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P(óć)
Póć cf. Pójść
Pod 'podstawa, na której są osadzone kamienie
młyńskie, basis lapidum molarium : Ministerialis, vides, quia hic non est destruccio molendini
al. skaza młyna. Nye mass walv, nye mass podu,
nye mass pogrodek 1435 Pozn nr 1577; Yakom
ya nye dal kamye<nia> panu Milayewy wsocz
anim go kaszal wloszicz na pod przesz gyego
voley 1437 Pyzdr nr 1128.
Pójć cf. Pójść
(Pójście) Poście czy Poszcie f o r m y : n. sg.
poszcie Sul 9, XV med. PF IV 760, XV med.
SKJ V 283, etc.; — g. sg. poszcia 1444 R XXIII
303; ~ ac. sg. poszcie XV p. pr. JA XV 535,
XV med. SKJ V 254. 282, etc.; ~ i. sg. poszcim
Spow 3, 1456 ZabUPozn 102, 1471 MPKJ V
55. 88; ~ l. sg. (w) poszciu Sul 37, XV med.
R XXV 155, XV med. SKJ V 277, etc.; - n. pl.
poszcia FI i Pul 72, 2.
Z n a c z e n ia : 1. ' krok, chodzenie, sposób cho
dzenia, passus, ambulatio, incessus’: Moie wem
nogi poruszili se so, nemalem wilili <sie> so
poszczą moia (gressus mei) FI 72, 2, sim. Pul;
Davam szya vynyen bogv *wszechmogocemv
s pyączy szmyslow czyala mego grzessnego,
czom szgrzessyl... possczym, veyrzenym Spow 3;
Yako *czvdnye yest poscze thvoye w obvczv
quam pulcri sunt gressus tui in calciamentis!
(Cant 7, 1) XV med. PF IV 760; Si per pedes,
posczym, dicat: Perlice gressus meos, posczye,
in semitis meis (Psal 16, 5) 1456 ZabUPozn 102;
Poszczę motum 1461—7 Serm 248 v; Lekkym
posczym lento gradu (lento gradu sequantur
iter nostrum familiae Tob 11, 3) 1471 MPKJ V
55; Composito gressu składanym posczim aut
zamyślonym (pro eo quod elevatae sunt filiae
Sion... et composito gradu incedebant Is 3, 16)
ib. 88; <W> posczyw dzyevycza Marya była
szylno smyerna a barzo poczesna (planus et
compositus eius erat gressus), bo nye była
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w posczyy barzo lyenyva (neque praeceps fuit
ambulando) Rozm 22; Ryschanye, posczye
wschytko dzyevycze Marye y yey wschystko
postavyenye (omnis motus yirginis, incessus
atque status) było smyerne ib. 23; O nogach
mylego Iesusza a o posczyy (de pedibus) ib. 154;
Nye było tesch nyevstavyczne, alye było varthkye yego posczye (gressus) ib.; Stanye, ruszanye,
stapanye, posczye, odzyenye yego (status, mo
tus, habitus eius et incessus) ib.
2. 'wyjście, wyruszenie w drogę, profectw :
Describit ewangelista Lucas yirginis Marie et
Joseph obedienciam et profeccionem poschcze
XV med. SKJ V 254; Wyeszyelyl sze Egipt
w poszczyu (in profectione, FI: w przespyewanyv) gych Pul 104, 37; Poganystvo eypskye
kyedy szą zvyedzyely posczye Iozeffovo (recessum Ioseph) a dzyevycze Marye, nazylney szą
tego zalovaly Rozm 118.
3. 'wstęp, wejście, aditus': Possczia aditus
(nos ergo signo domino tutemus nostra pectora, ne serpens ille calidus intrandi tentet adi
tus) 1444 R XXIII 303.
4. 'posuwanie się naprzód, dalszy bieg (spraw),
rozwój, progressus': Genze (sc. pozwany) kdi
nye stanye, kv skazanyy rzeczy słuszne poszczę
ma bicz (ad deffinitionem causae licite procedatur) Sul 9; Francyszek... Lucziyą... wszyąl
na swą pyeczą a w posczy czasza (tempore vero
procedente) yą... za mąsz yidaal Sul 37; In
yirtutum perfeccione w posczyy XV med. R XXV
155; Secunda (sc. quaestio) querit de eius progressu, poszczv, per mundum XV med. SKJ V
277; Perque metri salebras, posczyy, rege nostre
plaustra camene 1466 R XXII 23.
5. 'pochodzenie, początek, origo, initium : Witay, mile swathe czalo, czsosz na swantem krzizu
pnalo, od kogao (pro bogasz) oczcza poszczę
myalo XV p. pr. JA XV 535; Ortum, poscze,
sanctissimum matris dei, sancte Marie, enar1
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rare non sufficiunt... omnia verba XV med.
SKJ V 282; Quod ortus, poscze, eius... describitur sub methaphora rerum celestium ib. 283.
(Pójść) Póć, Pójć f o r m y : praes. ind. 1. sg.
pójdę FI i Pul 41, 4. 138, 6. 140, 11. Ez 1, BZ
Gen 13, 9, etc. etc.; 2. sg. pójdziesz: BZ Gen
13, 9. 15, 15. Deut 17, 11. I Reg 20, 19, XV
p. post. Kałużn 286, etc.; podziesz BZ III Reg
22, 4; 3. sg. pójdzie FI 65, 5, Sul 13. 51. 106,
BZ Gen 12, 8, etc. etc.; podzie FI Hab 7;
1. du. pójdzie wie BZ Ruth 1, 10; 2. du.
pojdzieta BZ Jos 2, 16; L pi. pojdzimy FI 121, 1;
pójdziemy BZ Num 20, 17, Pul 121, 1, Rozm 89;
podziem BZ Num 20, 17; 2. pl. pójdziecie BZ
Gen 18, 5. 18. 19, 2. Jer 29, 12, ca 1500 SprTNW
V 13; 3.pl. pójdą FI i Pul 80, 11. 83, 7. 103, 11,
BZ Gen 14, 24, etc.; podą FI Ath 39; ~ praes.
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozka
zującego 1. sg. ać pójdę BZ Gen 24, 49; ~ imper.
