno lystem naszym abo starosti naszego... 
Ale kromye dworv naszego abo sadv, gdy kto 
ma bycz pozwan (si quis citari debuerit, Sul 64: 
gdy ktho pozwan ma bycz) listem przez sluszeb- 
nyka, a to ten to pozywa abo slygą swym, 
dawszy mv rok, przed kym stacz a kyedy. 
Aczlibi pozwany (citatus) na pyrwem y wtó
rem rokv nye stal, tedi sądowy pokvpy ósmy 
skoth ib. 49, sim. Sul 64; Gdyby komv 
dano winą... a przed sąd pozwano (evocatus 
fuerit, Sul 66: kto bądącz poswan) ib. 52: 
<(Z>akazugem chczacz to myecz, aczby naszy 
dworzanye abo którzy gynszy na naszem dworze 
pozwany (citati, Sul 64: gysz... pozwany szą) 
abo zastany, abo przy naszem sądzy nyena- 
wysczyą abo chitrosczą, tedy nye mayą odpowie- 
dacz. Alysz gdybi bili pozwany (citati, Sul 65: 
bądącz pozwany) dowodnye podług vrządv 
przed nas abo naszego sadzą, tedy mayą odpo- 
wiadacz Dział 49—50; Aczby nyekomv dawszy 
wyna, aczkoly przed nas gy pozwano (si... 
accusatus) abo naszego starostą, a tego to nye 
chczano przypusczycz kv oczysczienyv swey 
nyewynnosczy..., vstawyamy ib. 60; Sskazv- 
gem, gdy ktho w gynney zyemy gest a bądze 
pozwan (et citatur, Sul 72: a pozywayą go) 
na rok zdany stacz ib. 67; Jacom ya Pawiowi 
listha pozewnego, kthorimze bil pozwał Falka..., 
nye ucradl 1473 Czrs s. LXXXV; On, ktho- 
remu gwalth iesth sią sthal, pozwawsi onego 
gwalthownyka przed stharosthą (citato inva- 
sore ad iudicium capitanei), ma onego poprzi- 
siącz swiathki 1498 MacPraw VI 272; ~  o coś: 
lako pirwey pan syraczsky pozwan o to dze-

dzino, niszli yo dzirszal pancznaczcze lath 
w zastawę 1393 HubeZb 61, sim. 1443 Pozn 
nr 1615, Dział 49; Jaco<m> pirwey pozwał, 
niz trzy lata wissla, o XXX grziwen 1398 StPPP 
VIII nr 6982; Pany Wlodkowa drzewey, nysz 
wischla trzsi lyata a trzsy myesance, Staschca... 
pozwala yest o zakład 1400 ib. nr 9863; Jaco 
nisz Marczin poswal Giwana o dwadzeszcza 
grziwen ymena, temu so minola trzi lata 1409 
Kościan nr 419, sim. 1401 Pozn nr 517, 1420 
MPKJ II 301, 1432 Zap Wars z nr 416, etc.; 
Iacom ya posłem bilem, iaco Marczin poszual 
przes mo o dwe cope i cztiri grosze, ostatek 
penodzi 1409 KsMaz I nr 1235, sim. 1420 
AKPr VIII a 150; Czo Meczlawa Zambina 
poswala bela tesz Zambina o wodol, o tho iest 
dostavila gethnacze w socze {leg. w sądzie) 
narzeczone XV in. Maik 119; Jaco czssą {pro 
czsso) na myą żałował Maczek... o dąmpby 
y o brzosty..., o thy mą nye pozwano, asz 
latha mynąly 1428 Kościan nr 1315; Jsze ten 
dług..., o ktorisz Marczin s Posznanya byl 
poszwal paną Mycolaya..., temu szą trzi lata 
mynaly 1428 Pozn nr 1297; Nye rzeklyem 
mv, ysze pozow mye o thy scody 1429 Kościan 
nr 1371; Jszem ya poswal pana Thomala o pan- 
czerz, nysly trzy lata mynaly 1430 Pozn nr 1361, 
sim. 1481 Zap Wars z nr 1513; Pozwany w nye- 
wmnymaczki (citati inopinate)... w szandze... 
odpowyedzecz... nye powynyen, alye przes 
sandzą, acz ho wąnczszą rzecz, yako ho czthir- 
dzesczi grzywyen pozwan gest, rok za trzy 
nyedzelye gym ma bicz nasznamyonan Sul 8; 
Nygeden ma bycz pozwan (nullus debet citari), 
gedno przes woźnego, wiyąwszi gorance... 
w sandze dowynyenya dopusczenye, o gesz... 
przes wrothnego thaky wynowaczecz pozwaan 
mosze bycz (citari poterit) Sul 9; Nyekthorzy 
o nyekthoree nyerząądi a o wyelghee dowy
nyenya k naszemv sąndv pozwaany biwayą 
(evocantur, Dział 16: bywayą pozwany) Sul 28; 
Gdibi kthori szli vczynek w sząądze... wczynil, 
thedi o thaką wyną przes kaszdego czelyadzyna 
(ma) bicz pozowoon (licet fieri citationes) 
Sul 29; Gdiby kthole... o kthorekole gwalthi 
byl poswan (si... evocatur, Dział21: aby .. byłby 
pozwan) Sul 33, sim. Dział 15. 16; Mykolay 
pozyczcza pozowye {Dział 43: pozwał) Wa- 
wrzyncza rąkoymyą o przerzeczone pyenądze 
kv praw (traxit ad iudicium) Sul 51; Pan... 
o raną poszwan ma bicz (impetatur pro vulnere) 
Sul 68; Gdyby kthokole chczal o dzedzyną 
nynye zastawyoną poszvacz (vellet ąuempiam 
pro hereditate impetere) Sul 77; Tedi to, ocz 
bądze pozwan (causam, pro qua dinoscitur esse
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citatus, Sul 30: rzecz..., ho kthorą byl pozwan), 
ma straczycz Dział 18; Lucia... po cztyrzech 
*lyeczeeh... vya swego o ostatek pyenyadzi 
nagaba y pozowie (movet ąuaestionem, Sul 37: 
rvsza skargą zyalobną) ib. 26; Gdy vbogy 
pozowie bogatego. <G)dy vbogy człowiek po
zowie (cum... citat, Sul 50: pozywa) bogatego 
o gwalth, tedy bogaty o gwałt przez swyathky 
ma syą oczysczycz ib. 42; <A>czby dzeczy 
młode lyath doskonałych gescze nye myali 
a o dzedzina bylibi przed sąd pozwany (ad iudi- 
cia trahuntur, Sul 54: do sząndow czągnyeny 
bywayą)..., tedy sądzą prawo ma odloszycz... 
A potem... dzeczy mayą odpowyedacz, a nye 
mogą syą dawnosczą onych lyath, których 
byli pozwany (fuissent... evocati, Sul 54: byli 
wyszwany), wyiącz ib. 46; Jako ya tho, czszo 
trzimam y oczem poszwan, tho trzimam... 
wyschey trzech ląth 1471 ZapWarsz nr 2958; 
In libro ego habeo, pro quo cittatum est al. ocz 
pozwano 1477 AGZ XV 196; Jako themu 
dlvgovy mynala dzyesyącz lath, o kthorj dług... 
Pavel y Yakvb... Stanislava... były poswaly 
1490 ZapWarsz nr 1701; Jako my tho vgyed- 
nały Jacvba... o poswy, kthoremys go była 
poswala o sbycze y o *ysze rzeczy 1494 ib. 
nr 1767a; ~  pozwać z czegoś \pozwać na 
podstawie osiadlości jako kryterium właściwości 
sądowej, in iudicium vocare, cum reus cer tum 
ąuoddam domieilium habet’: Ne bilo ye s czego 
poszwacz, bo ne mała niezsz w tern powecze 
1415 Kościan nr 544.

2. * wezwać, zawołać, advocare, arcessere’: 
Czczyenye o tern, yako Pylat kazał posvacz 
Iesusa. Pylat vezvavschy svego posła y rzeki 
yemv: Ydzy, przyvyedzy Iesucrista... Poszel... 
rzeki:... Panye..., kroi czyą zovye Rozm 751.

Cf. Poznać
Pozwanie fo r m y : n. sg. pozwanie 1471 MPKJ 

V 82; ~  g. sg. pozwania Sul 8. 64; ~  d. sg. 
pozwaniu Sul 64, Dział 49; ~  ac. sg. pozwanie
1398 TPaw IV nr 489, 1399 ib. nr 521, 1404 
ib. nr 2330, Sul 26, Dział 19; ^  l. sg. (o) po
zwaniu Dział 49.

Z n a czen ia : 1. "wezwanie kogoś do sądu 
na wniosek powoda, actus deducendi aliąuem in 
iudicium accusatore rogantey: Mimo posvane 
non feci in ąuatuor sexagenis dampnum in suo 
frumento Jaskoni 1398 TPaw IV nr 489, sim.
1399 ib. nr 521; Sicut Jasco nat to Mislibori... 
poszuane in hereditate ąuatuor marcas habet 
1404 ib. nr 2330; Pysarz... prawvyąncze szą 
przes woźnego kv prawv vezwane ma myano- 
wacz podług czassv pozwanya (secundum ordi- 
nem ministerialem vocando nominabit), tho

gest, ktho pirzvey zazwal, pirzwey przistamp 
Sul 8; Kmyecze, nye bandąly krzywy wyni 
swego pana, chczemi..., abi przes tho pozwa- 
nye (per eandem citationem) kthorymkolye oby- 
czayem nye wczązany a nye kolathany Sul 26; 
O them, ktho może dacz slvzebnyka kv pozwa
nyv... My alybo starosta nasz... y yrządnyk... 
mayą mocz dacz slvzebnyka kv poswanyv (ad 
citandum) Sul 64, sim. Dział 49; V... solthisza 
yywolanye pozewne ma vczynycz przeth powo
dem... themv, przeczywko komv rzecz szą 
ma wyescz, przyczyną poszvanya (causa cita- 
tionis) y przes kogo pozwan gest wyłożywszy 
a nainyenywszy gemv pewny rok kv stanyv 
Sul 64; Gdy na rokv sapyerz stanye, a powod 
nye stanye, tedy sąpyercza ma bycz wyzwolon 
od rzeczy przez powoda pozwanye Dział 19;
0  pozwanyy nyerzadnem ib. 49.

2. *potwarz, obelga, contumelia’: Pozvanye 
contumelia (pro honore et beneficio reddet illi 
contumeliam Ecclus 29, 9) 1471 MPKJ V 82.

Pozwolić fo r m y : inf. pozwolić BZ Jud 11, 17.
1 Reg 15, 23. III Reg 21, 15; ~  praet. 3. sg. m. 
pozwolił BZ III Reg 15, 20. IV Reg 14, 11. 
23, 3. II Par 24, 17; ~  condit. 2. sg. m. -by 
pozwolił BZ Tob 4, 6; 1. pl. m. bychom pozwolili 
XV med. R XXII 237.

Z n a c ze n ie : 'zgodzić się, przystać na coś, 
usłuchać kogoś, czegoś, aliąuid concedere, alicui 
oboedire, obseąui’: Mami syą strzecz, bichom... 
slego za sle nye wraczali, ale zasyą dobre za 
sle na slowye y yczinkem przecziw dyablu, 
bichom nye pozwoliły gego nadchnyenyu XV 
med. R XXII 237; Y posiał posli ku krolyowy 
edomskemu, rzekocz: Przepuscz myo, acz
przedo przes two ze myo. Gen nye chcyal pozwo- 
lycz ku gego proszbam (qui noluit acąuiescere 
precibus eius) BZ Jud 11, 17; Przecywycz syo 
gest iako grzech wyesczego, a nye chcecz pozwo- 
lycz (nolle acąuiescere) iako grzech modli 
poganskey BZ I Reg 15, 23; Tedi pozwolyl 
Benadab krolyowy Aza (acąuiescens Benadad 
regi Asa), posiał ksyoszota woyski swey BZ 
III Reg 15, 20; Wwyosz syo w wynnyczo 
Nabotowo..., gen nye chcyal pozwolycz tobye 
(qui noluit tibi acąuiescere) a dacz gey ib. 21, 15; 
Myey dosycz na swey chwale a syedzi w twem 
domy... Y nye pozwolyl Amazia (et non ac- 
ąuieyit Amasias) BZ IV Reg 14, 11; Kroi... 
slyvbyl przed bogem... a obnowyl słowa slyvbu... 
y pozwolyl takesz lyyd temv slyybu (acquievit- 
que populus pacto) ib. 23, 3; Weszli ksyoszota 
iudzska y poklonyly syo krolyowy, gen obmyok- 
czon socz gich sluszbye, pozwolyl gym (acąuie- 
yit eis) BZ II Par 24, 17; Chovay syo, abi
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grzechovy nygdi nye pozwolyl (ne aliąuando 
peccato consentias) BZ  Tob 4, 6.

Pozyskać fo r m y : praes. ind. 3. sg. pozyszcze 
Dział 2; 3. pl. pozyszczą Dział 38; ~  inf po
zyskać Sul 91. 98, OrtCeł 6; ~  praet. 3. sg. m. 
pozyskał 1476 KsNWarsz I nr 826, XV ex. 
MacDod 137, XV M PKJII 326;/. pozyskała 
1463 KodWieł 29, 1471 SprTNW  VIII 2, 34; 
~  condit. 3. pł. m. -by pozyskali Suł 49; ~  part. 
praet. pass. n. sg. f . pozyskana XV ex. MPKJ 
II 326; ac. pl. m. pozyskane Sul 46.

Z n a czen ie : *dostać, otrzymać na własność, 
zdobyć coś, aliąuid accipere, conseąui, obtinere*: 
Vstawyamy, abi nygeden... zemyenyn... kostek 
nye gygral na pożyczki alybo na brog... Pak- 
nyąlibi ktho... swego dlvzebnyka... <o> pye- 
nyądze thako poszyskane (pro pecunia sic 
evicta) przykro vpomynal..., gemv... wyną... 
zaplaczicz ma Sul 46; Nyekthorzy... bratha... 
zabyayą, aby s gego smyrczy gymyenya dze- 
dzinnego pozyskały (u t... bona hereditaria lu- 
crentur) Sul 49; Impetrare, id est acąuirere al. 
wymocz abo pozyskacz OrtCel 6; Sądzą, kto- 
remv wyną dadzą, nye pozyszcze wyny, alyszby 
gego dokonano Dział 2; Vkladamy, aby kyedy 
macz vmrze, dzeczy cząsczy od oczcza szadney 
nye poszysczą ib. 38; Dąbala est adeptus domum 
prefati Nicolai... et ideo sibi inscripsit ei pacem 
perpetuis temporibus ab omnibus, quia ipse al. 
pozyszkal predictam domum iam anno ellapso 
et sex ebdomadis 1476 KsNWarsz I nr 826; 
Dwą kostarze... były... Drugy w gymyą dyablą 
yesth grał, ną brączye wschyczko pozyszkal 
XV ex. MacDod 137; Pozyskana acąuiritur XV 
ex. MPKJ II 326; ~  * wygrać sprawę w sądzie, 
iudicium yincere’: Tedi pan, ot ktorego vischetl 
kmyecz, gy pozwacz a na nyem pozi<s>kaacz 
bandzye mocz sandownye (conąueretur de ipso 
iudicialiter) Sul 91; Aut si causam suam ipse 
Anthonius ammisit et perpetue perdidit, e t... 
Vrsula si est lucrata al. poszyszkala, quero in 
jurę, quid juris sit? 1463 KodWiel 29; Antho
nius ... domum... in ipsa domina Vrsula... jurę 
Meydeiburgensi volebat, petebat et querebat 
lucrari al. poszyszkacz ib.; Any mya posiała 
(,sc. Święchna) do cancelaryey ku wysluchanyv 
wsdanya gymyenya na Lypnykach, kthorego 
prawem pozyskała na Stanislavye 1471 SprTNW  
VIII 2, 34; ~  * odzyskać, recuperare’: Na them 
gymyenyv długu swego poziskaacz bandzye 
mocz (debitum suum acquirere poterit) Sul 98; 
Xc volens hoc ius destruere, lignum crucis 
exaltauit..., deum płacauit et hominem perdi- 
tum restaurauit pozyskał, przyvroczyl XV ex. 
MPKJ II 326; ~  Ffabula nata, gl. sc. est

excogita, inventa poszyschania (pro poszy- 
skana?), sequi mores et pingere vitam, tangit 
1466 R XXII 14.

Pozyskanie *zdobycie czegoś, actus conse- 
ąuendi, obtinendi a l ią u id Vstawyamy, abi ny
geden... zemyenyn... kostek nye gygral na 
pożyczki alybo na brog... Paknyąlibi ktho 
przeczywko themv vstawyenyv nyedbalye vczy- 
nil, thim prawem nyewaszno bącz pozyskanye 
(non valeat evictio) Sul 46; ~  1odzyskanie,
actus recuperandi aliąuid’: Gdi isczyecz na krzi- 
wem ziscze albo wyczyansztwo otrzima w po- 
ziskanyu szkodi swey (si... in depositione sua 
triumphum haberet),... nye ma bicz przipan- 
dzon ku przisyandze na schkodąn ziskanąn 
Sul 94.

Pozyskować *zdobywać coś, dochodzić czegoś 
sądownie, lite atąue iudicio aliąuid repetere’: 
Posiskwyo acquirunt XV med. R XXV 271; 
<K)vnrath d(om)w pozyskowal (Sul 35: zisko- 
wal) na Domyenykv (Conradus domum vindi- 
cabat a Dominico) a na to wyodl szescz świat
ków Dział 24; Przyaczele mayą badacz wyno- 
watego, podług prawa mayą pozyskowacz 
(consanguinei... causam... prosequantur, Sul 
41: posczygacz mayą) ib. 31; Vstawiamy, aczby 
kto chczal o maszoboystwo kogo gabacz abo 
glóWy pozyskowacz (cupiens poenam capitis 
sibi vendicare et opponere, Sul 54: chczącz 
vyną głowy szobye szyszkacz a othtrzymacz), 
tedy to ma czinycz do trzech lath ib. 47, sim. 
ib. 50.

Pozytyw 'małe przenośne organy, będące cza
sem częścią wielkich organów, parvum organum, 
ąuod moveri potest, ąuod nonnumąuam pars 
magni organi est': Positiuum est paruum orga
num in magno organo pozythyw ca 1500 
Erz 76.

Pozywacz *ten kto pozywa kogoś do sądu, 
ąui aliąuem in ius vocat': Wstawyamy, ysz gdibi 
ktho pozwaal alybo pozwacz wyprawyl nye- 
kogo przes powoda rządnego, thako pozwa- 
neemv pozywacz alybo wypra<w)cza thakego 
pozwv (taliter citato ipse citans vel procurans 
talem citationem) wyną pyencznadzescza za- 
placzycz maa Sul 29.