2. sg. pojdzi Kśw br 3. 6. 8, FI i Pul 44, 5.
Sul 99, BZ Gen 12, 1, etc., Pul 118 arg. 4,
Rozm 287, etc.; podzi BZ Num 23, 13, SkargaWroc w. 76; pójdź BZ Num 22, 6, Rozm 302;
podź XV p. post. SKJ I 147, EwZam 301. 302,
ca 1500 SprTNW V 13, Rozm 418; 3. sg. podź
BZ Ex 35, 10; 1. du. pojdziewa BZ Gen 19, 32;
podźwa BZ I Reg 26, 11; 1. pl. pojdzimy Rozm
132. 436. 612; pójdźmy Pul 94, 7, Rozm 435;
podźmy FI 94, 1. 7, BZ Gen 33, 12, etc., Rozm
68, etc.; pojdziem FI 82, 4, Pul 94, 1; 2. pl.
pojdzicie Rozm 248. 374; podzicie FI 65, 15;
pójdźcie BZ Deut 1, 7, Pul 65, 15. 82, 4, Rozm
492; podźcie XV in. R XXIV 75, XV p. pr.
R XIX 42, BZ Gen 11, 3, etc., Rozm 213, etc.;
~ inf. pojć 1436 AGZ XI 114, Sul 99, OrtMac
56, 78. 128, OrtOssol 29, 1. 47, 1. 93, 1, XV e*.
PF V 21; poć Sul 72, OrtMac 77, OrtOssol
46, 1, etc., Dział 67; ~ praet. 1. sg. m. poszedł
jeśm Pul 36, 38; 3. sg. m. jest poszedł 1430
Pozn nr 1354, Rozm 293, etc.; poszedł 1398
Pozn nr 396, 1410 JA VI 211, 1412 Pyzdr
nr 357, etc. etc.; poszeł XV med. GIWroc 92v;
poszed Rozm 347; /. poszła Sul 13, XV med.
SKJ V 282, BZ Gen 24, 50, OrtMac 25, etc.
etc.; neutr. poszło ca 1500 JA IV 94; 3. du. m.
poszłasta Rozm 62; 3. pl. m. poszli są 1391
TPaw III nr 2085, BZ Num 26, 60; są poszli
Rozm 393. 399. 614. 615; poszli 1398 BiblWarsz 1861 III 34, XV med. GIWroc 39r, Ew
Zam 287, etc.; poszły Pul 17, 14; /. poszły są
FI 104, 40; są poszły Rozm 285. 576; poszły
Pul 41, 10. 104, 40, Rozm 347; neutr. poszły są
FI Moys 5; poszły Pul Moys 5, XV p. post. R I
s. XLV; ~ pląperf. 3. sg. m. jest był poszedł
był Gn 176a; poszedł jest był Gn 3a; był po

szedł BZ Gen 10, 24, ca 1500 Erz 72; /. była
poszła EwZam 295; ~ condit. 1. sg. m. -bych
poszedł Rozm 351; 3. sg. m. -by poszedł Ort
Ossol 101, 4 ;/. by poszła OrtMac 27, OrtOssol
29, 4; neutr. -by poszło Sul 66, ca 1450 PF IV
571; 1. pl. m. bychom poszli ca 1455 Dóbr 323;
bychmy poszli Bogur DE; byśmy poszli Bogur C;
3. pl. m. -by poszli OrtMac 59, OrtOssol 48, 4;
~ part. praet. act. poszed w BZ Tob 7, 10; poszedwszy EwZam 303; ~ part. praet. act. II
cf. Poszły.
Z n a c z e n ia : 1. (o istotach żywych) 'zacząć
iść, ruszyć w drogę, udać się, przemieścić się,
przy czym często można dziś podstawić cza
sownik przedrostkowy przyjść, odejść itd., wy
jątkowo niedokonany chodzić, incipere ire, proficisci, se conferre': a. bez określeń lub z okre
śleniami wyrażonymi bez użycia form deklinacyjnych: Vstan,... pospey so, milucka moia
y poydy Kśw br 3, sim. ib. br 6; Tekdi gdi stała
ossada..., tedi posiali comornika... do paney
hy do Paska prossącz..., aby gim othpuscili
przissangą hy kgnew pirwey, nisli posli 1398
BiblWarsz 1861 III 34; *Pado w syecy gego
grzeszny, ossobne gesm ya, asz poydo (donec
transeam) FI 140, 11, sim. Pul; Venite, podcze,
ad me omnes, qui laboratis (Mat 11, 28) XV
in. R XXIV 75; Posly *szw discessere XV p.pr.
R XVI 345; liii autem profecti, posly, predicaverunt (Marc 16, 20) XV med. GIWroc 39 r;
Poloszo wam chleb a poczwyrdzyczye swego
szercza a potem poydzeczye (transibitis) BZ
Gen 18, 5, sim. ib. 19,2. Jer 29, 12;Poydze (egrediebatur) dzewka Rebeca... nyosocz wyadro
na pleczomu {pro plecowu) BZ Gen 24, 15, sim.
ib. 24, 45; Podzmi pospołu (gradiamur simul),
a bodo ss tob00 w towarzysztwye ib. 33, 12;
Poszed w Thobyas rzecze BZ Tob 7, 10; Dano
gey sz prawa dwa przyszyasznyky, aby... szvkala y wszyala, czo by stało za gey, poszła
y nye nalaszla OrtMac 142; Poydą proficiscentur (omnes qui numerati sunt,... proficiscentur
Num 2, 24) 1471 MPKJ V 24; I poszedł yesm
(transivi, FI: szedł iesm), a owo go nye Pul
36, 38; Poydo (ibunt Hab 3, 11) w plsczenyu
blyskayoczego kopya twego Pul Hab 17; Podzczye, bogoszlawyeny oycza mego! Naw 167;
Podzy, dvszo *moye myła! SkargaWroc w. 76;
Podz (vade Mat 4, 10), szątanye! EwZam 301:
A zatem poschedl yeden stary kapłan zydowsky Rozm 20, sim. ib.; Posla-ly albo chodzyla
(incedebat, ambulabat) a sluschno poczestnye
podnyowschy szyą {leg. szyję) nadobnye ib. 22;
Svyąty Bartlomyey... szye zvl y poschedl boss
ib. 235; Rzeki k nyemv: Ydzy... Vyerzącz on
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czlovyek movye mylego Iesucrista y poydzye
(ibat Jo 4, 50) ib. 254; Yako szą posly {sc.
tłuszcze), przydącz yeden tradovaty dal yemv
chvalą ib. 285; A syn mlodschy byl na roly,
a kyedy poschedl (cum veniret Luc 15, 25)
y przyblyzyl szye domv ib. 387; A ony szą po
szły (abierunt Mat 20, 5) ib. 393, sim. ib. 399.
614. 615; Tegodlya ydzczye vy k temv szvyątemv dnyv, yacz yescze nye poyda (non ascendo
Jo 7, 8) ib. 431, sim. ib. 454. 595; Tako y poschly (concurrerunt), a przede wschemy Iudasch ib. 612; Alye syn czlovyeczy poydzye
(vadit Mat 26, 24), yako o nym pyssano przez
proroky ib. 546; ~ Poczmi (ascendamus), abichom obsedli zemyo BZ Num 13, 31; Podzmy
rychley, azabychmy s nym pomarły Rozm 696;
~ Ya poydą czyrpyecz za vass Rozm 611;
Poydzy słuchacz ossądzenya na czye ssmyertnego ib. 744; ~ (z określeniami przysłówko
wymi): Przysyangayanczemu pyssarz ma kazaacz poycz (procedre)... Pyssarzs... przissyangayąnczego... navczicz ma, abi swoyan przissyangąn przewyodl w yczinek, rzekancz tako:
Poydzi daley (procede ulterius) Sul 99; A yako
daley posła (sc. Maryja), nyevyasty... począly
k nyey movycz Rozm 747; Dvch, *gdye chcze,
dmye, a glos yego szlyszysz, alye nye vyesz,
skadby przyszed abo gdzye poydzye (quo vadat
Jo 3, 8) EwZam 305; Po tych czterdzyesczy
dnyoch, synkv myły, czo bądzyesch dzyalal
albo gdzye poydzyesch (quo tunc es iturus)?
Rozm 171; Mystrzy, chcze czye naslyadovacz,
gdzyekoly poydzyesch (quocumque ieris Mat
8, 19) ib. 289, sim. ib. 234; Paklycz *czso
gynego lubo, powyecz my to, acz poydo (ut
vadam) gynodi, na prawo albo na lewo BZ
Gen 24, 49; Kamo poydo (quo ibo) <od ducha> twego? FI 138, 6, sim. Pul; Wszistek lvd
naprzód poydze (praecederet) w harnaszy BZ
Jos 6, 9; Ja zadam, aby odtand nye posedl
{OrtMac 138: nye chodzyl, sc. dłużnik), alysz
my zaplaczy OrtOssol 101, 4; A yako yest myły
Yesus odtąd poschedl (cum transiret inde
Mat 9, 9), vzryal czlovyeka szyedzączego na
myczye Rozm 293, sim. ib. 314. 326, etc.; Podz
odtąd! ib. 418; Vynydz, poydzysch odtąd (vade
hinc Luc 13, 31) ib. 419; Zay wykłada sze sam,
yakoby rzeki: Sam poydzy! Pul 118 arg. 4, sim.
Rozm 287; Czekayczye tu s osiem, a yacz sy
nem {leg. z synem) tam poydo (ego et puer illuc
usque properantes) BZ Gen 22, 5; Podzmy tam!
Rozm 663; Vstanczye, podzmy tamo (eamus
hinc Jo 14, 31)! ib. 566; Poschly vznak (abie
runt retrorsum Jo 18, 6), czvsch od oblycza bo
żego ib. 626; Poszedvszy zonąd (procedens

Mat 4, 21), yyrzal... dw brathv EwZam 303;
~ ( wyraża równocześnie a. wyłącznie wezwanie
do wykonania innej czynności): Szczostne poy
dzi y croluy (prospere procede)! FI 44, 5, sim.
Pul; Podzicze (venite, Pul: poydzcze) a sliszicze, a wipowem wszistki, gisz se boio boga
FI 65, 15; Poydzem (venite, Pul: poydzcze)
y rozproszimi ie z luda! FI 82, 4; Podzmi (venite, Pul: poydzem), weselmi se gospodnu! FI
94, 1; Podzmi (venite, Pul: poydzmy), poclonmi
se y padnmi przed bogem! FI 94, 7; Poczczye
(venite) a nadzalaymi czegel! BZ Gen 11, 3, sim.
ib. Neh 2, 17, EwZam 301; Poydzewa, ypoywa
swego oczcza wynem (veni, inebriamus eum
vino)! BZ Gen 19, 32; Poydzy a wnydz (ingredere), blogoslawyoni panye! ib. 24, 31; Ale
poydzy (veni), a vczwyrdzywa ślub myedzi mno
a myedzi tobo ib. 31, 44; Ktokoly z was gesth
modry, podz (veniat) a uczyń, czsokoly gest
przykazał pan BZ Ex 35, 10; Przeto poydz
(veni) a poklni lvda tego to! BZ Num 22, 6;
Tocz lvd, ienze iest wiszedl z Egypta..., poydzisz (veni), poklni gy! ib. 22, 11; Podzczie
(venite Psal 94, 6), modlcze sie! M W 108a;
Podz (veni Jo 1, 46) a oglyąday! EwZam 302;
Poydzymy (vadamus) a znaydzyemy syna naschego Rozm 132; Poydzy czye (venite Jo 4, 29),
vzryczye czlovyeka! ib. 248, sim. ib. 374; Tenczy yest dzyedzycz, podczye (venite Mat 21, 38),
zabymy y {leg. ji fgo5)! ib. 410; Gospodnye,
poydzy (veni Jo 11, 34), vzry! ib. 438; Podzmysz
(eamus Deut 13, 6), sluzmyz ynemv bogv!
ib. 812.
b.
z określeniami wyrażonymi z użyciem form
deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś, czegoś:
Po[s]ydy camoc {pro tamoc) do croleustua nebeskego! Kśw br 8; Posetlcy gest on bil {sc.