Pozywać fo r m y : praes. ind. 1. sg. pozywam 
1470 TymSąd 162; 3. sg. pozywa 1423 Pozn 
nr 1138, 1427 Kościan nr 1186, Sul 21, Dział 49; 
~  imper. 3. sg. pozywaj 1403 Piek VI 184; 
~  part. praes. act. adv. pozywaję Sul 38; pozy
wając Sul 37; adi. n. sg. m. pozywający Sul 7; 
/. pozywająca Sul 7; g. pl. m. pozywających 
Dział 12; ~  inf. pozywać 1407 HubeZb 121, 
1435 KsMaz III nr 1095, Ort-Mac 119, OrtOs-
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sol 88, 1; ~  praet. 1. sg. m. -śin pozywał 1420 
Pyzdr nr 639; 3. sg. m. pozywał 1391 Pozn 
nr 278. 285, 1416 Kościan nr 586, etc.; / .  pozy
wała 1393 Pozn nr 134, 1418 AKPr YHIa 144, 
1419 Pozn nr 970, etc.; ~  part. praet. pass.
n. sg. m. pozywan 1407 HubeZb 121; neutr. 
pozywano 1432 Pozn nr 1403; ac. pl. m. pozy
wane Dział 12; ~  condit. pass. 3. sg. neutr. -by 
pozywano Sul 28.

Z n a c ze n ie : *wzywać kogoś do sądu na wnio
sek powoda, wytaczać komuś o coś proces, ali- 
ąuem in iudicium vocare accusatore rogante, ali- 
quem alicuius rei accusare’: Czso poziual woźni 
Borowske oth Arani, ti listi nossoni do Borowa 
1391 Pozn nr 278, Sim. ib. nr 285, 1416 Kościan 
nr 586; Isz Micolay vtenczasz v szalodze leszal, 
keydi Drzeszka poziwala gego dzeczy 1393 
Pozn nr 134, sim. 1432 ib. nr 1404; Ten list do- 
bithi wyszedlfd] taco: Potr any dzewka ne 
poziway nymo (pro mymo) trzi lata 1403 Piek 
VI 184; O które zaoranye y o zagrodzenye 
szalował Paszek na Iachną, o thom ge ya 
ygednal, ez gey nye myal poziwacz 1435 KsMaz 
III nr 1095; lako Jandrzey... widzirszal dobro- 
wolnye trzidzeszczi lath zemszky vklad, dze- 
dziczszthwo tho, czo gy poziwal Pyotr 1436 
Pyzdr nr 1240; Pany albo dzevicza pozywa- 
yąncza albo pozwana (citans vel citata) przed 
sąndzą alybo vrzandnikem rzecznykowy... rzecz 
szwą może poleczicz Sul 7; Poszywayanczi alybo 
pozwani (citans vel citatus) może ymyecz 
swego... rzecznyka ib.; Aby przes wozznego 
tylko pozywano Sul 28; Vstawyamy, ysz prze- 
rzeczona Luciya, gdisz s mąszem stała przes 
trzy latha y przes trzy myesącze, w theem kv 
prawv nye pozywayącz (ad causam non provo- 
cando, Dział 26: nye gabala any pozywała)..., 
pothem nye może czynycz any ma o kthorekole 
gymyenye Sul 37; Chczemy, abi... rok posz- 
wanya przes yywolanye yawnye byl wszyawyon 
pozywayą (citando), ysz billibi kto, gen by 
myal... które prawo... ky dzedzinye..., aby... 
prziszedl a stal kv ykazanyy... prawa swego 
Sul 38; Bandzely komv gego gymyenye s prawa 
albo przed prawem zapowyedano, a zbyeszy, 
tego nye trzebą pozywacz OrtOssol 88, 1, sim. 
ib., OrtMac 119; Vstawyamy, aby... roky 
sądzili... ode zzaranya..., a gdyby tego dnya 
wszytkych rzeczy nye dokonali, tedy... yvstrzey- 
szego dnya... mayą pozywane rosprawycz 
(quod... litigantes... expediantur) Dział 12; 
Chczemy, abi sadze... podług vrzadv poszy- 
wayączych (secundum ordinem litigantium)... 
rospravili. Ale yrząd pozywayączych (litigantes) 
pysarz... ma powyedacz ib.; Gdy kto ma bycz

pozwan listem przez sluszebnyka, a to ten to 
pozywa (edictum citatorium proponatur) abo 
slygą swym, dawszy mv rok, przed kym stacz 
a kyedy ib. 49; Any poszywam *cmyocza gwal- 
them 1470 TymSąd 162; ~  o coś: Yacosmi
yyednali Sułka Scepanem (leg. z Szczepanem) 
o lanko, o yoz lanko ne meli sso pozywacz, 
a mymo nasze yyednane pozywan Sulek woye- 
wodzy (leg. w woje wodzi) ssand 1407 HubeZb 
121; Jako praue pani ne poziwala ho thi gra
niczę dwoyey 1418 AKPr VIII a 144; Ysze 
Wychna wysla z opekana Wączenczewego... 
a w tern go nigdy ne poszywała o ty dwadzescza 
grzy(wien) 1419 Pozn nr 970; Yaco Micolay 
Zydowsky ne posywal Sigmuntha o sto grzywen 
1420 ib. nr 991, sim. 1421 AKPr V llla 155; 
Yakosm ya panye Netrzanowske nye pozywał 
o kaplo w duchowne prawo 1420 Pyzdr nr 639; 
Jszem ya ne kaszala roszoracz copczew dwu 
ratayewi... any v mpne wtenczasz byl, kędy 
ma o to poziwano 1432 Pozn nr 1403; Gdi 
ktho pozzywaa do sąndv (si quis citat ad iudi
cium) kogo o dzedzyną Sul 21; ^  pozywać
z czegoś *pozywać na podstawie o siadłoś ci jako 
kryterium właściwości sądowej, in iudicium vo- 
care, cum reus certum ąuoddam domicilium 
habet’: Yaco czso Hoswaldą, szyna mego, po
szywa Gruczina Szmechyniną (leg. z Śmiech- 
nina), tąm on nicz ne mą 1423 Pozn nr 1138; 
Yaco to dzedzycztwo, s ktorego Mycolay Fi
lipa... pozywa, gest Janowa... maczerzisna 
1427 Kościan nr 1186.

Pozywanie * wzywanie do sądu na wniosek po
woda, doręczanie pozwu, actus aliąuem in iudi
cium vocandi accusatore rogante’: Woźni z ly- 
stem pozewnym... *kgdi kv pozywanyy przi- 
gedze (cum ad citandum venerit), za wyną 
panową wyesznyczow clopothacz nye ma Sul 8; 
Yzze z obiczayy pozywanya (ex modo citatio- 
nis) nyeyana vczazzenya y yczyznyenya... przy- 
chodzycz obikly..., ystawyami przes... woz- 
nee... thym obyczayem czynycz pozew Sul 26; 
Censura klathwa, ypomynanye, pozyyąnye, ka- 
ranye ca 1500 Erz 76.

Poździe *późno, zbyt późno, sero, nimis sero’: 
Posszdze novissime ca 1418 JA XIV 512; Alye 
pozdze kukał sed tarde clamayit (sc. diyes) 
XV e*. R XXV 147.

Poźnik cf. Późnik
Poźno cf. Późno
(Poźrebny) Poźrzebny *mający bliżej nie okre

ślony związek ze źrebiem, może dziedziczny, 
ąuodam modo ad agrimensuram, ąuae źreb 
vocabatur, pertinens’: In qua (sc. yilla) sunt 
yiginti quatuor lanei cmethonales, quorum
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viginti sunt emptitii al. zakupne, item etiam duo 
alii emptitii..., item ibidem sunt duo lanei ultra 
yiginti duos praefatos, qui yocantur posrzebny, 
ąuorum ąuilibet solyit pro annuo censu mediam 
marcam DłLB 111 295.

Pożreć cf. Pojrzeć
Poźrzebny cf. Poźrebny
Poźrzeć c f Pojrzeć
Pożałować (się) 1. *współczuć, zlitować się 

nad kimś, alicuius misereri’: Boże scha go posza- 
luy, czlowyeka dobrego, ysze thako marnye 
*szczeld od nyerownya szwogyego Tęcz w. 4; 
Pozaluy mya, sztary, miody, bocz my przyszły 
krwawe gody XV p. post. R XIX 48.

2. 'oskarżyć kogoś, aliąuem accusare5: Inpul- 
sauerit, id est ąuerulauerit poszalowalby Ort- 
Cel 6; Gdykole nye stanye (sc. obwiniony), 
tedy ma bycz zdań, w czem bądze poszalowan 
Dział 13, sim. ib. 16.

3. corruptum pro pozorować: Y rze<(k 1 La- 
mech swima zonama...: Sliszczye glos moy, 
zoni Lamechowi, a pozaluyczye (auscultate, 
Stary Testament Cardy: pozorugte) slow mich 
BZ Gen 4, 23.

Pożar fo rm y: n. sg. pożar 1437 Wisi nr 228 
s. 85, ca 1455 JA XIV 493, 1472 Rost nr 1150, 
ca 1500 Erz 16; ~  ac. sg. pożar 1434 MMAe 
XVI nr 304, 1436 ib. nr 307; ~  /. sg. pożarem 
1435 Pozn nr 1577, 1433—8 AKPr IV 529, 
1441 AKPr II 538, etc.; ~  l. sg. (o) pożarze 
ca 1472 AKPr IV 504; ~  /. pi. (o) pożarzech 
1460 AKPr IV 580.

Znaczenie: falenie się budynków, lasów itp., 
wielki ogień, podpalenie, incendium, incensw : 
Plebanus induxit ministrum sue ecclesie, Mar- 
tinum, citatum pro pożar 1434 MMAe XVI 
nr 304, sim. 1436 ib. nr 307; Quia ista destruccio 
al. ta sskaza zgorzała y ssezgly ya zły ludze 
abo pożarem zgorzała 1435 Pozn nr 1577, 
sim. ib.; Pożar arwopirium 1437 Wisi nr 228 
s. 85, sim. ca 1455 JA XIV 493, 1472 Rost 
nr 1150; Obyklo szą przygadzacz, ysze... pos- 
policzy lydze w dobry łasz... czykole ymyslnye 
wszethwszy albo sz przithczey pożarem (cau- 
mate al. pożarem, AKPr IV 469: *pazarem, 
AKPr IV 548: *porzarem) zaszgą Sul 81, sim. 
1441 AKPr II 538, etc.; De aryopirio et incen- 
dio silvarum o poszarzech (AKPr IV 504; 
o pozarze) 1460 AKPr IV 580; Aliąuis succen- 
dens gayum al. zapusthą yidelicet pożarem, con- 
yictus iure Polonico, tanąuam incendarius iudi- 
cari debet XV p. post. ib. 554, sim. 1479 AGZ 
XVIII 191; Pożar incendium ca 1500 Erz 76; 
~  może *odgłosy wydawane przez pożar, fortasse 
etiam strepitus, ąuem incendium facif:  Cremium

skrzeczek yel pożar, yel polyednyą ca 1500 
Erz 76.

Pożarcie 1. *gwałtowne pochłonięcie pokarmu, 
devoratio\ tu przenośnie, hoc loco translate 
*zniszczenie, exitium, interitus’: Skryyo twarz 
mo od nyego (sc. ludu) y bodze na pozarcze 
(in devorationem), bo wszistko zle napadnye 
gego BZ Deut 31, 17.

2. corruptum: Pozarczie fomes {pro fames?) 
1471 MPKJ V 109.

Pożarny ‘z pożarem związany, ad incendium 
p e r tin e n sClemens... totam suam partem here- 
ditatis... in Nassanchouice... usque ad viam 
poscharna... pro tota parte hereditatis in Ro- 
syeow... cum... filio suo commutauit 1418 
StPPP II nr 1587. ~  Może to już nazwa te
renowa.

Pożąć fo rm y: praes. ind. 1. sg. pożnę BZ 
III Reg 16, 3; ~  part. praes. act. adi. pożnąc 
Sul 68; -  inf. pożąć 1446 AGZ XIV 201, 
1446 StPPP II nr 3260; ~  praet. 1. sg. m. -m po- 
żął 1443 ZapWarsz nr 716, 1456 ib. nr 1020, 
1478 ib. nr 1208; ja pożął 1496 ZapWarsz 
nr 1770; 3. sg. m. pożął 1400 TPaw III nr 4994, 
1413 Pozn nr 893, 1423 ib. nr 1155, etc.; f . po- 
żęła 1423 Przyb 17.

Znaczenie: *sierpem ściąć trawę lub zboże, 
gramen vel frumentum falce demetere’: Quod 
Zzuk... siliginem... yiolenter p0zol 1400 TPaw 
III nr 4994; Iaco pan Wirzbantha... ial na 
pana łanową... dzedziną... y poząl mu, y po
brał gego zito 1413 Pozn nr 893, sim. 1423 
ib. nr 1155, 1443 ZapWarsz nr 716, 1492 AGZ 
XV 294; Yako Jutka nye poszola na Yanowem 
ycupyenyu szitha 1423 Przyb 17; O które 
szytho Gotard na mya zalowal, tegom ya yemu 
nye pożal 1443 ZapWarsz nr 716, sim. 1456 
ib. nr 1020, 1478 ib. nr 1208; Debet semina 
metere al. pozancz 1446 AGZ XIV 201, sim. 
1446 StPPP II nr 3260; Ale popaszącz alybo 
szirzpem posznącz thrawą (incidentes gramina 
cum falce, Dział 56; aczby kto trawą... ko- 
syl), w syrzpye abo w plasczy mayą bycz po- 
cządzany Sul 68; Jako gya nye pozanl robothy 
yego sytha na plosye 1496 ZapWarsz nr 1770; 
~  *wyciąć, pozabijać, occidere, interficere : Owa 
tocz ia poszn0 (demetam) poslyatki Bazowi 
a poslyatki domu gego BZ  III Reg 16, 3.

(Pożądać) Pożędać fo rm y: praes. ind. 1. sg. 
pożądam ca 1500 SprTNW  V 15; 2. sg. pożą
dasz Dek VII 3, Rozm 244; 3. sg. pożąda XV 
in. JA XXVII265, ca 1428 P F I 494, Sul 80, etc. ;
1. pl. pożądamy 1456 ZabUPozn 100, Rozm 
718. 742; 2. pl. pożądacie BZ  Gen 19, 8; 3. pl. 
pożądają Gn 11 a, ca 1420 R XXIV 81; ~  imper.
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2. sg. pożędaj FI 2, 8, Dek 11 .3 . 5. 7, etc. etc.;
1. pl. pożędajmy BZ Judith 8, 14; ~  part. 
praes. act. adv. pożądając Rozm 661; adi.
n. sg. m. pożądający 1466 R XXII 10; n. pl. m. 
pożądający Sul 35, XV ex. SKJ I 103; d. pl. m. 
pożądającym Sul 80; cf. też Pożądający; 
— inf. pożędać Kśw cr 4, 1471 MPKJ V 27, XV 
e*. PF V 22, XV ex. SKJ I 143, etc.; ~  fut. 1. 
sg. m. będę pożądał BZ Gen 9, 5; 3. sg. m. pożę
dać będzie FI i Pul 44,13; ^  praet. 1. sg. m. pożą
dałem BZ  Jos 7, 21, M W  24a;/. -(e)m pożądała 
BZ  Tob 3, 16; 3. sg. m. pożądał jest Naw 28; 
pożądał 1403 Piek VI 182, Dorota 169, 1424 
Kościan nr 1103, etc. ; / . pożądała Blaż 320, 
M W  6a, ca 1500 SprTNW  V 12; neutr. pożą
dało M W  65a; 3. pl. m. pożądali są Gn 2a; 
pożądali M W  21 b, Rozm 304; ~  plqperf.
3. sg. m. był pożądał BZ  Tob 4, 1; 3. pl. m. 
są byli pożądali Gn 2a; ~  condit. 1. sg. m. 
-bych pożądał 1471 MPKJ V 62; 2. sg. m. -by 
pożądał Gn 175a; 3. sg. m. by pożądał 1491 
RKJŁ VII 57; 3. pl. neutr. -by pożądały Rozm 
100; ~  part. praet. act. pożądaw XV in. R XXIV 
76; ~  part. praet. pass. n. sg. m. pożądany 
XV ex. R XXV 226; neutr. pożądane ca 1428 
PF I 490; g. sg. m. pożądanego Rozm 10; 
neutr. pożądanego Rozm 559; ~  condit. pass. 
3. sg. neutr. -by pożądano było BZ Ex 21, 
30.

Z n a czen ia : 1. *gorąco pragnąć, życzyć so
bie, domagać się, aliąuid cupere, exoptare, pos- 
tulare': absolute i passivum: Poszoday (postula, 
Pul: zoday) ote mne y dam cy pogani w dze- 
dziczstwo twoie FI 2, 8; Pozodane optatum 
ca 1428 PF I 490; Bądzely ten sbyek... groszy 
czynyl poszedzączim rolą kakekole, pan, poth 
którym bidly,... prawo polske s nym poząda- 
yączim (poscentibus) ma vczynycz Sul 80; 
A pakly wyplatoo poloszyl nayn, da za duszo 
swoo, czsoszkoly by poszodano bilo (quid- 
quid fuerit postulatus) BZ Ex 21, 30; Y tesz 
ninye gy maio... za czsnego... cloveca, caco 
vele czlowecze przyrodzene poszoda 1474 Zab 
540; Zdrów bądź, panye..., od oycow szwyą- 
thich z dawnych czasów pożądany XV ex. 
R XXV 226; Nye zabyacz,... nye krascz, nie 
posząd[z]acz (non concupiscere) XV ex. SKJ 
I 143; Blogoslayyon, <jenżeś>... my dal wrodze- 
nyv (pro wrodzenye ?) *pozvdanego plodv 
(optatae... prolis germen) Rozm 10; Kląda 
(sc. matki) nyeczo gorskyego na svoye pyerszy, 
aby ony (sc. dziatki) vkvszywschy potem nye 
pożądały (non ea, sc. ubera, magis appetendo) 
ib. 100; Abysczye pyły a yedly y nakarmyeny 
były pożądanego yeszelya ib. 559; ~  czegoś:

Zauerne nics by nam ne mescach, aleb^y... 
zbauicela y iego prisca pozodach Kśw cr 4; 
Oua f pirue nedzele tego tho aduent u poszodali 
szo yerny Xpiani priscza gego Gn 2a; Poszo- 
dacz bodze (concupiscet) crol crasi twoiey FI 
44, 13, sim. Pul; Fabricius... ye-czy (sc. Doro- 
tyjej) krasszi pozandal Dorota 169; On 
posądaw pisadla postulans pugillarem (Luc 1, 
63) XV in. R XXIV 76; Jaco pan Barthos... 
tych ludzy, czo yego stryka zabiły, ne pozadal 
y kłoda wzadzenya 1427 Pozn nr 1269; Gdisz 
thako poządayączi (postulantes, Dział 24: 
gdyby prosyly) lasky y rosdrzeszenya, gylko 
kv bogv sądzeny, szą rosdrzeszeny Sul 35; 
Macz tego dzecyocya placzocy pozodala pomocy 
od swyotego Blaszeya Blaż 320; Przeto yze 
krwye waszych zywotow bodo poszodal (re- 
quiram) s *roky wszego stworzenya BZ Gen 
9, 5; Pozodalem tego y wzol (concupiscens 
abstuli) BZ Jos 7, 21; A nye poszoday nyczego 
(non concupiscas) z gego rzeczi BZ I Reg 15, 3; 
A wam przikazuio, abi ode wszech kapłanów... 
nyszadney byernye... od nych pozodaly (ut... 
nullum tributum... irrogetur) BZ  II Esdr 8, 25; 
Isze bil Tobyasz na bodze smyercy poszodal 
maiocz za to, iszebi bil w proszbye ysliszan 
(cum Tobias putaret orationem suam exaudiri, 
ut mori potuisset) BZ Tob 4, 1; Pokaymi syo 
tego a smylowanya gego (sc. boga) se slzamy 
poszodaymi (indulgentiam... postulemus) BZ 
Judith 8, 14; Ale ysze Pyotr... za swe palcze 
dosycz yczynyenya posządal (satisfactionem ha- 
bere petebat, Sul 40: ządal), tedy my Pyotrowy 
skazałyśmy... lana... poprzysyądz Dział 28; 
Sic nec auarus eris, cupidus, gl. auarus pozą- 
dayączy darów 1466 R XXII 10; Abi odpusz
czenie, iegoz zawzdi pozandali, miloscziwimi 
prośbami osiągnoli M W  21 b; Oto pozodalem 
przikazanya twego (concupivi mandata tua 
Psal 118, 40) M W  24a; Thego dzyw (leg. 
dziwu) bosthwu (pro bosthwo) pożądało MW  
65a; Zdrowa bandz, gospodze..., yesz oblycza 
kroi nyeba y zyemye pozadal yest Naw 28; 
Non simus concupiscentes malorum poząda- 
yączy złych rzeczy (I Cor 10, 6) XV ex. SKJ 
I 103; Then pokarm yest my szmaczny, thego 
posządam ya grzeszny ca 1500 SprTNW  V 15; 
Marya kyedy y (leg. ji 'go\ sc. owoc) yzryala, 
yyelyka ządza yąla yego poządacz (concupivit) 
Rozm 83, sim. ib. 109; Bocz tego wschego 
poganystvo pożąda (haec... omnia gentes in- 
quirunt Mat 6, 32) ib. 281; Vtencass nasch myły 
zbayyczyel, ylkosch strachu (leg. z strachu) 
trudney mąky..., telko od onego przykrego 
yączstwa czyasko pragnacz, pyczya poząnda-
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yącz ib. 661; Czo yescze poząndamy svya- 
decztva (quid adhuc desideramus testes Marc 
14, 63)? ib. 718, sim. ib. 742; ~  pożędać
prawa *domagać się sądu, iudicium postulare 
Yaco M arcin... *dzewko vranil, drzwi *roszbel, 
prawa v *szaltisa ne poszandal 1403 Piek VI 
182; Ten yvss byl carczmą przede mną wsdal..., 
nysli nayn prawa posandal (sc. Jędrzych) 1424 
Kościan nr 1103, sim. 1424 KsMaz II nr 103; 
~  pożędać czyjejś żony (męża) *pragnąć mieć 
nielegalny stosunek płciowy, coitum appetere’: 
Aby tesze thy ne poszodal f swem serczu czudze 
szony Gn 175a; Nye pozanday (Dek II 2: *po- 
rząday, VII 3: pozandasz, I 4. 8. III 30: ząday) 
szony thwego blysznego Dek I 1. 3. 5. 7. II
1. 3, etc.; Ty wyesz, mili panye, yszecyem nygdi 
mosza nye poszodala (numąuam concupivi 
virum) BZ Tob 3, 16; ~  coś: A pres tocz ony 
tho, cho oth boga poszod[z]ag0, tegocz ony 
szobe ne otrzymago Gn 11 a ; Vczinywszy, czso 
zemske prawo albo oney dzedzyny pożąda 
a yicząga (quod ius... exquirit et exposcit) 
Sul 80; Nye slvtvgesz syo nad nim, ale... roko 
za roko, nogo za nogo pozoday (exiges) BZ Deut 
19, 21; Mystrzowye mayą dacz dosthathek 
onemu nyemocznemv, czo by poząndal 1491 
RKJŁ VII 57; ~  z inf.: Chosczy ony (sc. krze- 
ścijanie) tego tho aduentu miłego Xpa szo xobe 
(leg. k sobie) prigocz biły poszodaly Gn 2a; 
Pozandala dusza moia zandacz (concupivit 
anima mea desiderare Psal 118, 20) sprawyedly- 
wosczi twogich M W  6a; Po szynye szwem iest 
thązyla (sc. Maryja) gy sz nyem myes[c]zkacz 
posządala ca 1500 SprTNW  V 12; A yako 
poządasch ode mnye pycz (bibere a me poscis 
Jo 4, 9) a thysz Zyd a yam Samaranka? Rozm 
244; O them, yako zydowsczy mystrzovye 
pożądały od nyego czuda yydzyecz ib. 304; 
O tern,... yako kroi Herod z davnego czaszy 
pożądał mylosczyyye yydzyecz personą mylego 
Iesucrista ib. 796; ~  ze zdaniem: Swyątha
mathka posządala, by apostholy wydzyala 
ca 1500 SprTNW  V 12; ~  bez kontekstu:
Vsurpat al. poszanda XV in. JA XXVII 265; 
Hec enim omnia gentiles inquirunt pozodayo, 
szukayo albo *naszladwyo (Mat 6, 32) ca 1420 
R XXIV 81; Audiamus et nos a te responsum 
leticie, quod desideramus poszadamy 1456 
ZabUPozn 100; Pozandaczy (war. lub. rp.\ 
posządacz) expetere (armatę... ex vobis yiros 
ad pugnam, qui possint ultionem domini ex- 
petere de Madianitis Num 31, 3) 1471 MPKJ 
V 27; Abich pozandal vt expeterem (non enim 
dedi ad peccandum guttur meum, ut expeterem 
maledicens animam eius Job 31, 30) ib. 62;

Poządacz adpetere XV ex. PFN  22; ~  Yako po- 
szoda prout exiit ca 1428 PF I 494.

2. 'mieć pragnienie, chcieć pić, sitire : Przeto 
poszodal (desideravit igitur) Dauid y rzeki: 
O, abi kto dal my wodi s cysterni bethleemskey 
BZ I Par 11, 17.

Pożądający *upragniony, godny pożądania, de- 
siderabilis, appetibilis': Rete appetibile pozan
day vcza XV med. R XXIV 48.

Pożądanie fo r m y : n. sg. pożądanie 1437 
Wisi nr 228 s. 85, XV p. post. GIKórn II 191, 
XV p. post. RozmPam 476, XV ex. AKLit 
III 106; ~  g. sg. pożądania 1437 Wisi nr 228 
s. 86, 1453 R XLVII 351, BZ  Tob 3, 16, 1461—7 
Serm 445 v; ~  d. sg. pożądaniu 1456 ZabUPozn 
89; ~  ac. sg. pożądanie 1447 R XX,II 40, 
Naw 121; ~  i. sg. pożądanim XV med. R XXV 
155, Rozm 61.

Z n a c ze n ie : *usilne pragnienie czegoś, ży
czenie, żądza, alicuius rei c u p id ita sPoządanye 
affectus 1437 Wisi nr 228 s. 85; W sztlvmyenu 
pozandąnye wstrzymay in artu desideria tua 
constringe 1447 R XXII 40; Ilia yirgo... specie 
sua ac pulcritudine celi ciuium in se provoca- 
uit aspectum, ita ut regis in sui concupiscenciam, 
kw szwemu pozadanyw, inclinaret 1456 Zab
UPozn 89; Poszły w mya thwe cznothy... szwya- 
thego ducha, yen by zrównał rozvm moy, 
oprawyl me pozadanye Naw 121; Hominis na
turę [...] inserta est cupiditas ylg. posządanye 
XV p. post. GIKórn II 191; Lud... rzeki: Krew 
yego... przyd<zi>e na nasz... A ta mowa 
i poządanye przyszła y skonała szye przesz 
Tytusza XV p. post. RozmPam 476; Pozadanye 
affeccio XV ex. AKLit III 106; ~  z pożądania 
*gorliwie, s tu d i o s e S pozadanya ex affectu 
1437 Wisi nr 228 s. 86; ~  pożądanie cielestne, 
nieczyste, złe pożądanie *żądza cielesna, zmy
słowa, libido’: Abducti (pro adducti) concu- 
piscencia, pożądanym czelestnym, postulave- 
runt epulaciones (Sap 19, 11) XV med. R XXV 
155; Non in passione desiderii zelgo (pro złego) 
poządanya (I Thes 4, 5) 1453 R XLVII 351; 
Ty wyesz, mili panye, yszecyem nygdi mosza 
nye poszodala, a czist0m chowała duszo mo 
ot wszelkego złego poszodanya (ab omni con- 
cupiscentia) BZ  Tob 3, 16; Seminarium con- 
cupiscencie naszene s neczistego poszandana 
a lubovana 1461—7 Serm 445 v; A drudzy 
pomavyaly yą, yschby złym poszyadanym po- 
cząla Rozm 61.

Pożdać *oczekiwać, wyglądać, exspectare5: Po- 
szdzy (exspecta, FI: czakay) gospodna Pul 26, 20.

Pożec fo rm y: praes. ind. 1. sg. pożgę 1471 
M PK JY  44; ~  inf. pożec 1404 Kościan nr 248,
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1421 ib. nr 895. 896, 1429 ZapWarsz nr 2917, 
Rozm 412; ~ praet. 1. sg. m. -m pożegł ca 1471 
ZapWarsz nr 1108; -m pożegłem 1475 Zap
Warsz nr 1197; ja pożegł 1464 ZapWarsz 
nr 1183; / .  -m pożgła 1444 ZapWarsz nr 737;
2. sg. m. -ś pożegł 1494 ZapWarsz nr 1683;
3. sg. m. pożegł 1399 Kościan nr 111. 112,
1399 Pozn nr 415, etc.; f .  pożgła 1410 Pyzdr 
nr 291, 1444 ZapWarsz nr 573. 578. 737; 3. p l  
m. pożgli 1396 Pozn nr 209; ~  condit. 3. sg. m. by 
pożegł 1404 Kościan nr 236; / .  -by pożgła 1421 
Kościan nr 878; ~  part. praet. act. pożegwszy 
1403 Piek VI 180; ~  part. praet. pass. n. sg. f. 
pożżona 1441 StPPP II nr 2946; neutr. pożżono
1400 SKJ III 192, 1401 StPPP II nr 728.

Znaczenie: 'spowodować, wzniecić pożar
i przez to zniszczyć jakieś dobra materialne, spa
lić, incendium concitare, aliąuid igni delere*: 
Jaco ot Staszka ne wigeli... czi, czo Czipka 
poszgli 1396 Pozn nr 209; Czszo my Pacosz 
poszegl s braczą, w tem mam szcodi iaco 
oszmdzesand grzyven 1399 Kościan nr 111, 
sim. ib. nr 112; Ysz Jactor gumna ne pozekl 
ani mu otpowedal 1399 Pozn nr 415; Esz nye 
ss Wawrzinczowo wolo any ss yego kasno 
poszszono gumno Pakoschowy 1400 SKJ III 
192; Jako prawe any may {pro man) rado,... 
any s mego domu wyawszy pana podkancle
rzego poszszono 1401 StPPP II nr 728; Yaco 
Iarochna... vczinila dw<a)dzeszcza grziwen 
scodi Zacharzewi poszegwszi domi y dzena 1403 
Piek VI 180; Cz<o> Jan zalowal na Micolay, 
bi gi poszegl, tego ne wczinil 1404 Kościan 
nr 236; Jaco Ramsz ne radził szanczewi poszedz 
Dzerszca ib. nr 248; Jaco Szczedr<z)ik ne 
chował poszeszcze na Dobeslawa ani go yego 
rado poszegl ib. nr 260, sim. 1411 ib. nr 443, 
1412 AKH  III 196, 1417 Kościan nr 639. 640, 
1424 ib. nr 1074, 1431—68 Zab 525; Jaco ne 
Szidowczino kaszno ani s gego domu ne *po- 
szano Marczinoui stodoli 1405 Kościan nr 287; 
lako Wlochna ne poszgla żyta w P<a>wlowe 
gumne 1410 Pyzdr nr 291, sim. 1444 ZapWarsz 
nr 737; Czsso Hanca carczmarka żałowała na 
Hancą Bolczewą, aby ge karczmą... posgla..., 
tego ona nye wczinila 1421 Kościan nr 878; 
Jse Marczin ne radzyl any kazał Sczepancowy 
Belczcoui possecz stodoły ib. nr 895, sim. ib. 
nr 896, sim. 1429 ZapWarsz nr 2917, sim ib.; 
Jze Stanek... nye posegl Anni... any gey skody 
yczinil, ani gego kazanim possona 1441 StPPP 
II nr 2946; O który ploth Anna na Marczina 
żałowała, ten on szama poszgla 1444 ZapWarsz 
nr 573, sim. ib. nr 578; Jacom ya ne pozgla 
*Miroslaowa zitha w yego gumnye ib. nr 737;

Jako ya nye pozegl dwv czyoschnv 1464 ib. nr 
1183; Anim domv [...], anim plothow pozegl 
ca 1471 ZapWarsz nr 1108; Ja[m]kom ya... 
nye pozeglem gymyenya Daczbogovego 1475 
ib. nr 1197; Jakosz thy mnye pobrał sthathky 
domove, zyrdzy y prosucze posegl 1494 ib. 
nr 1683; Kroi... kazał ye pogvbycz y ych myasta 
pozecz (civitatem illorum succendit Mat 22, 7) 
Rozm 412; ~  (o ogniu, dicitur de igni) *spalić, 
strawić, conficere, consumere': Y zagorzał so 
oghen w synagodze gych, plomyen poszegl 
(flamma combussit, JA XII 145: *pozelg) grzesz- 
nee FI 105,19, sim. Pul; ^  corruptum: Demetam, 
a morte mentis succidam poszgą {pro poszną; 
ecce ego demetam posteriora Baasa III Reg 16, 
3) 1471 MPKJ V 44. -  Cf. Posiec 2.

Pożega cf. Pożoga
Pożegnać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pożegnam 

BZ Gen 17, 16; pożegnaję BZ Ex 20, 24; 2. sg. 
pożegnasz FI 5, 14, BZ Gen 32, 26. Num 22, 6;
3. sg. pożegna BZ Gen 28, 1. 3. 49,25. Num 24,
9. Deut 1, 11, etc.; ~  praes. ind. z partykułą 
ać dla wyrażenia trybu rozkazującego: 1. sg. 
ać pożegnam BZ Gen 48, 9; 3. sg. ać pożegna 
BZ Gen 27, 19. 31. Deut 24, 19; ~  imper. 
2. sg. pożegnaj FI i Pul 27, 12, BZ Gen 27, 34. 
Deut 26, 15, etc.; 3. sg. pożegnaj BZ Gen 48, 16. 
Ruth 2, 4. Tob 9, 9; 2. pl. pożegnajcie BZ Ex 
12, 32; ~  inf pożegnać 1476 Msza XIII s. 65; 
~  praet. 1. sg. m. pożegnałeśm BZ Gen 27, 33; 
pożegnałem BZ Jos 24, 10; 3. sg. m. pożegnał 
jest BZ  Gen 9, 1. 32, 29. 48, 3. 15. 20, etc.; 
jest pożegnał BZ Gen 24, 35. 27, 41. Deut 
33, 1, ca 1500 SprTNW  V 14; pożegnał FI 
113, 21, BZ Gen 1, 22. 28. 2, 3, etc.; ~  condit. 
2. sg. m. -by pożegnał XV p. post. Msza VII 
s. 50; 3. sg. m. -by pożegnał BZ  Num 24, I. 
I Par 16, 43; ~  part. praet. act. pożegnaw BZ 
Gen 14, 19; pożegnawszy XV p. post. Kałużn 
272; ~  part. praet. pass. n. sg. m. pożegnany 
BZ Num 22, 6. 12. Deut 33, 24. I Reg 26, 25. 
I Par 16, 36; neutr. pożegnane BZ Tob 3, 13; 
ac. sg. neutr. pożegnane 1424 Msza III s. 55; 
~  imper. pass. 2. sg. m. pożegnań bądź BZ
I Reg 15, 13; 3. sg. m. bądź pożegnany BZ
II Par 9, 8; neutr. bądź pożegnano BZ Tob 3, 
23. 9, 11; ~  fut. pass. 2. sg. m. będziesz poże
gnań BZ Gen 12, 3; 3. sg. m. będzie pożegnań 
BZ Gen 27, 33. 48, 20. Num 24, 9; pożegnań 
będzie BZ Gen 27, 29. I Par 17, 27; / .  będzie 
pożegnana XV med. SKJ V 264; neutr. będzie 
pożegnano BZ Gen 12, 3. 28, 14; pożegnano 
będzie BZ Gen 18, 18.