Jozef) do tego tho mastha Bethlehem Gn 3a;
A cdiszcy vocz Ioseph... gestcy on byl s panno
Mario posetl bil do tego tho mastha Gn 176a;
Wesrzod dnow mogych poydo (vadam) do wrót
pkelnych (Is 38, 10) FI Ez 1, sim. Pul; Poydzy
(veni) do zemye, ktorosz ya tobye vkazo BZ
Gen 12, 1; Ma-ly powod czyągnącz, slowye
poydcz {OrtMac 128: poydz) albo gechacz
do zachodcze OrtOssol 93, 1; Panovye...
s poloviczą bazary poschly do Czirkass 1500
ListTat 175; Poczmy do Bethleem rychło! De
nativ w. 71, sim. Rozm 68; Wyeszyel szyą, mathuchno moya, yusze pocz sze mna do raya!
ca 1500 SprTNW V 13; Iozeph z Marya poyawschy osia y volv y poschlasta do Bethleem
(ierat in Bethlehem Ioseph cum Maria) Rozm
62; Myły mystrzu, poydz do mego domv! id.
302; Poydzmy (eamus Jo 11, 7) do zydovskyey
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zyemye! ib. 435; ~ od kogoś, czegoś: Poszedł
(OrtOssol 62, 3: przyszedł) w gnyewye od gaynego szadv OrtMac 81; Z vyelykyem veselym posly (recedunt) od nyego Rozm 78;
Vsyadschy v lodzya y poschedl (venit Mat 15,
39) od nych ib. 360; Marya vschlyschavschy to
z yyelyka zalosczya od nyego posła ib. 498;
~ od czegoś do czegoś'. Kady Chrczon poydzye od Radzykowskyey granycze... asz do
Laznyewskyego granyczy, thady Chrczonovo
na pravo 1495 ZapWarsz nr 1662; ~ od kogoś
w coś: Poydczye ode *mnnye (discedite a me Mat
25, 41), przeklączy, yyeczny {leg. w wieczny)
ogyen! Rozm 492; ~ pośrod czegoś: Vozni
s opolim mai iest idz strugo i posz<e)dl zuf
szo possrod strugi 1398 Pozn nr 396; ~ z czegoś:
Szlyvthvy szye..., gdy poydzye dvscha sz mego
czyala Naw 68; O tern, yako dzyeyycza Marya
posła z Betanyey Rozm 695; Poszedł {sc. Piotr)
z domy barzo gorszko placzącz ib. 698; ~ z cze
goś w coś: Poydo (ibunt) ze czcy w czescz FI
83, 7, sim. Pul; Poydzye (transiit Jo 5, 24)
s smyerczy w zyvoth Rozm 259; ~ z czegoś
do czegoś: Ostavyvschy ty ystne nyedovyarky
y poschedl z myasta do Bethanyey (exiit in
Bethaniam Marc 11, 11) Rozm 451.
bb. dat. k(u) komuś, czemuś: A k mnie podzcie, usiluycie, a mnie swym sercem miluycie
XV p. pr. R XIX 42; Wroczcze sy() a poydzcze
(venite) kv górze Amoreyskey BZ Deut 1, 7;
S tob(J) poydzewye (pergemus) k twemu lyvdu
BZ Ruth 1, 10; Szdrowy thowarysz wszal szobye raczcze..., kthorych byl prószył k themv,
aby sz nym poszły k loszv tego towąryszą...
nyemocznego OrtOssol 48, 4, sim. OrtMac 59;
Podzczye ku mnye wschyszczy sprawyedlywy!
XV ex. PF V 104, sim. Rozm 323; Gospodnye,
yesslysz thy, kazy my, abych k tobye przyschedl, poschedl (iube me ad te venire Mat
14, 28) Rozm 351; Alye poydzymy k nyemv
(eamus ad eum Jo 11, 15) ib. 436; O tern, yako
ludasch napyrvey poschedl kv ogrodu łapacz
mylego Iesusza ib. 614; Poszedł ku svemv odzyenyv ib. 826; ~ Podzeszly se mn<) ku boiowanyy
(yeniesne mecum ad proeliandum) do Ramot
Galaat? BZ III Reg 22, 4; Posly (abierunt Mat
22, 5) yeden do wszy, drugy kv roboczye Rozm
412; ^ A kv ktoremy placzy dzyevyce Marye
apostolovye poschly Rozm 505; ~ Poydoly
(si ascendam) ku Fylystinom a daszly ge w roko
mo ? B Z I Par 14, 10; ~ przeciw komuś, czemuś:
Ottod poydze (sc. Abram) przeczyw wschodu
sluncza ku górze Betel (inde transgrediens ad
montem, qui erat contra orientem Bethel) BZ
Gen 12, 8; O rnan... poydze przecyw gemu (pro-

cessit ei obviam) z gumna BZ I Par 21, 21;
Vstanczye, czvsch poydzymy (eamus Marc
14, 42) przeczyw Iudaschovy zdrayczy Rozm
612; Podzmy przeczyy ym ib. 614.
cc. acc. mimo coś: K temv drzew (leg.
drzewu) kyedy przyschedl myły Iesus y po
schedl mymo ye (ipsam... pertransiret) Rozm
90; ~ na coś: Aby postopilo abo poszło na
poludne ca 1450 PF IV 571; Otocz wszitka zemya przed tobo gest,... poydzeszly ty na lewo
(si ad sinistram ieris), ya poydo na prawo BZ
Gen 13, 9; Podzi (veni) se mno na ginę myescze BZ Num 23, 13; A przeto richlo poydzesz
(descendes) a przidzesz na to myasto w syodmi
dzen BZ I Reg 20, 19; Procedere na przędną
stroną poydz XV ex. PF V 21; Kyedy poydzyes
na nyebo, s tobą ydącz Rozm 172; A vstąpyvschy v lodzyczą y poszed na ossobnoscz na
pysczą ib. 347; Thv yyecz poschedl (ibat Luc
22, 39) podług svego zyyczaya na górą olyyną
ib. 582; ~ Wybrana ksosota gego potonoly
so w Morzy Czyrwonem..., posly S0 (Pul:
poszły) na dno (descenderunt in profundum
Ex 15, 5) yako kamen FI Moys 5; ~ Homo
ąuidam peregre proficiscens, na pocz (pro pocz)
possel, vocavit servos suos (Mat 25, 14) XV med.