Znaczenia:  1. *pobłogosławić, benedicere 
absolute i passivum: Yesz obyatowane, ty bosze,
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ve wszytkeem, proszimy, poszegnane (quam 
oblationem... benedictam, Msza VI. XIV: 
poszegnan[y]e, VII: przyeszegnane, I. VIII: 
obyathą... prze<że> gnaną, IV: szwyanczon0, 
blogoslawyono, XIII: benedictam, id est con- 
secrare poszegnacz), przipisane.. przyemne... 
yczinicz raczy 1424 Msza III s. 55; Non bene- 
dicitur nye bądze pożegnana (sc. vidua) XV 
med. SKJ V 264; A bodzesz blogoslawyoni 
y bodzesz poszegnan (benedicam benedicenti 
bus tibi) BZ Gen 12, 3; <W> tobye bodze pożeg
nano wszitko zemskye pokolenye (benedicen- 
tu r... cognationes) ib.9 sim. ib. 28, 14; Potem 
Melchisedech... noszyl chleb a wyno..., po- 
szegnaw y rzeki (benedixit ei et ait) ib. 14, 19; 
A poszegnano bodze (benedicendae sint) w to
bye wszitko zemskye poroże (pro porodzenie) 
ib. 18, 18; Ale kto czyebye bodze zegnacz, 
poszegnan bodze (benedictionibus repleatur) 
ib. 27, 29, sim. ib. I Par 17, 27; W tobe bodze 
poszegnan (in te benedicetur) Israel BZ  Gen 
48, 20; Nye chodzi s nimi any poklynay lvda, 
bo iest pożegnani (quia benedictus est) BZ Num 
22, 12; Pożegnani (benedictus) w synyech Asser, 
bodze lvby braczey swey BZ Deut 33, 24, 
sim. ib. I Reg 26, 25. I Par 16, 36; Poszegnan 
bodz przed bogem (benedictus tu domino) 
BZ I Reg 15, 13; Bodz pan bog twoy poszeg- 
nani (sit dominus... benedictus) BZ II Par 9, 8; 
Pożegnane gymyo twe (benedictum est nomen 
tuum), panye boże oczczow naszich BZ  Tob 
3, 13; Bodz twe swyote gymyo, boże israhelski, 
pożegnano (sit... benedictum) na wyeki ib. 
3, 23, sim. ib. 9, 11; Vzyavschy myły Iesus chleb 
y pożegnał (benedixit Mat 26, 26) rzekącz 
Rozm 541, sim. ib.; ~  komuś, czemuś: Slawicz 
se bodo wszistczy..., bo ti poszegnasz (Pul: 
przeżegnasz) prawemu (benedices iusto) FI 5, 14; 
Poszegnay dzedzine (benedic hereditati) twoiey 
(Pul: dzyedzynę twoyę)... y powiszi ie asz na 
weky FI 27, 12; Błogosławił domowy Ysrahel, 
posegnal (Pul: blogoslawyl) domowy (benedixit 
domui) Aaron FI 113, 21, sim. BZ Gen 1, 22. 
28. 2, 3. 24, 1. Deut 2, 7; Wstań a gedz moy 
Iow, acz my pożegna (ut benedicat mihi) twa 
dussa BZ Gen 27, 19, sim. ib. 27, 31. Deut 
24, 19; Pozegnay takyesz y mnye (benedic... 
mihi), oczce moy! BZ Gen 27, 34, sim. ib. 
Deut 26, 15; Angyol, gensze myo wiwyodl ze 
wszego złego, poszegnay tym *dzadkam (bene
dicat pueris istis) BZ Gen 48, 16; Poszegnal 
gest gym (benedixitque eis) wtenczasz ib. 48, 20, 
sim. ib. 49, 28. Ex 20, 11; Wszechmogoczycz 
poszegna tobye (benedicet tibi) poszegnanym 
nyebyeszkym s wyrzchv BZ Gen 49, 25, sim.

ib. Deut 1, 11. 23, 20; Na wszelykyem myesz- 
czye... przydo k tobye a poszegnayo tobye 
(benedicam tibi) BZ  Ex 20, 24; Bo wyem, ze 
iest pożegnany (quod benedictus sit), komvs 
ty pożegnasz (cui benedixeris) BZ  Num 22, 6; 
A gdisz wsrzal Balaam, ze syo lvbi bogv, abi 
pożegnał Israelovi (ut benediceret Israeli), ny- 
kakey nye chodzi, iakosz pirwey chodził ib. 
24, 1; Ktoś pożegna tobye, bodze pozegnan 
sam (qui benedixerit tibi, erit et ipse benedictus) 
ib. 24, 9; To to gest pozegnanye, gimze to gest 
pożegnał (qua benedixit) Moyzesz... synom 
jsrahelskim BZ Deut 33, 1; Nawrocyl syo wszi- 
tek lyyd do swego domv y Dauid, abi takesz 
poszegnal domowy swemu (ut benediceret etiam 
domui suae) BZ I Par 16, 43; ~  kogoś, coś: 
Stworzył (sc. bog) ge a poszegnal ge (benedbdt 
illis) BZ Gen 5, 2, sim. ib. 28, 6. 31, 55; Posze
gnal gest (benedixit) pan bog Noe y syni gego 
ib. 9, 1, sim. ib. 32, 29. 48, 3. 15; Ya yo (sc. Sarę) 
poszegnam (benedicam ei), a s nyey dam tobye 
syna, ktoregosz to posegnam (cui benedicturus 
sum) ib. 17, 16; Pan bog gest mego pana po
szegnal (benedixit domino meo) ib. 24, 35, 
sim. ib. 27, 41; Przystopyw poczalowal gest gy 
y pożegnał gy (benedicens illi) panem bogem 
ib. 27, 27, sim. ib. 35, 9; Ya gesm wszitko (sc. 
źwierzynę) syadl drzewyey, nyszlys ty przy
szedł y pozegnalesm gi (sc. Jakoba) y bodze 
poszegnan (benedixique ei et erit benedictus) 
ib. 27, 33; Zawoła Isaak Iacoba y pożegna gy 
(benedixit eum) ib. 28, 1, sim. ib. Deut 28,
12. 30, 5. 16; Bog wszechmogoczi pożegna 
czy o (benedicat tibi) BZ  Gen 28, 3; Nye puszczy o 
czyo, alysz myo poszegnasz (nisi benedixeris 
mihi) ib. 32, 26; Przywyeczczye ge ku mnye, 
acz ge poszegnam (ut benedicam illis) ib. 48, 9; 
Szedszy precz poszegnayczye myo (benedicite 
mihi) BZ Ex 12, 32; Pozegnay (benedic), panye, 
syli gego BZ  Deut 33, 11; lam nye chcyal 
slvchacz gego, ale przecziw temv pożegnałem 
vasz (benedixi vobis) BZ  Jos 24, 10; Poszegnay 
cyebye pan (benedicat tibi dominus) BZ  Ruth 
2, 4, sim. ib. Tob 9, 9; Czyeby<e>... prószymy, 
aby przygemno ymyal y pożegnał (uti accepta 
habeas et benedicas, Msza VI. VIII. XIV: 
y poszegnay, III: aby... przeszegnal, IV: 
yako... przeszegnalby, V : przeszegnasz, IX. X II: 
przezegnay, X: blogoszlaw) thy dary XV p. post. 
MszaW II s.50; Swoyą mathuchna Ihs jesth wszyal, 
apostoli jesth poszegnal ca 1500 SprTNW  V 14.

2. *pozdrowić kogoś rozstając się z nim, vale 
alicui dicere9: Et his dictis angelus Christo 
valedicens, pożegnawszy, disparuit XV p. post. 
Kałuźn 272.
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Pożegnanie fo r m y : n. sg. pożegnanie FI 
i Pul 3, 8, BZ Gen 27, 40. Deut 33, 1. 7. 16; 
~  g. sg. pożegnania ca 1420 R XXIV 81, 
BZ Gen 27, 23. 36, etc.; ~  ac. sg. pożegnanie 
BZ  Gen 12, 2. 17, 20. 27, 25, etc.; ~  i. sg. 
pożegnanim 1424 Msza III s. 61, sim. VI. 
XIV, etc.; ~  n. pl. pożegnania BZ Gen 49, 26. 
Deut 28, 2.

Znaczenie: *błogosławieństwo, benedictio’: 
Bosze iest zbawene y nad ludem twogim po- 
szegnane twoie (benedictio tua) FI 3, 8, sim. Pul; 
Racz dacz, aby... wszym poszegnanym (bene- 
dictione, Msza IV: przeżegnanym, I. VII: 
boszkymy przyyemnosczamy) nebesskym y mi- 
losczyo ducha swyotego napelneny bychom były 
1424 Msza III s. 61, sim. VI. XIV; Poszegnanye 
tobye dam (benedicam tibi) BZ  Gen 12, 2, 
sim. ib. 17, 20. 27, 25. 38. 28, 4. Lev 25, 21; 
Tedi on (sc. Isaak), dawayocz znamyo pozeg- 
nanya (benedicens), rzeki BZ Gen 27, 23; 
Prziszedl twoy brat pyrwey a ten wszol twe 
pozegnanye (accepit benedictionem) ib. 27, 35, 
sim. ib. 27, 36; Azasz mnye takyesz nye chował 
pozegnanya (benedictionem)? ib. 27, 36; S nyeba 
y z zemye takyesz bodze twe pozegnanye (bene
dictio tua) ib. 27, 40, sim. ib. Deut 33, 1. 7. 16; 
Węszmy darek moy,... bodzesz my myloszczyw, 
przymy s poszegnanym (suscipe benedictionem) 
BZ Gen 33, 11, sim. ib. 49, 25. 28. I Par 17, 27, 
Rozm 541; Poszegnanya <oćca> twego (be- 
nedictiones patris tui) poszylona so s poszeg
nanya (benedictionibus) otczow gego BZ Gen 
49, 26; A obroczil *klotwa gego w pozeg
nanye (in benedictionem) twe BZ Deut 23, 5; 
Y przydo tobye wszitka pozegnanya ta to (bene- 
dictiones istae) ib. 28, 2; ~  Doszluchawszi
bozey szluszbi oth poczothka do pożegnana 
ca 1420 R XXIV 81.

Pożegnaniec *katechumen, człowiek przygoto
wujący się do przyjęcia chrztu, catechumenus': 
Optavit, zondal, ut esset kathecumenus pozeg- 
nanczem XV p. pr. R XLVII 359; Posszegną- 
nyecz cathecuminus XV p. post. PF V 10.

Pożegnawać *błogosławić, dobrze życzyć, be- 
nedicere, bene velle’: Poszegnawamczy tobye 
(benedicam tibi) a rozplodzo twe syemyo BZ 
Gen 22, 17; Ani poklinay gych, any pozegnaway 
(nec benedicas)! BZ  Num 23, 25.

(Pożerać) Pożyrać fo r m y : praes. ind. 3. pl. 
pożyrają Pul 13, 8; ~  imper. 3. sg. pożyraj 
FI i Puł 68, 19; ~  part. praes. act. adi. n. sg. f. 
pożyrająca 1444 R XXIII 306; ~  fut. 3. sg. m. 
będzie pożyrać Puł Deut 61; ~  praet. 3. sg. f  
pożyrała 1456 ZabUPozn 106.

Znaczenie: *gwałtownie zjadać pokarm na

sposób zwierząt, cibum morę bestiarum sumere\ 
tu przenośnie, hoc loco translate 'niszczyć po
chłaniając, zabijać, devorare, violare, corrumpere, 
interficere’: Ne pogroszay me potop wodni 
ani me poszyray morze (neque absorbeat me 
profundum) FI 68, 19, sim. Puł; Quod eos 
propter iniąuitates ipsorum terra absorbebat 
pozyrala 1456 ZabUPozn 106; Azaly nye po- 
snayą wszytczy..., czy czo poszyrayą (qui devo- 
rant, FI: szro) lyud moy yako karmyą chlye- 
bową Pul 13, 8; Vpoyę strzały moye krwyo 
a myecz moy będze pozyracz (devorabit Deut 
32, 42) czyala Puł Deut 61; ~  Poziraiancza
zauiscz livor edax (ne nos livor edax daemonis 
obruat,demergatveJ ininferos) 1444 R XXIII306.

(Pożeradło) Pożyradło 1. *coś co zabija przez 
ukąszenie, ąui morsu interficit' (?): Wnde cani- 
tur: O mors, ero mors tua, morsus, poszi- 
radlo, tuus ero, inferno! (Os 13, 14) XV in. 
R XXIV 61.

2. *gardło, przełyk, czy też żarłoczność, fau- 
ces, fortasse etiam edacitas': Pożyradło gula 
ca 1500 Erz 11.

Pożewstwo cf. Pożostwo
Pożeżca fo rm y: n. sg. pożeżca 1396 TPaw 

III nr 4010, 1418 Kościan nr 705, Dział 32. 60; 
~  g. sg. pożeżce 1404 Kościan nr 260, 1428 
ib. nr 1341; ^  d. sg. pożeżcy 1421 Kościan 
nr 882, 1424 ib. nr 1074; ~  ac. sg. pożeżcę
1415 Kościan nr 550, 1416 ib. nr 599, 1424 ib. 
nr 1026. 1083; ~  i. sg. pożeżcą 1415 Kościan 
nr 533, 1424 ib. nr 1084. 1254; -  n. pl. po- 
źeżce Sul 42, ca 1450 PF IV 572, ca 1500 JA 
X 385; ~  /. pl. (o) pożeżcach Sul 14. 42.

Znaczenie: *podpalacz, ten kto umyślnie wy
wołuje pożar, incendiarius': Sicut Jan Andree 
holodium gumna *compursit, in quo est po- 
szescza 1396 TPaw III nr 4010, sim. 1418 
Kościan nr 705, Dział 32. 60; Jaco Szczedr<z>ik 
ne chował poszeszcze na Dobeslawa ani go yego 
rado poszegl 1404 Kościan nr 260, sim. 1428 
ib. nr 1341; Jako Thomislaw... gwałtem 
otbyl... soltissza... s braczo ot prawa hy tam 
s pozeszczo prawo mu sze ne sztalo 1415 ib. 
nr 533, sim. 1424 ib. nr 1084. 1254; Jako przi 
tern biły, kędy pan Barthosz zalowal przet 
Adamem na pozeszczo 1415 ib. nr 550, sim.
1416 ib. nr 599, 1424 ib. nr 1026. 1083; Ja- 
cos<m> ya po vgednanv temv posesczy ne 
zapowedzal pyenądzy dacz 1421 ib. nr 882, 
sim. 1424 ib. nr 1074; O pozezszczach pyrwi czło
nek polszky Sul 14, sim. ib. 42; Ysze Zazeeszcze 
y pozzeszcze (incendiarii et exustores) domow... 
smyerczą vkrvthną... mayą bicz mączeny ib. 42, 
sim. ca 1450 PF IV 572, ca 1500 JA X 385.
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Pożeżny *mający związek z pożogą, ad incen- 
dium p e r tin e n s (list) pożeżny *pismo zawiera
jące pogróżki podpalenia, epistula, qua aliąuis 
alicui incendium minatur5 (?): Nobilis Petrus... 
proposuit coram... burgrabio..., quia invenit 
literam diffidatoriam et combustibilem al. po- 
zeszni, quam dictavit super Mykossium scolte- 
tum ... venator Konynensis 1436—40 Bibl- 
Warsz 1861 III 50. ~  Może należy czytać
pozewny ?

Pożędać cf. Pożądać
Pożoga, Pożega fo r m y : n. sg. pożoga XV 

p. post. AKPr IV 469; ~  d. sg. pożedze 1422 
Kościan nr 957; ~  ac. sg. pożegę 1402 Ks- 
Maz I nr 176, 1444 AGZ XIV 124, Sul 14, etc.; 
pożogę 1383 StPPP VIII nr 2064, 1422 Arch- 
CastrCrac I 213, 1441 StPPP II nr 2963, Ort- 
Mac 56, 1495 AGZ XVI 260; -  i. sg. pożegą 
1421 Kościan nr 874, 1422 Pozn nr 1120.

Z n a c ze n ie : *podpalenie budynków, lasów itp., 
wielki ogień, pożar, incensio, in c e n d iu m Ma- 
sna... cum Machna... terminum secundum 
pro confuso verbo et pro pożoga 1383 StPPP 
VIII nr 2064, sim. 1422 ArchCastrCrac I 213, 
1495 AGZ XVI 260; O chtoro poszego na mo 
Raczibor zalowal, to on mne winisczil 1402 
KsMaz I nr 176, sim. Sul 14, OrtOssol 15, 1. 
46, 4; Jaco Stanisław Zydowca ne rączil Belcz- 
coui... za Sczepanca o tho, aby szą sz nim 
prawem obchodził, a ne pozegą 1421 Kościan 
nr 874, sim. 1422 Pozn nr 1120; Jaco Zacha- 
rias... nye rzeki Jasszewy, aby gy chczal szcho- 
wacz ku pozedze dobrze przeczywo Byena- 
kowy 1422 Kościan nr 957; Jze Vichna... nye 
sposdzgla, iakos była obyinona o pożogą 1441 
StPPP II nr 2963, sim. Ort Mac 56; Nobilis 
Makrey... recognovit, quia prout nobilem 
Fyed... inculpaverat pro incensione al. o po- 
szega 1444 AGZ XIV 124, sim. 1450 ib. 302; 
Poszoga aryipirium XV p. post. AKPr IV 469,

Pożostwo, Pożewstwo *podpalenie, umyślne 
wywołanie pożaru, incensio consulto facta*: 
Wstawyami, abi thylko we cztirzech przyth- 
czach... naszey komorze przydaana (sc. wina): 
Pyrwa przytcza yest pozzewstwo (de incendio), 
gdze obwynyoni o *ppozzewstwo (de incendio, 
Dział 18: o pozostwo) podlvg polozenya prawa 
nye może szą oczysczycz Sul 30.

(Pożreć) Pożrzeć fo rm y : praes. ind. 3. sg. 
pożrze FI i Pul 20, 9, ca 1450 PF IV 571, BZ 
Num 16, 34, etc.; 1. pi. pożrzemy FI i Pul 34, 28;
3. pl. pożrzą BZ Num 24, 8; ^  inf. pożrzeć 
BZ Num 14, 9, ca 1500 Erz 16; ~  praet. 3. sg. m. 
pożarł FI i Pul Moys 7, XV med. R XXIV 350, 
BZ Ex 7, 12, etc.; f  pożarła FI i Pul 105, 18,

BZ Ex 15, 12. Num 16, 32, etc.; pożrała FI 
Moys 13; ~  pląperf. 3. sg. m. pożarł był 1444 
R XXIII 306; ~  condit. 3. sg. m. pożarłby XV 
med. SKJ I 95; f. -by pożarła Rozm 627. 686; 
~  condit. praet. 3. sg. f .  pożarłaby była Pul 
123, 3; ~  part. praet. pass. n. sg. f .  pożarta 
MPKJ V 127; ~  praes. pass. 3. sg. f .  pożarta 
jest BZ Ex 10, 15, Pul 106, 27; pożrzana jest 
FI 106, 27; 3. pl. m. pożarci są Pul 140, 7; 
~  condit. pass. 1. sg. m. pożrzon bych 1466 
R XXII 14; 2. sg. m. byłby pożrzon 1466 
R XXII 12.

Znaczenie: (o zwierzętach, dicitur de anima- 
libus) *gwałtownie zjeść pożywienie, cibum de- 
vorare': Spastwyl, pożarł moye bydlą XV med. 
R XXIV 350; Aduersarius vester, dyabolus, 
tanquam leo rugiens circuit, querens quem de- 
uoret pożarłby (R XXV 165; kogo pożarł, 
I Pet 5, 8) XV med. SKJ I 95; Połknę, poszrze 
ca 1450 PF IV 571; Ktoresz (sc. pręty) szyo 
to soo obroczyly w smoky, alye poszarl (de- 
yoravit) pr00t Aaranow pr00ti gich BZ  Ex 7, 12; 
Y poszarta gest (devorata est) wszitka szelyna 
szemskaa ib. 10, 15; Tocz lvd iako lwicza 
powstanye a iako lew podnyesze syo, nye yloze, 
doyod nye posrze plony (donec devoret prae- 
dam) BZ Num 23, 24; Statim eum (sc. hominem) 
ille draco absorbuit *porzarl XV p. post. RRp 
XXV 175; Absorbere, id est penitus sorbere 
posrzecz ca 1500 Erz 16; ~  przenośnie *zni
szczyć pochłaniając, zniszczyć, zabić, devorare9 
violare9 corrumpere, interficere’: Gospodzin
w gnewe swoiem zamoczy ie y poszrze (devo- 
rabit) ie ogen FI 20, 9, sim. Pul; Ne mówcze 
w serczoch...: Ey, ey naszey duszy, any mówcze: 
Poszrzemy gi (deyoravimus, var.: devorabimus, 
eum) FI 34, 28, sim. Pul; Otworzyła so szemya 
y poszarla (deglutiyit) Dathan FI 105, 18, 
sim. Pul, sim. BZ Ex 15, 12. Num 16, 32. 26, 10; 
Wszyschko (pro wszysthka) mondroscz gych 
pozrzana yest (deyorata est, Pul: pożarta yest) 
FI 106, 27; Snadz by woda poszar<ła)by nas 
(aqua absorbuisset nos, Pul: pożarłaby była nas) 
FI 123, 3; Posza<r>czy so (absorpti sunt, Pul: 
pozarczy so) *przyrseszeny opocze sodze gych 
FI 140, 7; Spusczyl ges gnew twoy, gensze po
szarl ge (devoravit eos Ex 15, 7) yako sczeblo 
FI Moys 7, sim. Pul9 sim. BZ  Ex 15, 7. Num 
21, 28; Y poszrala (Pul: pożarła) ge (devoravit 
eos Ex 15, 12) szema FI Moys 13; Poziarl byl 
ganyebni lup quam devoraret improbus pre- 
dam 1444 R  XXIII 306; Any syo boycze lvda 
zemye tey to, bo iako chleb tak mozem ge 
posrzecz (devorare) BZ  Num 14, 9; Snacz 
y nasz zemyo (pro zemya) posrze (ne... deglu-
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tiat) ib. 16, 34, sim. ib. Deut28, 51; Tedi*sebrar 
Eleazar... kadzidlnicze mosy0dzowe, w nichze 
to S0 offyerowali czy, któreś ogyen pożarł 
(devoravit) BZ  Num 16, 39; Posrzo (devora- 
bunt) pogani nyeprziyaczele iego a kosczy iego 
zetro ib. 24, 8; Sic bria coerceat, ne infrvnite 
absorbens pocula a poculis sorbearis, gl. deglu- 
ciaris byłby poszron, in potisando 1466 
R  XXII 12; Ergo michi prestat nutriri łacte 
caprino, ąuoniam lac matris habens mer[i]gar, 
gl. submergar posrzon bych, in ore tuo ib. 14; 
Absorpta pozartha (war. kal.: pożarła), pol- 
knoną (absorpta est mors in victoria I Cor 
15, 54) MPKJ V 127; Ogyen podezzon yest 
w roszyerdzu moym... i poszrze zyemyę (devo- 
rabitąue terram Deut 32, 22) z plyemyenyem 
swoym Pul Deut 33; Yze ssam Cristus... by 
mogl kazacz zyemy, yschby pod vaschemy no- 
gamy szye otvorzyla y pożarła vass wschytkye 
Rozm 627, sim. ib. 686.