GIWroc 92 v; ~ na kogoś \przeciw komuś,
alicui obviam ire, occurrere5: Podzmy z Kristem
na thy tho pogany XV ex. MacDod 140; ~ po
kogoś, coś: Mozę woyth poszlacz po then ortel
tego, ktho ma poyn pocz OrtOssol 60, 1; Te
dy pytał ten, czo zalowal, mozely pocz
(OrtMac 81: ydz) po ludzy? OrtOssol 62, 2;
Poyda po lekarza accerso medicum XV ex.
PF III 178; ~ w coś: *Poydo (transibo, Pul:
poydę) w masto przebitku dziwnego FI 41, 4;
Weszelyl gesm so w tych, gesz my so powedzany: W dom panów poydzymy (ibimus, Pul:
poydzemy) FI 121, 1; W padol Josephath poydzyeczye, thamo grób nowy naydzyeczye ca 1500
SprTNW N 13; Dzyeyycza M arya... posła (abiit
Luc 1, 39) barzo rączye v góry Rozm 52; Iozeph... poschedl w swą zyemyą (in patriam
porrexit) ib. 117; Starschy (sc. syn)... poszedł
v dalyekye strony (peregre profectus est Luc
15, 13) ib. 386; Tako czlovyek yeden yyelebny
poschedl (abiit Luc 19, 12) v daleke krolewstwo ib. 407; ~ A gysz so dobrze czynyly,
podo (ibunt, Pul: poydo) w szywot wekvgy FI
Ath 39; Thako bog day, byszmy poszły (Bogur
BF: bichom szły, DE: bychmy poszły) vschysczy w ray Bogur C; A ti potem poydzesz (ibis)
ku oczczom swim w pokoy BZ Gen 15, 15;
Tako bog day, bychom vszyczy poszły y raj
ca 1455 Dóbr 323; Bo dobremy mało placzy,
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acz vmrze, nycz nye straczy, poszbandze
szvyeczszkyey zalosczy, poydze w nyebyeszkye
radosczy De mor te w. 419; Mathko myła, pocz,
yybrana, yyeczna (leg. w wieczną) szwyathloszcz XV p. post. S K J I 147; ~ Potem Iozeph 5
yzyawschy dzyeczya y poschedl daley w svoyą
drogą (profectus est per viam) Rozm 86.
dd. instr. czymś: Iozeph... s yyelykyem veszelym poschedl svoyą droga (per viam suam
ivit) Rozm 90; ~ miedzy kimś: Tam o... poy- 10
dzyemy myedzy lyydzmy przezpyecznye (transitum securum habebimus) Rozm 89; ~ przed
kimś, czymś: Przed oblyczym gego podze (ibit
Hab 3, 5, Pul: poydze) smercz FI Hab 7; Yacz
poydą przed vamy Rozm 616;
~ z kimś, 15
czymś: *Oddyelyo może, ges to poydo (venerunt) se mno BZ Gen 14, 24; A wtenczasz Ra
chel posła (yeniebat) z owczamy oczcza swego
ib. 29, 9; Wstaw rano Balaam, oszodlal osliczo
swo, poydze (profectus est) s nimi BZ Num 20
22, 21; Bi my dal polowyczo domu twego, nye
poydo (non veniam) s tobo BZ III Reg 13, 8;
Poyda sz tobą comitabor XV ex. PF III 178;
Podzczye se mną! Rozm 737; ~ za kimś: Yacz
yesm bog wszechmogoczi, poydzi za mno (am- 25
bula coram me)! BZ Gen 17, 1, sim Rozm 364;
Nye poydzesz za thluscza szle czynycz (non
seąueris turbam ad faciendum malum Ex 23, 2)
XV p. post. Kałużn 286; Ihus... yydzyal... Sym vna... y Yądrzeya... y rzeki gym: Poczczye 30
za mną (venite post me Mat 4,19)! EwZam 302,
sim. Rozm 213; Posła za nym do Capharneum
Rozm 302; Tluscze... posly za nym (secutae
sunt eum Mat 14, 13) pyechotamy s myasta
35
ib. 347.
ee. loc. po czymś: Po rzecze poydze (pertransibunt, Pul: poydo) peszi FI 65, 5; Nye poydzemi
(non ibimus) po rolach any po wynniczach...,
ale podzem (gradiemur) po drodze BZ Num
20, 17; A tak poydzeta (ibitis) po swey drodze 40
BZ Jos 2, 16; ~ Ktoreskole pokolenye los naydze, poydze (accedet) po swem przirodzenyy
BZ Jos 7, 14.
c.
w stałych połączeniach: pojć za mąż, ku
swadźbie: Alye poydzyely thedysz za masz, 45
thedy zapyszal szóstą czascz wsego gymyenya
Ort Mac 82; Ten masz vmarl, a tha szenczyszną
poszła za drugego maszą OrtOssol 28, 4, sim.
OrtMac 25, sim. OrtOssol 28, 1; A gdy yvsze
tha nyewyasta yczynyla tho danye, poszła za 50
masz y vmarla OrtOssol 29, 1, sim. ib. 64, 2. 4,
OrtMac 26. 86; ~ Pany... po smyrczy mąnza...
yako długo kv wthorey swadzbye nye poydzye
(ąuamdiu ad secundas nuptias non convolaverit), w pokoyu bandzye myąnszkacz Sul 106; 55
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~ pojć precz: A przeto węszmy kopye... a korczak s wodo, podzwasz precz (abeamus) BZ I
Reg 26, 11; Jako gy wypvsczą, tako poydze
(OrtMac 141: poszedł) precz OrtOssol 103, 4;
Poschedl (sc. lew) precz (recessit) Rozm 160,
sim. ib. 339. 410; Vslyschącz ony posly (exibant
Jo 8, 9) yeden z drugyem precz ib. 465.
d.
w użyciach specjalnych: pojć skądś, z ko
goś, od kogoś fnarodzić się, pochodzić, naści, ex
aliąuo ortum esse : Erat oriundus, byl poschedl,
de illa provincia ca 1500 Erz 72; ~ Micolay
sweyo (leg. z swoją) braczo poszli so sz czisstey
maczerze 1391 TPaw III nr 2085; Jaco Lasschota yesd s naschey krwe poszedł y naschego
sczita 1430 Pozn nr 1354; Z Aarona posli so
(orti sunt) Nadab a Abin BZ Num 26, 60;
Lyelya sz czyerznya wyrosła, gdy panna z Z[d]ydostwa poschla XV ex. PF V 104; Syn tvoy,
który poschedl zyvota (leg. z żywota) tvego, ten
yest... vydan Rozm 735; ~ Potem Arphaxat
gymyal Sale, ot gegosz bil poszedł (de quo ortus
est) Heber BZ Gen 10, 24; Pozegnanye obdzerszisz, abi sinowye, gysz od was poydo, rodziły
syo zdrowy (ut filii ex vobis procreentur incolumes) BZ Tob 6, 21; ~ pojć w lud ' rozmnożyć
się, crescere, augeri’: Bo yuze poydzeczye w lud
wyelyky (cum futurus sit in gentem magnam)
a przesylni BZ Gen 18, 18; ~ pojć bytem
fzmienić miejsce zamieszkania, locum habitandi
mutare': Gdyby szye przyszyasznyk starzał...
albo yszby muszyl do gynnego myasta poydz
(OrtOssol 60, 4: pocz) bythem (in aliam civitatem mutare manendum et inhabitandum),
tedyby szye mogl wyszadzycz OrtMac 78;
~ pojć w czymś, po czymś fdziałać stosownie
do czegoś, in agendo aliąuidseąui : Poydo (ibunt)
w nalezenach swogich FI 80, 11, sim. Pul; Poy
dzesz (seąueris) po gych (sc. kapłanów) radze
BZ Deut 17, 11; ~ poć ku skazaniu 'przy
stąpić do wydania wyroku, ad sententiam proferendam accedere’ : Pothem sządza kv skazanyv ma pocz (ad diffinitivam procedat sen
tentiam) nye przekazayącz nyestanym tako poszwanego Sul 72, sim. Dział 61; ~ pojć w dniach
fzestarzeć się, senem fien : A ne byl gym szyn
themv, ysze Elszbyetha była nyeplodna a oba
poszły (ambo processissent Luc 1, 7) ve dnyach
swoych EwZam 287; Tha była poszła w dnyach
dlvgych (haec processerat in diebus multis
Luc 2, 36) a szyła z *masząm svogym szyedm
lyath ib. 295; ~ pojć w lata ' rozpocząć jakiś
rok życia, aliąuem aetatis annum ingredi5: Kyedy
Iesus popelnyl dzyevyecz lath a dwadzyesczyą
lat a yvs poschedl ve trzydzyesczy lyata (ad annumąue tricesimum etatis iam yenisset) Rozm 174,
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2. 'opuścić kmiece gospodarstwo, praedium
cmethonis relinąuere9: Eze czo pan Wylk brał
Jacuba, to gy brał, eze m u... dwu chizu ne
pobił... y poszedł precz ot nego 1410 JA VI
211; Iaco Potr[t] bil Micolaiewim soltissem
y posedl, y prowadził so s gego dzedziny 1412
Pyzdr nr 357; Ysze Micolay kmecz posedl precz
1428 M P K JII 308; Yakom ya tego czlowyeka
nye pusczil, ale poszedł othe m<n)ye, nye postampiwszy my szemskyego vkladu 1438 Pyzdr
nr 1160.
3. (o rzeczach i zjawiskach) 'pojawić się, po
płynąć, rozprzestrzenić się, apparere, fluere, extendi9: Medzy posrzodkem gor poydo (pertransibunt) wodi FI 103, 11, sim. Pul, .yzra. 1456
R XXXIII 182; Poszły *se0 (abierunt, Pul:
poszły) po svszy rzeky FI 104, 40; Krwawy
poth opyodz z nego barzo poszedł 1451 MacDod 105, sim. Rozm 598. 599; A gdi poydzye
(transibit) sława ma, postawyo czyo w yaskyny
skały a zaslonyo czyo pr[z]awycz00 m00 BZ
Ex 33, 22; Posedl dym wonyey drogey z ranky
angelskey przed oblicze bozi z M W 122 a; Przed
blyaskyem oblycza yego obloky poszły (transierunt, FI: so szły) Pul 17, 14; Wszytky wyssokoszczy twoye y wełny twoye[y] na myę poszły
(transierunt, FI: S0 szły) Puł 41, 10; Ogyen
przed nym poydze (praecedet, FI: przeydze)
Pul 96, 3; Wydzaly cze wody y żałowały góry,
kalusz wod poszedł (gurges aąuarum transiit
Hab 3, 10) Puł Hab 15; ~ frozciągnąć się, se
porrigere : Pochilo syo myedze asz do Reblata..., odtod poydo (pervenient) przecziw
wzchodv slvnecznemv k morzy Ceneret BZ
Num 34, 11; ~ pojć od kogoś 'mieć początek
od kogoś, pochodzić od kogoś, ex ałiąuo originem ducere, ortum esse9: Od pana bogacz ta
rzecz possla (a domino egressus est sermo) BZ
Gen 24, 50; Od nyemylosczyw<ych> Zydow nathychmyast slovo poydzye (fama divulgatur),
yzeby Yesus zepchnął (sc. dziecię) Rozm 125;
Vschytky rzeczy, ktoresz my dal, thy ssą od
czyebye poschly (abs te sunt Jo 17, 7) ib. 576;
~ poszła rzecz na kogoś 'oskarżono kogoś, za
rzucono coś komuś, ałiąuis accusatus est, aliąuid
alicui obiectum est9: Nayn by poszła rzecz, by
byl wyleganyecz OrtOssoł 29, 4, sim. OrtMac
27; ~ po(j)ć w liczbę, w zapłatę 'zostać poli
czonym na poczet zapłaty, wejść w ogólną sumę,
partem totius debitae pecuniae fieri9: Panszkye
czynsze, czo ge sząszyad szaszyedzal, mogą pocz
(iOrtMac 54: gydz) w zapłatą za tą rolą OrtOssol 46, 1; Tedy geszcze mą tą lyczbą vczynycz a czokoly on za nyą wydal mazowy gey,
to wszythko ma poycz (OrtMac 26: poydzye)

w lyczbą ib. 29, 1; ~ pojć k innym 'stać się
własnością innych, in aliorum possessionem venire9: Gynich gimyenye k ginim poydze (transeat) BZ Num 36, 4; ~ (o oczach) 'zaćmić
się, stracić zdolność widzenia, sensum videndi
amittere9: S pyczya wyelkyego nogi drżą, gyanzyk zwyązan, oczy possly XV p. post. R I
s. XLV; ~ (o terminie sądowym) 'odbyć się
bez odkładania, biec, non differri, procedere9:
Si ministerialis cognoscet terminum za liczem,
ille (sc. terminus ?) eciam debet procedere al.
przed se poycz 1436 AGZ XI 114.