Pożrzeć cf. Pożreć
Pożycca c f  Pożyczca
Pożyczacz *ten kto udziela pożyczki, wierzy

ciel, qui alicui aliąuid mutuatur, c r e d i to r Po- 
ziczacz albo isczyecz ma wzyancz za schkodąn 
tako wyele, ilko gisczisni, a nye yyanczey Sul 
102, sim. ca 1500 Er z 76; Czy ysczy poziczacze 
(creditores)... troyakye albo czworakye dlya 
nyezaplaczenya długu tego istego pyenyąndze 
yiczyangali ot tich tho dlusznykow Sul 103

Pożyczać fo rm y: praes. ind. 3. sg. pożycza 
FI i Pul 36, 27. 111, 5; 7. pl. pożyczamy Sul 51, 
BZ  Neh 5, 10; pożyczajemy ca 1428 PF I 483;
3. pl. pożyczają Sul 97, Ort Mac 109, OrtOssol 
19, 3. 81, 1; — imper. 2. pl. pożyczajcie 1471 
M PKJN  123; ~  part. praes. act. adv. pożycza
jąc Sul 3. 47, Dział 3. 38; ~  inf pożyczać Sul 20, 
OrtOssol51,2, Dział 65, XV ex. P F Y  24; ~  fut.
2. sg. m. będziesz pożyczacBZ Deut 28,12; po
życzać będziesz BZ  Deut 28,12; 3. sg. m. będzie 
pożyczać BZ  Deut 28, 44; ~  praet. 1. sg. m. 
pożyczałem 1471 MPKJ V 99; -m pożyczał 
1424 Pyzdr nr 976, 1427 Kościan nr 1275, 1434 
Pozn nr 1570,1488 ZapWarsz nr 1629;/. -m po
życzała 1432 Pyzdr nr 1406, 1436 KsMaz III 
nr 2438; 3. sg. m. pożyczał 1418 Pozn nr 966, 
1420 TPaw VII nr 1608, 1423 Kościan nr 985, 
eter, f .  pożyczała 1432 Pyzdr nr 1047;
3. pl. m. pożyczali 1423 Kościan nr 985, Rozm 
102; ~  condit. 3. sg. m. -by pożyczał Sul 61; 
^  part. praet. act. pożyczaw Sul \2; ~  part. 
praet. pass. n. sg. neutr. pożyczano 1422 Ko
ścian nr 928, 1436 7* XXIII 277; g. p l  m. poży
czanych 1425 Czrs 326.

Znaczenia: 1. *dawać coś komuś pod warun

kiem zwrotu tej samej rzeczy lub rzeczy tego sa
mego gatunku, ilości i jakości, aliąuid alicui 
mutuari': absolute ipassivum: Wszego dna smi- 
luie se y poszicza (commodat) a plemo iego 
w <b>logoslawenu bodze FI 36, 27, sim. Pul, 
sim. FI i Pul 111, 5; Jakom ya Yanowy nye 
winowath szesczi kop posziczanich pyenadzy 
1425 Czrs 326; Poszyczane mutuo ca 1428 PF 
I 484; Oni gich poziczczam albo thim, czso gym 
poziczayąn (creditoribus),... thego istego długu 
placzicz nye dbayąn Sul 97; Y bodzesz poziczacz 
(faenerabis) wyelv narodom a sam v żadnego po
ziczacz nye bodzesz (a nullo faenus accipies) BZ 
Deut 28, 12; On bodze tobye poziczacz (faene- 
rabit tibi), ale nye ti gemv ib. 28, 44; Nye pozi- 
czalem (war. lub.: nye pozyczal *sem) non fene- 
raui (non faeneravi, nec faeneravit mihi quis- 
quam Jer 15, 10) 1471 MPKJ V 99; Poziczayczie 
mutuum datę (benefacite et mutuum datę nihil 
inde sperantes Luc 6, 35) ib. 123; Vschysczy yą 
(sc. Maryją) barzo mylovaly a czokolvye yydzyely 
kv yey potrzebye, to yey davaly abo vzayem 
pożyczały (dabant atque mutuo sibi concede- 
batur) Rozm 102; ~  czegoś: Yacom ne wyno- 
wata Wączkoui... dzeszanczy grzywen... any 
mi gych poziczal 1418 Pozn nr 966, sim. 1420 
TPaw VII nr 1608, 1423 Kościan nr 985, 1446 
ZapWarsz nr 790; Jaco my thą svknyą dano..., 
ale ge mye (pro mey) zene ne poziczano 1422 
Kościan nr 928; Yaco Jan... a Pach, syn yego, 
ne biły w *dzerzemyv tey zastawy mimo trzy 
la th ... any na tą zastawą... pyenądzy pożyczały 
1423 ib. nr 985; Pozyczaw (mutuans) komv 
pszenycze a cztiri lyatha mylcząncz, mylczenye 
za nyą od[r]zirzi wyekvyste Sul 12, sim. ib.; 
Zydowye na lysti pyenyądzi pozyczacz (prae- 
stare) nye mayą Sul 20, sim. Dział 65, XV ex. 
PF V 24; Vstawyla naszych riczerzow mocz, 
aby Zydowye... chrzesczyanom pyenyądzi 
szwych poszyczayącz (mutuantes) nye wyączey 
za kaszdy thydzen wszącz myely, nyszly tylko 
geną qwartą Sul 47, sim. Dział 38; Slvza vsta- 
wycz, aby zadny Zyth daley kthoremv chrze- 
sczyanynowy... swych penyądzy na lysthy za
stawne nye poszyczal any borgowal (ut nullus 
Iudaeus... suas pecunias... praestet aut mu- 
tuet, Dział 65: aby... nye dawał) Sul 61; Pye- 
nyodzi czudzich posziczami (aes alienum conce- 
damus), gymisz nam dluszny bodo nawrocycz BZ 
Neh 5, 10; ~  coś: Mogaly od dzyeszaczy grzy- 
wyen, czo poszyczayą na zakład, wząncz gedna 
grzywna czynszv? OrtOssol 81, 1, sim. ib. 19, 
3, sim. OrtMac 109.

2. *brać coś od kogoś pod warunkiem zv;rotu 
tej samej rzeczy lub rzeczy tego samego gatunku,
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ilości i jakości, aliąuid ab aliąuo mutuari’: 
Yakom ne poszyczal v Przethpelka syedmy 
grzywyen 1424 Pyzdr nr 976, sim. 1427 Kościan 
nr 1275, 1434 Pozn nr 1570, 1488 ZapWarsz 
nr 1629; Jszem ya ne pożyczała plaschcza..., 
ale my to darem dala 1432 Pozn nr 1406; Yako 
moy mansz nye poszyczal kony dwv v sszwego 
bratha 1432 Pyzdr nr 1046; Yako Sbyetha... 
nye poszyczala grzywny v Yakusszewy ib. 
nr 1047; lakom ya nyni {pro nie ?) posziczala 
suknyei v Margorzathi 1436 KsMaz III nr 2438.

3. *udzielać czegoś, zezwalać, aliąuid dare, 
concedere’: Idcirco vos... mandato regio... pre- 
sentibus ffedamus, gl. ffedamus poszyczayemy, 
et assecuramus damusąue vobis... treugas pa- 
cis ca 1428 PF I 483; Ad quod enim commu- 
nicatum est, gl. data, concessa, tributa po- 
ziczano, homini clarum racionis consilium 
1436 R XXIII 277; Pothem thi tho stro
ni... w nas... spvsczyly y poszlubyly, iako 
w ... przyiaczelskego vcladacza, dayąncz a po- 
ziczayąncz naam volną... mocz (concendentes 
nobis liberam... potestatem), abychom mogli... 
na thi członki yirzecz Sul 3, sim. Dział 3; 
Alye tylko wszysthky gygri ymyecz pożyczamy 
(concedimus) y chczemy dla krothophile a dla 
weszela ymyecz Sul 51.

4. corruptum pro pożywać: Chczaly {leg. chciał- 
-li) tesz by który pan... szywym poddanczom 
przyszwoly<ć> waszego prawa poszyczacz {pro 
poszywacz), thym mozecze waszego prawą 
myesczkyego nadzelycz OrtOssol 51, 2.

Pożyczca, Pożycca fo r m y : n. sg. pożyczca 
Sul 32. 51. 97. 98; pożycca Sul 33; ~  d. sg. po- 
życzcy Sul 51. 98. 100; ~  /. sg. pożyccą Sul 12; 
~  d. pl. pożyczcam Sul 91. 98.

Z n a c ze n ie : *ten kto udziela pożyczki, wie- 
rzyciel, qui alicui mutuatur, creditor': Pozyczaw 
konya y przyiaczelya, ochromyegely w nyego, 
ma gy chowacz za dwye nyedzely... Nye 
wsmoszely, z pozyczą {leg. pożyccą) szą ony 
{leg. się oń) przyiaczelsky ma z[e]gednacz 
Sul 12; Paknyąlyby była żałoba personna,... 
yako gest o dlugy..., a ... poswany wsgardzy... 
stacz na rokv trzeczem..., skazygemy, aby po- 
zyczcza (creditor) po trzeczem rokv... myal 
pełną mocz... przedanya... kthorekole rzeczy 
gemv zasthawyone Sul 32, sim. ib., sim. ib. 51. 
97.98; Iszgdi nyekthory pozycza {leg. pożycca) 
alybo myesczanyn (ciyis aut creditor) sykną... 
kthoremy zyemyenynowy na bork da albo 
wszagem pozyczy mymo lysth zastawny Sul 33; 
Maczey dlvsznyk Mykolayowi pozyczczy (cre- 
ditori) prócz Wawrzyncza rąkoymye zaplaczil 
thy pyenyądze Sul 51, sim. ib. 98. 100; W zli

obiczay ot nyektorich naschich poddanczow 
wvyedzono yest, ze oni gich poziczczam (credi- 
toribus)... dług... zadzirzawayancz... thego 
istego długu placzicz nye dbayąn Sul 97, sim. 
ib., sim. ib. 98.

Pożyczenie fo r m y : n. sg. pożyczenie Sul 45; 
~  g. sg. pożyczenia Sul 37. 97. 110, 1466 
R XXII 15; ~  i. sg. pożyczenim 1471 MPKJ 
V 70; ^  /. sg. (o) pożyczeniu Dział 26.

Z n a czen ia : 1. "danie, przekazanie czegoś ko
muś pod warunkiem zwrotu tej samej rzeczy lub 
rzeczy tego samego gatunku, ilości i jakości, 
actus aliąuid alicui mutuandi, mutuatioć: O daw- 
nosczy nyewpomynanya pozyczenya alybo 
wzaymv {Dział 26: o poszyczenyy pszenycze) 
Sul 37; Gdiby pożyczyli (sc. Żydzi) pyenyądzy 
thakemy synowy..., pozyczenye (concessio) nye 
ma bicz waszno Sul 45; Gdi ktori nasch pod- 
danyecz... nyektori... dług... nyektorim lv- 
dzyem s prziczini poziczenya (conditione mu- 
tui)... dluzen bi bil Sul 97; W dzyessyanczy 
lyath ot dnya poziczenya długu (a die mutuati 
debiti)... przeczyw sąnprzewi swemu zalowaacz 
ma myecz mocz Sul 110; ~  *pożyczenie na
procent, lichwę, faenus' : Fenore lichwą, poziczie- 
nym {war. lub.: opozyczenym aut dlugem; 
qui coaceryat diyitias usuris et faenore Prov 
28, 8) 1471 MPKJ V 70.

2. 'udzielenie, użyczenie, actus aliąuid dandi, 
concedendr: Si potes estiui dono durare fauoris, 
pozyczenya, certa si parcent, non tibi parcit 
hyems 1466 R XXII 15.

Na pożyczki "na kredyt, pecunia non praesenti 
{e. g. aliąuid emere) ' : Kv zathworzenyy gy- 
graczom kostek sloscziwey chytrosczy, gysz 
obykly pyane... na brok alybo na poszyczki 
(super praestantiam seu credentiam, Dział 36: 
na zakład) gygrayącz s pyenądzy... oblypycz..., 
ystawyamy, abi nygeden... zemyenyn nasz... 
kostek nye gygral na pożyczki (ad praestantiam, 
Dział 37: na zakład)..., yano tylko za pye
nyądze gothowe Sul 45—6.

Pożyczyć fo rm y: praes. ind. 1. sg. pożyczę 
BZ Jer 13, 14; 2. sg. pożyczysz BZ  Deut 23, 19. 
20, 1471 MPKJ V 29. 79; 3. sg. pożyczy Sul 33, 
XV p. post. Kałużn 285; 3. pl. pożyczą Ort- 
Mac 109, OrtOssol 81, 1; ~  imper. 2. sg. 
pożyczy 1426 Msza IV s. 314, sim. I. V. VIII, 
M W  41 a; pożycz ca 1431 Msza XII s. 214; 
~  inf pożyczyć 1402 Pozn nr 543, 1446 Zap
Warsz nr 779, Sul 61, etc.; ~  praet. 1. sg. m. 
-śm pożyczył 1404 Kościan nr 246; -m pożyczył 
1396 Pozn nr 317, 1397 ib. nr 342, 1412 Ko
ścian nr 461, etc. etc.; ja pożyczył 1454 Zap
Warsz nr 986; /. -m pożyczyła 1426 ZapWarsz
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nr 176, 1429 Kościan nr 1381; 3. sg. m. pożyczył 
1392 HubeZb 65, 1401 Pozn nr 509, 1406 
KsMaz I nr 126, etc. etc.; f .  pożyczyła 1415 
Pozn nr 900, 1418 ib. nr 1025, 1419 Kościan 
nr 738, etc.; 1. pl. m. pożyczyliśmy BZ Neh 
5, 10; 3. pl. pożyczyły 1471 Czrs s. LXXXV;
m. pożyczyli 1412 Pozn nr 845; ~  pląperf.
1. sg. m. -m był pożyczył 1425 Pozn nr 1199; 
3. sg. m. był pożyczył 1427 Pilz 274, 1428 Pyzdr 
nr 880, Sul 39; / .  była pożyczyła 1423 Pyzdr 
nr 725; ~  condit. 3. sg. m. -by pożyczył Dział
21. 36; 3. pl. m. -by pożyczyli Sul 45, BZ Ex 
12, 36; ~  condit. praet. 3. sg. m. -by był po
życzył Gn 183b; ~  part. praet. act. pożyczyw
szy Sul 65; ~  part. praet. pass. n. sg. m. poży
czony OrtCel 9, OrtZab 529; neutr. pożyczono 
XV med. SKJ V 279, XV p. post. Kalużn 285, 
Rozm 795; g. sg. m. pożyczonego 1443 StPPP 
II nr 3156; / .  pożyczonej Sul 43; ac. s g . f  po
życzoną 1410 Pyzdr nr 292, Sul 32, 1471 MPKJ 
V 17, Naw 169; i. sg. neutr. pożyczonym 1466 
R XXII 20; /. sg. m. (o) pożyczonem Dział 30;
n. pl. m. pożyczone Sul 32; g. pl. m. pożyczo
nych 1404 Kościan nr 239, 1405 Pozn nr 766, 
1407 KsMaz I nr 1021, etc.; ac. pl. m. pożyczone 
1428 ZapWarsz nr 291; /. pl. m. (o) pożyczo
nych Dział 43; ~  praes. pass. 3. sg. m. poźyczon 
jest Rozm 650; / .  jest pożyczona BZ Jud 11, 
36, Rozm 11 A; ~  praet. pass. 3. sg. f. była po
życzona Rozm 105. 774.