4 . (o pojęciach abstrakcyjnych) 'stać się, po
jawić się, rozprzestrzenić się, fieri, apparere, extendi9: Gysczecz nye bądze wynowath, nyslyby
tho sz gego poszło przyszwolenya (nisi id de
personae principalis processerit voluntate) Sul
66; Omnibus misericordia et gratia profluxit,
poszła, per Mariam XV med. SKJ V 282;
A myloszyerdze twoye za mno poydze (subseąuetur me, FI: bodze nasladowacz me) Pul
22, 8; Et nisi hanc de qua loąuor petulantiam
in aliąuo vestrum advertitis, statim admonete
ne cepta pergrediatur, poczate nye poslo na
myesczv, sed de proximo corrigatur ca 1500
JA IV 94; ~ pojć w coś 'zmienić się w coś, in
aliąuid mutari9: Nye naganyly na them myescze
sąndzey, skazanye poydze w rzecz prześlą szkazanym (sententia transibit in rem iudicatam)
Sul 13; Rzecz, osząndzona z bratheem star
szym, w osząndzenye poszła y s młodym thako,
ysz gey mlodi brath nye bąndze mocz othnowycz ib.; ~ (o czasie) 'nadejść, venire9: Gdi
poydze themv czasz (tempore vero procedente)..., pozyczcza pozowye... rąkoymyą Sul
51; ~ pojć za się wspak 'stracić ważność,
\alere desinere9: Radząly (pro dadząly) komv
ku gaynemv sąndv, acz czokoly on tamo wyszna, to nye może poycz za szyę wszpak, ale
zaprzyly szye czego, tego może bycz praw na
krzyszv OrtOssoł 47, 1, sim. OrtMac 56.
5. corruptum pro posiec: Pylat byl poschedl
Ćwielu ?y z ludv galyleyskey zyemye Rozm 802.
Póki czy Póki 1. wprowadza pytanie nieza
leżne (o czas) 'jak długo, dokąd, ąuamdiu,
ąuousąue9: Quousque, id est ad quod tempus
poky ca 1500 Erz 72.
2. wprowadza zdanie czasowe: a. równoczesne
'dopóki, jak długo, ąuamdiu, dum, donec : Thedy
ona ma then murowany dom wszyacz przetho,
ysz then masz, poky (OrtOssoł 28, 2: poko)
zyw byl (dum vixit), szobye o tho murowanye
nye vthwerdzyl OrtMac 24; Czokoly mąsz gydaczego gymyenya szwey zenye, poky (OrtMac
26: poko, sim. ib. 68) była żywa (postquam
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vixit) kxobye {leg. k sobie) wsżal..., to ma
myecz OrtOssol 29, 2, sim. ib. 54, 4; Then p a n ...
ma kazacz, aby to woythowstwo przedal we
trzech... myeszaczach albo do czaszy, poky [on]
gemv bandze... przyszwolono ib. 52, 2; Chczą
bycz panyą, pokym {OrtMac 68: pokom, sim.
ib. 121) szywą ib. 54, 4, sim. ib. 88, 3; { D l a 
tego, ysze synowie z oczczem gedną krwyą są
spoyeny..., przeto czwyrdzimi, aby poky oczecz
zyw (quod viventibus patribus, Sul 23: gdi żywy
sąą oczczowye) szadny syn swey pyeczączy nye
noszyl Dział 10; Nicolaus... debet solvere...
anteąuam ius sedet al. poky prawo syedzy 1475
AGZ XVIII 121; A dzathky żałosno plączą,
poky na oczcza w domu patrzą XV ex. SKJ III
67, sim. ib.; ~ póki, poty: A poky gyesth vola
bożą, pothy czlovyek praw nyeszbosza De morte
w. 305; ~ tako długo, póki: Gdy burgrabya
szyedzy na sąndze, a tako długo, poky {Ort
Mac 33: poko) on szyedzy, gyest wyna osszmdzyeszath szelągów drobnych *pyąnyądzy Ort
Ossol 32, 4; ~ b. bezpośrednio następcze póki
nie 'dopóki nie, zanim, do czasu aż, donec,
quoad, dum : Kaszdy, gen sz tego pokolenya
bliszszy bądze, poky (quousque) szostri nye
bądą <w> małżeństwo slączony, dzedziny thi...
mayą myecz Sul 57; Poszyvayv {sc. lekarze)
myszthrzosztwa swego, poky nye thv czaszy
mego De morte w. 304.
3. wprowadza zdanie miejscowe 'dokąd, jak
daleko, quo \ Aqua debet esse Mathie et Stephani terra per istum locum, póki woda wy
lewa 1420 TPaw VII nr 1710; Quod fuit visio
vlg. poky było *wydzone 1427 ArchTerCzchov III
30, 3; Incipiendo a sumitate piscine... distincciones granicierum stare debent per aquam vlg.
poky marthwa woda stogy 1435 KodMazL 184;
Pókim ja szedł... se swethki od *Michalowskech
graniczę, tąndy yest moye na prawo 1453 ZapWarsz nr 958; ~ poto, póki: Esz poto, poky
było widzenye, poty yest na dzedzinye popowskey w Zarabyy, potymyasti yest popowske
y ode szta lyath z gych dzerszenya nye wichodzilo 1400 SKJ III 191.
Pókimiasty czy Pokimiasty wprowadza zda
nie miejscowe 'dokąd, jak daleko, quo : Esz pokymyasty yesmi yyechali, potymyasti yest czirnochouiczske, a poto kokotowske 1400 SKJ III
191.