Znaczenia: 1. 'dać, przekazać coś komuś 
pod warunkiem zwrotu tej samej rzeczy lub rzeczy 
tego samego gatunku, ilości i jakości, aliąuid 
alicui m utuariabsolute i passivum: lako to 
grziwno, czsom saplaczila, tom dala pożyczono 
a nyszageden (i. e. za nijeden) poszag 1410 
Pyzdr nr 292; O ctore posziczone pyenandze 
Sandek na Micolaya zalowal, thi on yemu... 
zaplaczil 1428 ZapWarsz nr 291; Gdiby rzeczy 
zastawyone... mnyeyszey plathnosczy nale- 
zony by... nyszly pyenądze pożyczone (quam 
fuerit pecunia credita) Sul 32; Dlvsznyk... przez 
sząndzą ma bicz skazan pozyczonich penyądzi 
(creditae pecuniae) summą... napelnicz ib.; 
Ostathek, czsokole sbandze nath svmmą poży
czoną (ultra summam creditam), dlvsnykowi 
pozyczcza wtoczicz {pro wroczicz) bącz po- 
wynen ib.; Slvza vstawycz, aby zadny Zyth... 
chrzesczyanynowy... daley swych penyądzy na 
lysthy zastawne nye poszyczal..., alye tylko 
na zaklath dostateczny pozyczycz (praestare, 
Dział 65: ma dacz) może Sul 61; Jaco mnye Mi
chał conya, corda, myecze ('miecza*), ostrok 
y sszodla nye wrócił pożyczonych 1451 Zap
Warsz nr 942; Alye uproszyly soo od Egip

skich ssoodow zlotich y szrzebrnich... Y dal 
gest potem pan myloszcz lyudu przed Egip- 
skymy, abi gim poszyczyly (ut commodarent 
eis) BZ  Ex 12, 36; Mogaly od dzyeszaczy grzy- 
wyen, czo poszyczayą na zakład, wząncz gedna 
grzywna czynszv..., acz besz zacladv pozyczą? 
OrtOssol 81, 1, sim. Ort Mac 109; O konyv 
zdrowem poszyczonem (de commodato) Dział 
30; O poszyczonych pyenyadzoch ib. 43; Jaco 
ya nye dzyrszą trzechnadzecze kop pyenyądzi 
Stanisławowych Gruschczynych... any dzeczy 
yego Stanislawovi Gruschczyni pożyczyli 1471 
Czrs s. LXXXV; Pożyczoną mutuam (si pecu- 
niam mutuam dederis populo meo,... non 
urgebis eum ąuasi exactor Ex 22, 25) 1471 MPKJ 
V 17; Commodare, id est commodum prestare 
vel facere pozyczycz ca 1500 Erz 11; ~  wójt 
pożyczony 'przewodniczący lawy miejskiej po 
wykupie wójtowstwa dziedzicznego, iudicii ur- 
bani praeses, cuius praecessor hanc dignitatem 
hereditate acceptans vendidiV\ Oppidalis comes 
nyezakvpny woyth ale poszyczony do czasv 
OrtCel 9, sim. OrtZab 529; ~  czegoś: Iacosmi 
przi tern bili, eze Michał poziczil Sandcowy 
samostrzala 1392 HubeZb 65; Jacom ne otpu- 
sczil Micolaiewi meczą, czom go posziczil iego 
szinu za trzi grosze 1397 Pozn nr 342, sim. 
1412 Kościan nr 461, 1412 Pozn nr 876; Iaco 
Przetwoy szamowil so Sandziuogewi poszicicz 
penandzi 1402 Pozn nr 543, sim. 1446 Zap
Warsz nr 779; Jacom Wiszocze chartów w mem 
domu ne dal, alesm ich yemu posziczil 1404 
Kościan nr 246; Iaco mne Maczey eona ne po
ziczil 1406 KsMaz I nr 726, sim. 1410 Czrs 35, 
1410 Kościan nr 426, 1411 HubeZb 58; Iaco 
Wincencia ne poziczila my dzewanczi grziwen 
1415 Pozn nr 900, sim. 1422 Kościan nr 942, 
1446 ZapWarsz nr 776; Jakom cztirzy grziwny 
y sescz grossy nossil Woczechowy... ot Nastky, 
czszo mu gich Nastka poziczila 1419 Kościan 
nr 738, sim. 1418 Pozn nr 1025; Jaco Samson 
Micolay poziczil copy grossy Micolayewy... na 
zastawą 1421 Kościan nr 903, sim. 1422 ib. 
nr 946, 1436 Pyzdr nr 1102, 1443 ZapWarsz 
nr 713; Yakom ya zaplaczila pyancz grzywen 
Wlodcze, ktorich my bila poszyczyla 1423 
Pyzdr nr 725; Ysze ne rzekła gemu myecza 
vroczicz po mazove smerczy, ktorego bil Stani- 
slav gyey mazovi poziczil 1427 Pilz 21 A; Jakom 
ya Maczegeui meczą possziczil za sszecznaczcze 
grosszi 1433 ZapWarsz nr 489, sim. 1443 ib. 
nr 720; Gdi... myesczanyn svkna... zyemye- 
nynowy na bork da albo wszagem pozyczy 
(si... mutuo concesserit, Dział 21: gdyby... 
poszyczyl) mymo lysth zastawny Sul 33; Myko-
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lay polozyl sskargą o Maczeyy, ysz iakole 
konya sdrowego gemv... bil pozyczil (licet... 
commodasset seu concessisset, Dział 30: po
szyczyl), a szakosz ('wszakoż’) ten tho Maczey 
thego *ystigo konya gemv wroczyl chromego 
Sul 39; Gdiby pożyczyli (sc. Żydzi, si mutua- 
rent, Dział 36: aczby Szyd... poszyczyl) pye- 
nyądzy thakemy synowy..., pozyczenye nye 
ma bicz waszno Sul 45; Mykolay pozyczil 
(mutnavit) Maczeyewy dzeszączy grzywyen Sul 
51, sim. Dział 43 ; Yaco ya Katherine poszyczyl 
pyerzyny tako dobrey, iako kopa 1454 Zap
Warsz nr 986; Bo ia y bracya moy, y panosze 
poziczilysmi (commodavimus) wyelyy pyenyodzi 
y zbosza BZ  Neh 5, 10; Poszyczy<s)chly vbo- 
gyemv... pyenyadzy (si pecuniam mutuam de- 
deris populo meo pauperi Ex 22, 25), nye 
wykrthaczysz gych na nym XV p. post. Kałużn 
286; ~  pożyczyć (pieniędzy komuś) na,
w lichwę, lifę: Nye poziczisz (non faenerabis) 
bratv twemv na lifo pyenyodzi twych... gedno 
czvdzemv BZ Deut 23, 19, sim. ib. 23, 20, sim. 
1471 MPKJ V 29; Poziczysch w lichwą ffenera- 
beris (noli faenerari homini fortiori te, quod si 
faeneraveris, ąuasi perditum habe Ecclus 8, 15) 
1471 MPKJ V 79; ~  coś: Iacom posziczil
Piotraszeui trzi grziwni 1396 Pozn nr 317; To 
my trzy sszeczy pany starosczyna... pożyczyła 
1423 Kościan nr 987; Yako eon, czom byl po
życzył Wączenczewy.. tego my ne wracząl 
czalo, yakomu (leg. jakom mu) go pozyczyl 
1425 Pozn nr 1199; Jacom ya pożyczyła Woy- 
czechovy copą grosszy 1426 ZapWarsz nr 176; 
Gesze (sc. pieniądze) Parzysz poszyczyl Blisbo- 
rowy 1428 Pozn nr 1499, sim. Sul 37, Dział 27; 
~  *odstąpić, dać w użytkowanie, wydzielić, con- 
cedere, impertire*: Pobvdzyl Ferora... yyelyka 
(leg. w wieliką) nyenayyscz Herodovy, bo 
spu<ś)czyw zyemye y pobudzyl (pro pobydlyl) 
v zyemy, ktorasch yemv była pożyczona (quae 
concessa ei fuerat) za Yordanem Rozm 105.

2. * wziąć coś od kogoś pod warunkiem zwrotu 
tej samej rzeczy lub rzeczy tego Samego gatunku, 
ilości i jakości, aliąuid ab aliąuo mutuarV: 
Iaco Jan... posiczil panczi krziwen... v Szi- 
ban<a> 1401 Pozn nr 509; Iaco Bodzantha 
strawnich i posziczonich p<ieni>andzy quatuor 
marcas.*. yest geg winowath 1405 ib. nr 766, 
sim. 1404 Kościan nr 239, 1407 KsMaz I nr 1021, 
1419 Pyzdr nr 591, 1419 TPaw VII nr 1165, 
1423 ZapWarsz nr 47, etc.; Yako Szyman 
y Sczepan, Szybanowi dzeczy, poziczily v My- 
kolaya... lodzy 1412 Pozn nr 845; Yakom nye 
poszyczyl cztir grzywen grossow v Maczka 1419 
Pyzdr nr 584, sim. 1421 Kościan nr 897. 1209,

1427 ZapWarsz nr 2724; Yaco yego oczcze 
Bethka ne posziczil v Thiphana copy 1420 
Pozn nr 1056, sim. 1427 ZapWarsz nr 2724; 
Jacom nye pożyczyła v pana Jana sex marcas 1429 
Kościan nr 1381; Jaco Alexy conya... bratnego 
poziczil y geszdzil na nyem 1435 Czrs s. LXXXI; 
Jzem tego nye winowath nits, ocz my Pyotr... 
vyną dal..., tres fertones pro cossula,... any 
ósmi grziwen u *apatekarza, any slotege (pro 
slotego) poziczonego 1443 StPPP II nr 3156; 
Nobilis Anna... recepit in mutuum al. poszy- 
czyla triginta marcas aput nobilem Pelkam 
1475 AGZ XVI 117; Kthokoly poszyczy v kogo 
bydlą (qui a proximo suo quidquam horum 
mutuo postulaverit), a wmrze v nyego..., a pan 
thego bydła nye bandze przy them, zaplaczycz 
mvszy themv (pro then), komv poszyczono 
(reddere compelletur Ex 22, 14) XV p. post. 
Kałużn 285.

3. *użyczyć, udzielić, dare, concedere, imper
tire’: Pamyothko chwalocz... wschythkych 
szwanthych thwich, kthorich swanthich zasłu
gami... pozyczy (concedas, Msza XII: pozycz,
III. VI: vszyczy), aby we wschithkych zaschczy- 
czyenya thwego zawszdy abychom byli zasch- 
czyczyeny pomoczo 1426 Msza IV s. 314; Prawo 
skazane (pro skazuye, decernat) thy straczicz 
mocz przivielya (pro prziyileya), gysz nye po- 
zywayą w nyem pozyczoney sobye moczy (con
cessa sibi potestate) Sul 43; Przeth namy... 
othpowyedzą (sc. naszy czelednicy), pożyczyw
szy gym rosmyslenya (concessa eis deliberatione) 
na położone żałoby podobnego Sul 65; Simul 
actiuam vitam et contemplatiyam sublimiter 
exercebat (sc. Maria), quod nulli vnquam est 
concessum poschyczono XV med. SKJ V 279; 
Vczin mnye czsoszkolysz slyvbyl, gdisz gest 
tobye posziczona pomsta (concessa tibi ultione) 
BZ  Jud 11, 36; Nye opysczo any poszicz0 
(non concedam), any sy0 smylvi0 BZ  Jer 13, 14; 
Indulgere darmo pozyczycz, pylnoscz przy- 
loszycz albo przystacz, othpusczycz ca 1455 
JA XIV 492; Libertate data, gl. concessa nobis 
benignitate pożyczonym dobrowolenstwem 1466 
R XXII 20; Szth<w>orzyczyel wszego szthwo- 
rzenya poszyczyl my takyey moczy, bych 
morzyła ve thnye y w noczy De morte w. 
160; Pozici (concede), proszimi czie... pa
nie, krewkosczi nasszey pomoci M W  41 a; 
Czyebye proscha, myły szwyaty Pyethrze,... 
aby mye rozgrzeschyl... tha moczą, kthora 
masch od pana boga pożyczona Naw 169; 
Mały czass pozyczon yest vam vkazovacz pycha 
vaschą nade mną Rozm 650; Ale mąką kamye- 
novanya była ym pożyczona ib. 774; Grzech
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yegó nye yesth zydovsky, czvsch tą moczą 
pomsczon, ktorasz nam yesth pożyczona ib.] 
Ny masch zakona tego, alyesz thy yynalasl, 
albosz od boga povyedzyano, albo pożyczono 
ib. 795; ~  pożyczyć płodu *dać potomstwo,
aliąuem prole o r n a r e Bilcy gest geden slach- 
cycz barszo bogathy a tency tho svo (leg. 
z swą) pano szadnego dzecz0thka ne mai gest 
bil. A tedy V0cz gestcy on svotega (pro sv0tego) 
Gana bil prosił, isbicz Xpc pres gego prośbo 
gyma płodu bil poszycil Gn 183b.

Cf. Dopożyczyć, Wypożyczyć, Pożyczać, Wy
pożyczać

Pożyć fo r m y : praes. ind. 2. sg. pożywiesz 
De morte w. 70; 3. pi. pożywą XV TymProc 
326; ~  praet. 1. sg. m. -m pożył 1426 Pyzdr 
nr 811; 3. sg. m. pożył 1405 Pozn nr 779, 1423 
Pyzdr nr 730. 731, etc.;f. pożyła 1405 TPaw IV 
nr 2487, 1420 Kościan nr 844, 1420 Pozn nr 1058; 
~  part. praet. act. pożywszy XV med. AKPr 
I 234.

Z n a c ze n ia : 1. 'zużyć, wykorzystać, wy
ciągnąć korzyść, aliąua re uti, fructum capere’: 
Iaco Stanisław Colenski ne pozil Janowa *Go- 
laszinsgego dzedziczstwa... po yego smerci 
1405 Pozn nr 779; Ego ago super eandem, quia 
usa est vlg. poszila palium... post manum 
mortuam 1405 TPaw IV nr 2487; Jaco pani 
Hanca ne pożyła XX grzywen possagu na Man- 
dzygow<ie> 1420 Kościan nr 844, sim. 1420 
Pozn nr 1058; Yako Marczin nye wszyol any 
poszil pyanczydzeszyanth grzywen piatów 
Przechnynich 1423 Pyzdr nr 730, sim. ib. nr 731, 
1447 RocznHist IV 130; Yakom ya nye poszil 
szitha dwustu cop choroszemu 1426 Pyzdr 
nr 811; Quodcunque... extirpabunt, hoc ipsis 
Sassinus habet solvere quodlibet morgum per 
VI grossos, vlg. acz poszywą roskopana, si 
autem non utifruantur, extunc per octo grossos 
habet eis solvere labores XV TymProc 326; 
~  Martinus... sua spontanea voluntate, suo- 
rum amicorum fretus, poszywsy, consilio... do- 
mum suam... vendidit XV med. AKPr I 234.

2. łdoświadczyć, doznać, aliąua re affici, ali- 
ąuid pati, experirV: Mvszysz gy (sc. jad) pycz 
przesz dzaky, gdy poszyuyesz vyelykyey maky, 
bandzesz myecz doszycz tesznycze De morte 
w. 70.

Pożyrać cf. Pożerać
Pożyradło c f  Pożeradło
Pożyteczno *pożytecznie, przynosząc pożytek, 

u t i l i t e r Expedit, id est vtile est pozytheczno 
yesth ca 1500 Er z 77.

Pożytek fo rm y: n. sg. pożytek XV med. 
R  XXV 153, XV WilkKrak 49, ca 1500 Erz 77;

~  g. sg. pożytku 1418 Pozn nr 960, 1427 MPKJ 
II 307, 1432 StPPP II nr 2439, etc.] pożytka 
1423 Pyzdr nr 710; ~  d. sg. pożytku BZ  Neh 
10, 31, Dział 58; ~  ac. sg. pożytek 1426 MPKJ 
II 304, XV med. R XXII 235, etc.] ~  n. pi. 
pożytki XV WilkKrak 47; ~  g. pl. pożytków 
1471 ZapWarsz nr 3008; ^  d. pl. pożytkom 
XV ex. GIKórn II 210; ~  ac. pl. pożytki 1425 
StPPP II nr 2023, Sul 88, ca 1450 PFTV 570, etc.

Znaczenia: 1. *korzyść, zysk, dochód, pro- 
ventus, ąuaestus, lucrum*: Sancte scripture dikto- 
rum sapiens philosophica madroszczy pożytku 
XV p. pr. R XVI 326; Vzrzaw Ihus gromadi, 
any (*a oni’) czu k nyemu gidą, geny prze sdro- 
wye,... trzeczi prze milowanye gego, czwarczi 
prze pozitek,... wlasl na górą XV med. R XXII 
235; Questus causa poszythku XV med. R XXIV 
373; Od lyvdu zemskego,gysznosz0 przedayne 
rzeczi y wszego ku poszitkv (ad usum) w dzen so
botni, abi przedavaly, nye przygymaymi od nych 
w soboto BZ Neh 10, 31; Paknyali to ktori są
dzą gynaczey vczini, moczą... swą kazącz kogo 
przez vini dzeczkowacz, a tho dla swego po- 
szytkv (si... impignorare et potius rapinascom- 
mittere praesumpserint) Dział 19; Acz geden 
z drvgym mayącz graniczę rozgechane prze- 
gechawszy graniczę w lesye drwa kv swemv 
poszythkv rąbał (ligna vel quaelibet utensilia 
inciderit), ten czyg lyas gest, za pyrwe ma 
wzącz syekyrą Dział 58; Pożytek XV WilkKrak 
49; Proventus, pozythek albo dochod, et non 
questus, vt quidaminepte dicunt ca 1500 Erz 77; 
~  pożytek czegoś: Yaco Bogufal ne wsząl 
dwdzestu grzywen y pąnczy grosy syrokich za 
swą zoną... any gych positku ma 1418 Pozn 
nr 960; Tho gey zaplaczil (sc. Janusz) a y tego 
poszytka nye ma 1423 Pyzdr nr 710; Jako ne yego 
kasznyą... desky Raphalowi pobrani... any 
thych desk poszithek yma 1426 MPKJ II 304; 
Jako mansz Szmichnin ne wszanl płaszcza An- 
nina ani go Szmichna *poszydku myala 1427 ib. 
307; Peplum ipsius non recepi neque ipsum scio, 
neque aliquam proficuitatem al. pozithkw de 
isto habeo 1432 StPPP II nr 2439, sim. XV 
p. post. Czrs s. XLIII; Tam diu palma[s] 
habet yegetationem, p[y]oszythek, suae radicis..., 
quam diu non abscidetur vel refringetur ab ipsa 
XV med. R XXII 320; Johannes... nye wyłowił 
zlodzeysky... stawy... any ryb z yego w szwoy 
doom wnyosl, any gych pozythky gymyal 1453 
RTH  III nr 133; Zmichna... nye wynossyla... 
yzythkow z ogroda Thomczinego... i thego 
pozythky nye mą 1475 TymProc 237; Jakom ya 
*szyanna sz lanky... nye pobrał gwałtem... 
any go pozythek (m)am  1483 ZapWarsz

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



566 POŻYTEK POŻYWAĆ

nr 1575; ~  pożytek w czymś: Flos pretendit
decorem apparencie, modice tamen est exi- 
stencie ale w nym mały yest pozythek XV med. 
R XXV 153.

2. pl. tantum pożytki *to co ziemia przynosi
a co służy do zaspokojenia różnych potrzeb, 
owoce, plony, korzyści z lasów itp., quae terra 
ejfert, omnes fruges terrae, quae usui sunV: 
Jako ne zapowadal po sswa {pro sswe) dzedzine 
chodzicz kmethom ani pozitka {pro pozit- 
kow ?) ginich, ani llowena, ani *robana 1417 
AKPr VIII a 140; Pro utilitatibus vlg. poszytki 
1425 StPPP II nr 2023; Gdi dwa czlowyeky 
myedzi sobąn ruschilastabi4 żałobą o rolee albo 
polya, albo pozitky (pro agris vel campis aliąui- 
bus) Sul 88; Na to postavyl, aby szebe *szamo 
albo gynsze poszytky podała, puszczyk (sc. 
ziemia ?) ca 1450 P F IV 570; Jakom ya Jacobą 
gwalthem nye odegnal oth pozithkow gego, 
kthorich *0n vzival, kthore szą na gymyenv 
gego 1471 ZapWarsz nr 3008; Seu cursum 
mutauit iniąuum frugibus, poszythkom, amnis 
XV ex. GIKórn II 210; Poszitky XV WilkKrak 
47; ~  *korzyści z barci, tj. miód i wosk,
utilitates ex apiario, i. e. mel et cera’: Jako 
Paweł... nye myal wyąnczy pozythku w lągu... 
yeno... stare barczy swego znamyenya opra- 
wyacz a pozythek bracz, nowich nye przyczy- 
nyacz XV p. post. Czrs s. XLIII.

3. 'potrzeba, n e c e ss ita sS temy to stawky 
może uczinicz... gyakobi sse gemv nalepey 
zdało..., obroczicz na swe poszitky lepse 1488 
FontesŚl II 16.

Pożytny * nadający się do użytku, użytkowy, 
qui usui est, u t i l i s pożytne rzeczy *sprzęty, 
naczynia, cale wyposażenie, u te n s i l ia Poszyt- 
nych {war. kal.: pospolytich) rzeczy ytensibilibus 
(perfecta est domus in omni opere suo et in 
universis utensilibus suis III Reg 6, 38) MPKJ
V 43.

Pożywać fo rm y: praes. ind. 1. sg. pożywam 
BZ Tob 12, 19, De morte w. 325; 2. sg. poży
wasz 1436 R XXIII 276, De morte w. 317;
3. sg. pożywa XV med. SKJ I 65, ca 1450 PF 
IV 576. 577, etc.; 2. pl. pożywacie XV p. post. 
R XXV 200; 3. pl. pożywają Ort Mac 64. 69, 
OrtOssol 52, 4, etc.; ~  imper. 2. sg. pożywaj 
BZ Judith 3, 6, 1471 M PKJY  35; 3. sg. pożywaj 
Sul 71; ~  part. praes. act. adv. pożywając 
ca 1431 Msza XII s. 214, Dział 37, M W  94a. 
94 b; adi. d. pl. pożywającym XV med. Msza
V s. 260; ~  inf. pożywać Sul 56, XV p.pr. R XVI 
340, Ort Mac 74, etc.; ~  fut. 2. sg. m. będziesz 
pożywać BZ  Gen 3, 17; pożywać będziesz BZ  
Ex 34, 18; 3. sg. m. będzie pożywać 1471 MPKJ

V 82; pożywać będzie BZ Deut 33, 23; 3. pl. m. 
będą pożywać BZ  Num 18, 10; pożywać będą 
ca 1450 PF IV 578; ~  praet. 1. sg. m. -em po
żywał Gn ap. 4b; 2. sg. m. -(e)ś pożywał ca 1450 
PF IV 578, 1461—7 Serm 98 v; 3. sg. m. pożywał 
1427 Pyzdr nr 858, BZ I Par 6, 10, 1460 Tym- 
Proc 202, etc.; / .  pożywała XV p. post. R XXV 
177; 3. pl. m. pożywali są BZ Num 3, 4; po
żywali BZ Jos 6, 13. Judith 5, 15, 1471 MPKJ
V 59; ^  condit. 1. sg. f .  -bych pożywała Naw
181; 3. sg. m. -by pożywał 1454 Wisi nr 385, 
Rozm 521. 528; / . pożywałaby Sul 43;
3. pl. m. -by pożywali Sul 7. 23, BZ Ex 35, 
19, etc.; pożywaliby 1444 R XXIII 307; / .  -by 
pożywały Sul 43.

Znaczenia: 1. "używać, użytkować, posługi- 
wać się czymś, korzystać z czegoś, aliqua re uti' : 
Polecząm laszkąm vaszym *dobrodzye szwoye, 
kthorychem thesz yalmvszny poszyyąl yescze 
sz lath... młodych Gn ap. 4b; Yako Maczek 
nye cradl s Plewcamy... any s nymi poszywał 
cradzonich rzeczy 1427 Pyzdr nr 858, sim. 1460 
TymProc 202; Sinowye, gdi zyw oczecz, wlost- 
ney pyeczanczi abi nye pozywały (sigillo pro- 
prio non utantur), alye thi<l)ko oczczowskey 
Sul 7, sim. ib. 23; Gdiby które wszy [nye] po
szywali prawa nyemyeczskego (si... abusi sunt 
iure Teutonico) Sul 43; Chczemy, aby, gdze 
grzech szstal szą, onym prawem, kthorego ona 
wyesz pozywałaby (quo illa villa tunc usa 
fuerit), ma bicz sządzon ib.; Poth genym kszą-
szączem thensze lvth rosmagythego__  prawa
pozywacz nye ma (diverso iure frui non de- 
beat) Sul 56, sim. Dział 63; Kasdy swey rzeczy 
pozyvay dobrovolnye (unusquisque re sua libere 
utatur, Dział 65: m a... vszywacz) kv lvbosczy 
swey voley Sul 71; Sustinetis enim,... si quis 
deuorat przezdzęcznye vaszego gymyenya po
zywa (II Cor 11, 20) XV med. SKJ I 65; Quo 
iure stipendium alimenti ab ecclesia tollit któ
rym vrzandem pozywa jalmusny cr<z>esczan- 
skey ca 1450 PF IV 576; Yszesz ty velikey 
roszcosy poszyval ib. 578; Day yemu, boże, 
potem swe vsznane a k temu rosumu oswye- 
czenye, yszby tako yego pozywał, yakoby 
thwey... navky... naśladował 1454 Wisi 
nr 385; Neptalim w zysznoscz<i> poziwacz 
bodze (abundantia perfruetur) BZ Deut 33, 23; 
Wzyoli s0 kapłani *skrzinya boz0 a sedm s nich 
sedm tr00b, gichze to w miloscive lata pozi- 
vali (quarum in iubileo usus est) BZ  Jos 6, 13; 
Poziuay sluszbi naszey (utere servitio nostro), 
iako sy0 lyvby-cz BZ  Judith 3, 6; Tu gym gorzke 
studnyce ku pycyv oslodzoni a za czterdzescy 
lyat yzitkow poziwaly (annonam de caelo con-
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secuti sunt) ib. 5, 15; Mjstrzowye, kthorzy po
zy wayą cznosczy, yako ony nalepyey vmyeyą,... 
taczy... mogą szwamy (pro szwany) bycz, ysz 
szą narostropnyeyszy OrtOssol 52, 4, sim. 
Ort Mac 64; Druge takye rzeczy, czso nye- 
wyasty poszywayą, tho może bycz szwano tako 
gyerda OrtOssol 55, 3, sim. OrtMac 69; Przeto 
może dobrze pozywacz takyego myesczkyego 
obeszczyą, yako gyny myesczanyn OrtOssol 
58, 2, sim. ib. 58, 3, OrtMac 74; Królestwa 
naszego yako gynszy ziemyanye poszywayą 
Dział 10; <P>otrzebno gest..., aby kaszdy 
swoy pokoy myal a geden drugemv szkody nye 
czynyącz, czsnoth poszywayącz (ut... in virtu- 
tibus convalescant, Sul 46: abi... we czno- 
thach szą poszylyaly) ib. 37; Poszyvayv (sc. le
karze) myszthrzosztwa swego, poky nye thv 
czaszv mego De morte w. 303; A wszdy yusz 
lath przeszło vyelye, gdy pozyyam swego pansz- 
thwa ib. w. 325; Gynako morza szle mnychy,... 
czo sz clastora vczekaya a szvey voley poszy- 
vayv ib. w. 442; Koor szpowyednyczy y wdowy... 
czyebye oszoblywie chwały, weszela nyebyesz- 
kyego... pozyuaiącz M W  94a, sim. ib. 94b; 
Quartam partem eiusdem medietatis (sc. vil- 
lae), quam possident et utuntur al. *pvszyvayą 
1499 AGZ XVIII 398; Pro benefactoribus, 
ąuorum gymyenya hodie poszyvacze XV p. post. 
R XXV 200; ~  pożywać księstwa, kapłaństwa 
*pełnić służbę kapłańską, sacerdotis munere 

fungV\ Rucho Aarona... y synów gego, abi 
*kszyosztwa poszywały mnye (ut sacerdotio 
fungantur mihi) BZ Ex 35, 19, sim. ib. Num 3, 3; 
Vmarly so Nadab a Abyu... i poziwali so 
kaplaynstwa (functiąue sunt sacerdotio) Eleazar 
a Ytamar BZ  Num 3, 4; Ten gest, gen poziwal 
kapłaństwa (qui sacerdotio functus est) w domv, 
ktori vdzalal bil Salomon BZ I Par 6, 10, sim. 
EwZam 287; Przikazalem gym, abi rzekły Lud- 
deowy y bracy gego..., abi ge nam posiały, gisz- 
bi kapłaństwa poziwaly (qui sacerdotio funge- 
rentur) BZ II Esdr 8, 47; ~  źle pożywać "uży
wać nieodpowiednio, nadużywać, abuti’: Tu, sc. 
cicada,... futurum tempus negli<g>ens... ymo 
nunc magis abvteris cantilenis, gl. cantibus sle 
pozivas pyasnek 1436 R XXIII 276; Abusi sunt 
wsgardziwschi albo zle pozywały (multi bonitate 
principum et honore, qui in eos collatus est, 
abusi sunt in superbiam Esth 16, 2) 1471 MPKJ 
V 59; Abutatur bandzie zle pozywaczy (in filia 
non avertente se firma custodiam, ne inventa 
occasione utatur se Ecclus 26, 13) ib. 82.

2. 'przyjmować pokarm, spożywać, jeść, ci- 
bum sumere, edere’: Poszywacz bandan gustabit 
(nemo yirorum illorum, qui vocati sunt, gustabit

cenam meam Luc 14, 24) ca 1450 PF IV 578; 
S vszylym pokarma zemskyego bodzesz poszy
wacz (in laboribus comedes ex ea, sc. terra)

! BZ Gen 3, 17; Za szyedm dny poszywacz bo
dzesz przesznycz (septem diebus vesceris azy- 
mis) BZ Ex 34, 18; Gedno samczi tego bodo 
poziwacz (edent ex eo) BZ Num 18, 10; Ale 
ia pokarmu nyewydomego... poziwam (cibo 
invisibili... utor) BZ Tob 12, 19; Darmo poszy- 
vasz lvbyeszczka, yusz czy sgothowana deszczką 
De morte w. 317; Pozivay dirige (pro digere; 
digere paulisper vinum I Reg 1, 14) 1471 MPKJ 
V 35; W praczy rąk szwych chleba pozywaya 
(labores manuum tuarum quia manducabis Psal 
127, 2) MW  81a, sim. 1484 Reg 711; Ale gyn- 
szych dnyow, których tez ludzie nye posczą, 
yayecz, syra y mleczna pozyvacz mogą 1484 
Reg 711, sim. ib. 713; Cibisque durioribus vte- 
batur, pozyyalą (sc. s. Hedvigis), yidelicet pul- 
tibus XV p. post. R XXV 177; Gdzye yest po
koy yego, gdzyeby yyelykonocznego pozyyal 
baranka (ubi Pascha... manducem Luc 22, 11)? 
Rozm 521, sim. ib. 528; ~  pożywać pi(e)rsi
"ssać, s u g e r e Pyrszy, gychsze<s>ch poziyal 
ybera que suxisti (Luc 11, 27) 1461—7 Serm 
98 v; Kyedy lesus byl ve dw lat po syem vrodze- 
nyv, tako yest ostayyon ode szanya, yze daley 
nye pozyyal pyerszy matky svey (matris ab 
uberibus fuit ablactatus) Rozm 99; ~  'przyj-
mować komunię św., corpus Christ i eucharisti- 
cum s u m e r e Poziualiby cibarent (carnem dedit 
et sanguinem, ut duplicis substantiae totum 
cibaret hominem) 1444 R XXIII 307; A chtory 
poszyua mnye prze myą (et qui manducat me, 
et ipse vivet propter me Jo 6, 58) ca 1450 PF 
IV 577; Vczyn mye dosthoyna, zebych pozy- 
vala czyala thwego naszwyaczschego Naw 181; 
Sacerdos communicat, pozyva, corpore Xpi 
ca 1500 Erz 77; ~  w błędnym tłumaczeniu
dwuznacznego lac. communicare: *Szwoth0szczy 
pozywayocz (Msza V: pozywayaczim, IV:
poszpolu yszyyayocz, I. VIII: pospolythuyacz,
III. VI: ycząstnoscz mayocz) y pamocz w[yje 
czczy mayocz communicantes et memoriam 
yenerantes ca 1431 Msza XII s. 214.

3. * ?* Nye pozyvacz partis incumbere rebus 
XV p. pr. R XVI 340.

Cf. Poczywać, Pożyczać
Pożywanie fo rm y: n. sg. pożywanie XV med. 

R XXV 155, ca 1500 Erz 77; ~  g. sg. pożywa
nia Sul 74; ~  d. sg. pożywaniu BZ Gen 2, 9, 
1461—7 Serm 314v; ~  ac. sg. pożywanie 
XV p. pr. PF IV 616; ~  i. sg. pożywanim 

■ 1461—7 Serm 176v; ~  /. sg. (o) pożywaniu 
| Sul 7, 1461—7 Serm 314v.
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Z n a czen ia : 1. *używanie, użytkowanie, po
sługiwanie się, : Posziwanye roszumu usum
racionis XV p. pr. P i7 IV 616; Vstawyenye 
o pyeczanczy oczcz[y]owskey pozzywanyy Sul 7; 
Kv othlozenyy szkodnego nalogy, yenze do- 
tychmyasth myedzy naszimy poddanymy tilko 
sz pozywanya albo obiczayy (solum ex com- 
muni usu) chowan byl,... ystawyamy Sul 74; 
Pozyyąnye vsus ca 1500 Erz 77.

2. *jedzenie, spożywanie, actus cibum sumendi' : 
Y wiwyodl pan bog s prochu wszelkye drzewo 
krasne a chczocz wydzecz owoce gego *chotne 
ku poszywanyu (ad yescendum suaye) BZ Gen 
2, 9; ~  *przyjmowanie komunii św., actus
Corpus Christi eucharisticum sumendi*: Com- 
munio pospolythoyanye, pozyyąnye c# 1500 
2srz 77; ~  złe pożywanie *nadużywanie, abusus5: 
Harum (sc. epularum) autem abusus, zle pozy- 
wanye, corpus debilitat XV P XXV 155.

1. a. 2.: Pozivanim fruendo 1461—7 Serm 
176v; Ku poszivanv w oczszyszne ad fruendum 
in patria ib. 314v; Gaudent fruicione yyeszelą 
<się> w poszivanyv bosztwa ib.

Pożywienie fo r m y : n. sg. pożywienie Ort- 
Mac 113, OrtOssol 84, 1; ^  g. sg. pożywienia 
1430 AGZ XI 55, XV p. post. R XXV 180; 
~  d. sg. pożywieniu XV p. post. GIDom 57, 
XV p. post. R XXV 181; ~  ac. sg. pożywienie 
1444 R XXIII 308, Sul 71, XVp pr. Zab 519, etc.

Z n a czen ie : *pokarm, środki żywnościowe, też 
środki do życia, środki na utrzymanie, cibus, 
etiam o p e s Clisch ambulayit, ąuerens yictum 
hincinde al. poschiwyeną 1430 AGZ XI 55;
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Vziteczne poziuene utile nutrimentum 1444 
R XXIII 308; Aby gydączy na voyną.,. nye 
wyączey kv strawye szobye y konyem brały, 
geno wmyerny pokarm konyom alybo pozy- 
wyenye (yictum) swe Sul 71; Pro nostra neces- 
sitate na poziyienie XV p. pr. Zab 519; Habentes 
yictum, poszywene, et ąuibus tegamur, hiis 
contenti sitis (I Tim 6, 8) XV med. GIWroc 98 r; 
Virtutem nutriticiam *poszyveyeny ca 1450 PF 
IV 570; De victu providit smyslal pozywyenye 
ib. 572; Tedy woyth może odpysczicz, aby thym 
dzyeczom s^Tego gymyenya, acz zapowyedano, 
dobre pozywyenye dano OrtOssol 84, 1, sim. 
Ort Mac 113; Nye gest powynna s tego gyda- 
czego gymyenya dzyeczyennego {pro dzye- 
czyem) dacz na pozywyenye OrtOssol 102, 4, 
sim. OrtMac 140; Divicias ne dederis mihi, 
sed tantummodo victui meo, pozywyenyy memv, 
tribue necessaria (Prov 30, 8)! XV p. post. 
GIDom 57, sim. XV p. post. R XXV 181; Maria, 
licet de stirpe regali erat, tamen sibi et filio 
suo acu et colo gyglą et przaszlycza, kadzela, 
yictum *porzyvyenya acąuirebat XV p. post. 
R XXV 180.

Pożżenie *spalenie, actus com burend iA on 
ne czekayą prawa, yscodzyl myą dla possenya 
stodoły taco vyele, prout wlt periurare 1421 
Kościan nr 898; Vstawyamy, aby obwynyeny 
s grzechy zaszyenya abo posszyenya (de crimine 
incendii sive exustionis)... w prawye polskem... 
powynny bądze {pro bądą) othpowyedzecz 
Sul 42.

in st y tu t  języ k a  POLSKIEGO
Polskiej Akademii Nauk 
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UZUPEŁNIENIA I POPRAWKI

UZUPEŁNIENIA DO SPISU ŹRÓDEŁ

BZ  Biblia królowej Zofii <szaroszpatacka> 
wraz ze staroczeskim przekładem Biblii. Wyd. 
Stanisław Urbańczyk i Vladimir Kyas. Wro
cław—Warszawa—Kraków 1965—1971. Komi
tet Językoznawstwa PAN. Wydawnictwa źró
dłowe. ~  Poprzednio cytowano według foto
grafii.

DanŁowG Gieysztor Aleksander: Owies
w daninach łowieckich w Polsce średniowiecz
nej. Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. 
XI. Warszawa 1963, s. 213—34.

DokMp III Zbiór dokumentów małopol
skich. Część III. Dokumenty z lat 1442—1450. 
Wyd. Stanisław Kuraś. Wrocław—Warszawa— 
Kraków 1969.

DokMp IV Zbiór dokumentów małopol
skich. Część IV. Dokumenty z lat 1211—1400. 
Wyd. Stanisław Kuraś i Irena Sułkowska- 
Kuraś. Wrocław—Warszawa—Kraków 1969.

DokMp V Zbiór dokumentów małopolskich. 
Część V. Dokumenty z lat 1401—1440. Wyd. 
Irena Sułkowska-Kuraś i Stanisław Kuraś. Wro
cław—Warszawa—Kraków 1970.

GILek Glosy i teksty polskie w XV-wiecz- 
nym rękopisie lekarskim ze zbiorów Biblioteki 
Jagiellońskiej nr 132/60 akc. Oprać. Felicja 
Wysocka. Wrocław—Warszawa—Kraków— 
Gdańsk 1971. Komitet Językoznawstwa PAN. 
Wydawnictwa źródłowe.
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Lent List Lentulusa w staropolskim prze
kładzie. [Wyd. i oprać.] Józef Reczek, Wacław 
Twardzik. Prace Filologiczne. XX. Warszawa 
1970, s. 343—55. Tekst znajduje się na s. 349. 
~  W t. I—V cytowany jako Wisi nr 2151 
z prawdopodobnie mylną datą ca 1418, którą 
obecnie poprawiamy na XV med.

OrtOssol Najstarsze tłumaczenie ortyli mag
deburskich według rękopisu nr 50 Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Oprać, 
i wyd. Józef Reczek i Wacław Twardzik. 
Część II. Transliteracja i transkrypcja tekstu. 
Wrocław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1972. 
Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznaw
stwa. Wydawnictwa źródłowe. ~  W 1.1—V 
cytowany z ogłoszonych dawniej urywków jako 
Ort Br, Ort Kai, OrtYrtel, w t. VI według peł
nego odpisu sporządzonego przez J. Reczka 
i W. Twardzika.

SądZKr Dokumenty sądu ziemskiego kra
kowskiego. Oprać. Zbigniew Perzanowski. Wro
cław—Warszawa—Kraków—Gdańsk 1971. Pol
ska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. 
Materiały Komisji Nauk Historycznych. Nr 20.

Wara Księga sądowa wsi Wary. 1449—1623. 
Oprać, i wyd. Ludwik Łysiak. Wrocław—War
szawa—Kraków—Gdańsk 1971. Starodawne 
prawa polskiego pomniki. Seria II, dział II: 
Prawo wiejskie, t. 8.

DODATKOWO OPRACOWANE HASŁA

Bogaciec *bogacz, diyeś1: Tho wschitko bilo 
błogo obłudne..., yako snacz na onim bo- 
gaczczu, gen po tern blodze... krople wodi 
ządal v żebraka XV med. R XXII 234.

(Chryst, Chrystus) Kryst, Krystus(z) (tylko 
w Biblii i jej interpretacjach) 'człowiek wybrany 
przez boga do spełniania specjalnych funkcji, 
pomazaniec, homo, qui a deo electus praecipuo 
fungitur munere’ : Prze Dawyda slvgo twego ne
Słownik staropolski VI

otewraczay oblycza twego crista (faciem christi 
tui, Pul: pomazayncza) FI 131, 10, sim. BZ  II 
Par 6, 42; Provisum rostropnego, mądrego 
y obeyszralego, tho yest cristussza XV med.

5 R XXIV 361; A gdisz weszły, vzrzal tu Elyaba 
<i> rzecze: Azaly gest yvsz przed panem cristus 
gego (num coram domino est christus eius)? 
BZ I Reg 16, 6; Tedy myły Iesus przykazał ym, 
czvsz svoym zvolyenykom, by nykomv nye po-
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yyedaly, yze on yest kristus, pomazanyecz boży 
(quia ipse esset Iesus Christus Mat 16, 20) 
Rozm 363; Vy mnymaczye, aby messyasch, 
czvsz kristus, który ma przydz albo przycho- 
dzączy yest, yszby byl czysty y pravy czlovyek 
(vos putatis christum futurum purum hominem) 
ib. 416.

Dziwi dziwie mięso 'nadmiernie rozrosła ziar
nina w ranie albo wrzodzie, caro luxurians, ąuae 
rocatur, ąuae in vulnere vel ulcere nascitur : 
Contra dzyvye myaszo XV p. post. BednMed 37.

Korabnik 'rzemieślnik budujący lodzie, okręty, 
ąui lintres, naves fabricatur*: Hereditate homi- 
num nostrorum ibidem degencium, qui vlg. 
corabnicy nuncupantur 1255 KodPol II 57.

Krzyżmo 'olej z balsamu i oliwy używany przy 
niektórych sakramentach i ceremoniach kościel
nych, balsamum oleo admixtum, ąuod ad ąuae- 
dam sacra facienda adhibetur : Crzismo crisma 
ca 1420 WokTryd nr 336.

Lipowy 'związany z lipą, ad tiliam pertinens': 
Unum stadium agri ex utraque parte trunci 
thyliaci al. z obu stronu lyppowego *pwiya 
(pro pnya) et post eundem truncum duos sulcos 
1460 ArchTerCrac XV 149, 10.

Melan pancerz melan 'pancerz tzw. mediolań
ski, czarny, thorax niger Mediolanensis, ąui 
rocabatur5: Item ivnochodnyk nyevyeliky, vrony, 
panczers melan, oboyczek, plech 1471 Górs- 
JazRp 270, sim. ib. 271.

(Mesjasz) Mesyjasz ( tylko w Biblii i jej inter
pretacjach) 'człowiek wybrany przez boga do 
spełniania specjalnych funkcji, pomazaniec, homo, 
ąui a deo electus praecipuo fungitur munere5: Vy 
mnymaczye, aby messyasch, czvsz kristus, który 
ma przydz albo przychodzączyyest, yszby byl 
czysty y pravy czlovyek (vos putatis christum 
futurum purum hominem) Rozm 416.

Mydlarka 'kobieta trudniąca się wyrobem 
mydła, mulier, saponem conficif: Bernar-
dus, braxator medonis de Leopoli, petit Agne- 
tem mydlarka sibi in coniugem... copulari 1495 
AcLeop II nr 1440; Agnes relicta, mydlarka 
ib. nr 1445; Testes pro parte Agnetis mydlarka
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ib. nr 1495; In causa Agnetis mydlarka al. 
smigmaticis ib. nr 1498.

Napierstek (?) może 'napierśnik czyli część 
zbroi, osłaniająca piersi, fortasse pars loricae pe- 
ctus tegens’: Item pro snury [...] al. *nappers- 
teky 1394 MMAe XV 188.

Nieposzycie 'nieumocowanie słomianego po
krycia dachu, actus tectum stramineum non po- 
nendi: Ob non reformacionem gazę vlg. o ne- 
posicze istby 1424 KsMaz II nr 672.

Nieznały (?) ' taki który nie poznał, nie do
świadczył czegoś, ąui aliąuid non cognovity: Poy- 
dze dzewka Rebeca..., dzewka wyelmy śliczna, 
panna przekrasna, moza nyeznala (incognita 
viro) BZ Gen 24, 16. ~  Może jednak trzeba
czytać nie znała.

Opierać (?) 'umacniać żądania procesowe 
w postępowaniu dowodowym, causam in iudicio 
actam argumentis corroborare*: Capusthca ite- 
rum dixit:... Ad literas pono literam, litera 
supportando al. opyerąycz (pro opyerayącz), 
quia ex antiquo in districtu Leopoliensem in- 
scribuntur (sc. bona) 1477 AGZ XVIII 140.

Ozd 'budynek do przygotowywania słodu, slo- 
downia, aedificium, ubi fermentum frumentarium 
ad cerńsiam coąuendam conficitur5: Iacom y<a> 
Iacuszowi nowey istbi ani osdu <ni>e roczil 
1403 KsMaz I nr 362a.

(Part) Port 'grube płótno, odzież z tego płótna, 
linteum crassum, \estimentum ex hoc linteo eon- 
fectum : Przekvleya restituere debet popadie... 
quinque genera tunicarum al. porthv 1437 AGZ 
XII 14; Vestimenta mulieris et viri vlg. porcz 
(pro porth) 1439 ib. 430.

Poczęć 'naczynie kuchenne, ras, supellectile : 
Supellectilia, id est ytensilia domus domowe 
sczebrzvchy uel począczy Ort Cel 10, sim. Ort- 
Lei 235.

(Podleboczny) Poleboczny 'znajdujący się 
z boku, ąui a dextra rei laera alicuius rei parte 
positus est’: Collateralis, gl. in dextro latere 
pendens poleboczny, ei latro pacta petit requiei 
1466 R XXII 24.

WYKAZ WAŻNIEJSZYCH BŁĘDÓW DRUKARSKICH I RZECZOWYCH

tom strona jest ma być
I 29 b 45—7 wykreślić cytat

79 b 8 bicz... slotkym bicz slotkym
85 b 10 po Zbijać dodać: Dobiwać
86 a 47 po 12. dodać: ~  Cf. Pobiedzić.

120 b 17—20 skreślić cytat i rektyfikować na Bogaciec 
(w Uzupełnieniach w t. VI)
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128 b 32 1447
129 a 46 1447
175 b 30
255 b po W. 1
261 a 34—5
261 a 35
284 a 18
285 a 39
285 a 43
299 b 11
312 b 34 ac.
328 a 47--8
333 b po w. 2
341 b 46 ' tkanina jedwabna, tex-

tus Sericeus’
409 b 3
409 b 43

16 b 9 pogambeli
18 b 45
30 a 30 nye gothowa
31 a 34
47 b 4
65 b 5 Dłużyć się
65 b po w. 6
75 b 8 dobrodziestwu

182 a 26 
202 b 33
315 a po w. 39
320 a 22 
320 a 25 
324 b po w. 3 
386 a 35

Dziewiątynaćcie

386 a 38 Polya
475 b 32 
552 popr. do

I 285 a 39 
552 popr. do

II 455 b 37 
50 a 14—8
93 b 47—9

nye gothowa

119 b 4 *schrakathy
123 a 19 

129 b po w. 45

Jaszczowy 'jaszczurowy 
(o gatunku szorstko wy
prawionej skóry), asper 
(de pellis confectae as- 
peritate/

147 a 29 Półjednejnaście
198 b 36 Jeżów
217 a 44 Podkadzać
233 b 54 Kamyczki
234 b 23 Nicie
245 a 32 Karczyki
286 a 43 Klekotki

XV p. post.
XV p. post.
po Wzbudzać dodać: Pobudzawać 
dodać: Chruścić cf. Pochruścić
wykreślić: Pochwatnić 
po Uchwatnić dodać: Pochwatnąć
wykreślić: praet. 
wykreślić: Powciągnąć 
wykreślić: Powciągać 
po part. dodać: praet. 
adi. ac. sg. 
wykreślić cytat
dodać: Cuchnąć cf. Wycuchnąć
'tkanina z sierści wielbłąda, pannus e pilis 
cameli confectus*:
po 144. dodać: ~  Cf. Półczwarta. 
po Czternasty dodać: Półczwartanaście
pogambek
po Zdawać dodać: Podajać 
nyegothowa
przed Udarować dodać: Podarować 
po 1189. dodać: ~  Cf. Drzon.
1. Dłużyć się
dodać: 2. Dłużyć się cf. Wzdłużyć się
dobrodziejstwu
wykreślić: Podrobić
przed Wzdzierać dodać: Wydzierać
dodać: Dziesiątynaście cf. Półdziesiętanaście
(Dziewiątynaście) Dziewiątynaćcie
po 16. dodać: ~  Cf. Półdziewiętanaście.
dodać: Cf. Półdziewięci
po Ogarnąć dodać: Podgarnąć
Rolya
nyegothowa

wykreślić

po Poganiać dodać: Przyganiać
wykreślić cytat
rektyfikować na gędźcy i przenieść cytat do
hasła Gędziec
sthrakathy
(Jaźwcowy) Jaźcowy eborsukowy, pellis melis’ 
i przenieść hasło na 129 b po w. 45

dodać: Jaźcowy cf. Jaźwcowy
Półjednegonaście
Jeżów
Podkadzujący 
Kamyczki pl. tantum 
Nić
Karczyki pl. tantum 
Klekotki pl. tantum

12*
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324 b 55 wothowych ('w wojto- w oth<(w>o[wKrzon>ych
wych’)

387 b po w. 12
393 b po w. 29

393 b 30 Krócić
393 b 42
408 a 45
411 b po w. 17

416 b 27
421 b 45 i.
482 popr. do

II 315 a 39 Półdziesiąta
320 a 21 Półdziewiąta

483 popr. do
II 325 a 43 Półdziewiętnaście

49 b 24
62 b 27 solutum
76 a 21 pirzw<e>
85 b 42

107 a 2
107 a 5
126 a 41
133 b 15 Nałysić
158 a 45
158 a 51—3

159 b 37 Manasterz
187 b po w. 45
189 a 19 Mężnosć
189 b 39
189 b 45
190 a 45
190 a 48

232 a 35 szakaradny
237 a po w, 47
249 a 18 dzikie
249 a 21 dzykye
283 a 26 między
319 b 41
319 b 47
332 b 31 'Sg-
333 b 18 nye gothowa
359 b 22
360 b 7
362 a 49
362 a 50

368 a 14 Pomuskiwać
379 b 50 va

6 b 13 imienia
18 b 24 Nayd<uję>
63 a 35 złajać

dodać: Krocić cf. 2. Krócić 
dodać: 1. Krócić cf. Okrócić, Skrócić, Ukró
cić, Skracać 
2. Krócić czy Krocić
wykreślić: Skrócić, Skracać 
po Skruszyć dodać: Wskruszyć 
dodać: Kryst, Krystus(z) c f  Chryst (w Uzu
pełnieniach w t. VI) 
po Nakrzywić dodać: Przekrzywić 
/.

Półdziesięta
Półdziewięta

Półdziewięcinaście
przed Przelić dodać: Lity
solitum
pirzw
wykreślić: Obelżeć się 
wykreślić: Połączyć 
przed Złączać dodać: Wzłączać 
po Ozłożyć dodać: 1. Podłożyć 
Nałysion
wykreślić: Gn gl. 161 a
cytat przenieść na b 15 po ~  małżonki 'mąż
i żona, maritus et uxor\
Manaster
dodać: Mężabojstwo cf. Mężobójstwo 
Mężność
po Mężobójstwo dodać: Mężabojstwo
po 808 dodać: ;mężabojstwo Rozm 
wykreślić: 814
dodać: Pusczyl ym tego, który byl prze maza- 
boystvo vssadzon w czyemnyczą ib. 814. 
szkaradny
dodać: Cf. Pomieszać 
dziwie
dzyvye o
miedzy
dodać: ~  Bohemizm. 
dodać: ~  Bohemizm. 
pl.
nyegothowa
po Zmawiać dodać: Omowiać 
przed Pomroczyć dodać: Pamroczyć się
wykreślić: n. sg. f . mszczona Sul 41; 
po43; dodać: ~ praet.pass. 3. sg. f .  mszczona 
bywała *Sw/41.
Pomuskać
via
imieniu
Nayd<ę>
złajać
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64 a 21 ćesta
76 a po w. 15

76 b 10 peaet.
81 a po w. 52

87 a 29 Narębić
87 a po w. 33

165 b 43 Enim a norma
165 b 44 inveluit
180 a 20 (Niedźwiedzi)
196 a 44 pouyedayącz
198 b 50 

217 a po w. 6

*lekka choroba, nie uza
sadniająca niestawienia 
się w sądzie, morbus le- 
vis, quo quis laborans 
absentiam suam in iudi
cio non potest excusare

217 a 52 Niepowszechny
217 a 54 
219 a 30

nyepowszechny

221 b NIEPZYJACIEL
223 b 1 
256 b 29—31 
274 b 19—22 
291 a 10

i p . i

291 a 45 
295 a po w. 17 
301 a 31 
301 b po w. 11 
333 a 47 
361 a 37

Rszm

410 a 32
512 b 44 
538 a 8—11

*przelycz

560 b 24 praes.
600 a OPIEKA
624 a 7 ava
637 b 55
638 b 21—3

*v yyelyko

649 b po w. 4
689 b 
716 b 3 
716 b 13

OSTAWA

cćsta
dodać: Napierwej cf. Pierwej 

Napierzwy cf. Pierwy
praet.
dodać: Napośledziej cf. Pośledziej 

Napośledź c f  Pośledziej 
Narębić 1.
dodać: 2. ' wyciąć, uciąć, excidere : Stany 
sz drew czynycz (sc. ma) narąbyonych (de 
lignis... incisis) abo wsząthich w leszyech 
ab<o> w chrosczech nye godzączych szą kv 
bvdowanyv Sul 46.
Munus enim anorma 
involuit 
Niedźwiedzi 
pouyed<a>yącz
'lekka choroba uzasadniająca niestawienie się 
w sądzie w pierwszym lub drugim terminie, 
morbus levis, quo quis laborans absentiam 
suam in iudicio in prima vel secunda actione 
potest excusare

dodać: Niepotuszyciel cf. Niepokusiciel 
Niepowszedni
nyepowszethny 
wykreślić odsyłacz 
NIEPRZYJACIEL 
i.pi.
wykreślić cytat i przenieść pod Niewinnie 
wykreślić cytat i rektyfikować na mścić 
dodać: też pi. tantum Noski 
Rozm
dodać: Noski cf. Nosek
dodać: też pi. tantum Nóżki
dodać: Nóżki cf. Nóżka
wykreślić: Przyobiecać
dodać: Ex opposito utrumąue supradicto-
rum fluviorum al. obapoly *pottokow sco-
puli procedunt et vadunt, qui fluvii distin-
guunt mediant et faciunt... granicies per-
petuas... usąue ad monticulum 1464 KodTyn
470.
po / . dodać: -by 
przelysz
przenieść cytat do 1. 
praes. ind.
OPIEKANIE
ova
v *vyelyko
wykreślić i rektyfikować na ozd (w Uzupeł
nieniach w t. VI) 
dodać: Cf. Półośminaście 
OTAWA
po 29. dodać: ~  Cf. Półosma. 
po 19. dodać: ~  Cf. Półosmanaście.
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720popr. do II 514 a
544 a 23 
544 a 2 w. 7 
544 a popow. 8

10 b 52 Podpalały
10 b 53 —
21 a 13 wzruschy... banc
57 b 40 Opatrzeć
70 b 8 myluy
70 b 9 sz<er>czw
76 a 36
77 b po W. 23
80 b 38

100 b po w. 53
107 a PJERWNIĘ
127 b 24
131 b 35 MPKJ V 40. 44
131 b 44 war. lub.
173 a 38 Płow(y)
175 b po w. 45
203 b 27 pochwalić się
219 b po w. 13
238 a 24 rana R
260 b 20
262 a 26
269 a po w. 27
273 b 32 podwojnikowy
288 b 36
293 b POGLĄDĆ
307 a po w. 29

311 a 55 simul
314 b po w. 1
314 b po w. 9
319 a po w. 5
363 b 22
376 a 38
409 b 4 Port
409 b po w. 8

462 a po w. 36
464 b po w. 8
472 b 24 się

INSTYTUT JĘZ'A--
Polskiej Ar.ace.

Pracownia Uk*V

514 a 23 
544 a 2 
544 a po w. 7 
544 a po w. 8 
Podpalać
po Zapalać dodać: Podpolały, Podpolaty
wsdruschy... bandzye 
Opatrzać
mylwy
szerczw
po 72. dodać: ~  Cf. Prętlik.
dodać: Pianie cf. Pienie
po 724. dodać: ~  C f Półpiętanaście.
dodać: C f Porca
PIERWNIĘ
wykreślić odsyłacz
MPKJRp V 31 r. 32v
war. lub. rp.
Płowy
dodać: Płów c f  Płowy 
pochwalać się
dodać: Poćwirdzienie cf. Potwierdzenie
rana 1447 R
po 144; dodać: ~
dodać: Podowieństwo
dodać: Podowieństwo cf. Podobieństwo
powojnikowy
wykreślić: neutr. podziwiły 
POGLĄDAĆ
dodać: Pojrzedni cf. Pośredni 

Pojrzodek cf. Pośrodek
(simul
dodać: Póki cf. Póki
dodać: Pokimiasty cf. Pókimiasty
dodać: Poko cf. Póko 
po 104. dodać: ~  
wykreślić: 1425 StPPP X nr 20 
1. Port
dodać 2. Port cf. Part (w Uzupełnieniach 
w t. VI)
dodać: Poszcie cf. Pójście 
dodać: Poście cf. Pójście
się

jk
ozna