Póko czy Poko 1. wprowadza zdanie czasowe:
a. równoczesne 'dopóki, jak długo, quamdiu, dum,
donec : Subdit Xc dicens: Me enim oportet
operari, quousque poko dies est (Jo 9, 4) 1441
P F Y 61; Paulus dixit:... Volo videre istum Syenkonem. Petrus... dixit per procuratorem suum:

Erit, poko prawo ssyedzy 1452 AGZ XIX 487;
Czokolwek <mąż> sz gydaczego gymyenya szwey
zony, poko {OrtOssol 29, 2: poky) była szywa
(postquam vixit), k szobye [ya] wszyal..., tho
ma myecz OrtMac 26, sim. ib. 27, OrtOssol
28, 2. 29, 4. 30, 1; Panye woyczye, ya thv stogyą y wszdawam szwemu mazowy wszyczko,
czokolwyek m am ..., y *wszyszthgy moye dlugy,
czo mnye sza przyymarly albo czo my yescze
maya przyymrzecz, pokom {OrtOssol 54, 4:
pokym) ya żywa (quamdiu vixero)..., ale thako,
ysz ya mam y chczą panya bycz, pokom {Ort
Ossol 54, 4: pokym) żywa (quamdiu vixero)
OrtMac 68, sim. ib. 54. 82. 118. 121. 133, Ort
Ossol 14, 4. 46, 1. 63, 3. 87, 2. 96, 4. 97, 1;
Poko on nye gesth domą (quamdiu extra fuerit),
nykth może gego gymyenyą bracz OrtOssol
48, 1, sim. OrtMac 58; Moszely opyekaldnyk
przedacz albo oddacz, poko stogy gego opyekaldnystwo, stoyacze gymyenye thych dzeczy,
czo szyą gymy opyeką besz wszey odmowy, poko
dzeczy lath nye mayą (antequam pueri discreti
fuerint) OrtOssol 50, 3, sim. ib. 76, 1, OrtMac
62. 102; Czo wasz pyszarz byerze... za szwą
robothą..., to wszythko gest gego, poko on za
to roby (quamdiu pro eo laborat) OrtOssol 90, 1,
sim. OrtMac 123; Tedy oczecz, poko szyw, za
to nye ma czyrpyecz Dział 36, sim. ib.; ~ tako
długo, poko: Gdy burgrabya szyedzy na sządzye a thako długo, poko {OrtOssol 32, 4:
poky) on szyedzy, <jest> wyna oszmdzyeszyath
szelągów OrtMac 33; A tho ma bycz tako długo
od dzyeczy do dzyeczy, poko może bycz dokazano (quamdiu... ostendi... possit), asz szą
wyleganczy OrtOssol 30, 4, sim. OrtMac 29;
~ b. bezpośrednio następcze poko nie 'dopóki
nie, zanim, do czasu aż, donec, quoad, dum : Ten
stoyacz thuta a vkasz, ysz masz lepszye prawo
ku naymowanyv domv tego..., nyszly {matka>
thych dzyeczi, poko on nye gest vkaząn prawy
opyekalnyk (antequam ipse verus tutor non sit
factus ostensurus) OrtOssol 42, 3, sim. OrtMac
48; Ma gemv szandzą sandzycz a prawa po
mocz, poko szye gemv nye stanye podług prawa
(antequam sibi iudicetur) OrtOssol 47, 3, sim.
OrtMac 57.
2. wprowadza zdanie miejscowe 'dokąd, jak
daleko, quo \ Isti debent jurare, poco starczi
szayachali 1420 TPaw VII nr 1832.
Pół, Pułfo rm y : n. sg. poł 1372 KodPol II 321,
1400 SKJ III 190, 1420 Kościan nr 762, etc.;
~ g. sg. połu 1471 MPKJ V 43, 1479 AGZ XV
510; poł 1401 Kościan nr 169, 1409 ib. nr 409,
1411 HubeZb 55, 1413 Kościan nr 494, etc.;
puł 1425 Monlur V 27; ~ d. sg. połu Ort-
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Ossol 21, 1. 91, 4; poł 1407 Kościan nr 347;
~ ac. sg. poł 1391 Pozn nr 97, 1396 Kościan
nr 32, 1395 Pyzdr nr 6, etc. etc.; ~ l. sg. (na)
poł 1412 Pozn nr 884, 1414 ib. nr 853; ~ ac. pl.
poły 1406 Pozn nr 587, 1411 Czrs 350, 1420
Kościan nr 760, 1433 Pyzdr nr 1083, etc. etc.
Z n a c z e n ie : *jedna z dwóch równych (choćby
w przybliżeniu) części całości, połowa, dimidia
pars5: a. w związkach z liczebnikami i rzeczowni
kami: Jaco czsso zayąla ma czelacz trzysta
owecz y trzy a poi copy swyny panye Lutcze
y gey ludzem 1426 Kościan nr 1165, sim. ib.
nr 1157, 1427 Pyzdr nr 861; Jako czsso ma
czelacz zayąla trzy kopy scotha y poi kopy eony
na Gusdzynye 1432 Kościan nr 1443; ~ (w od
niesieniu do czasu): Iudices hic in iudicio recognoverunt, quia sederunt in iudicio ad me
dium vesper al. na poi odwyeczerzą 1455 TymSąd 134; A po malem czasu, iako za poi godzini (ąuasi dimidiam fere horam) BZ Tob 11,
14; Albertus... urodzyl szya nye v poi roka
vczas jako od brany<a> *sluby et est verus heres 1490 MiesHer XIV 161; Yesliby kthori ro
bił poi rokv, thedi ma przed thim mystrzowy
opowyedziecz dwye nyedzieli 1491 RKJŁ VII
58, sim. XV ex. MPKJ II 318; A podług tego
myły Yesus syl na szvyeczye trzydzyesczy a dvye
lyeczye y poi (dimidio) rokv Rozm 186; ~ (w od
niesieniu do jednostek pieniędzy): Yaco saplaczil czternacze scoth y poi grosza sza Y ana...
rancoyemstwa 1406 Pozn nr 828; Jacom ya ne
winowath Borkowi poi copy rancoyemskych
penandzy 1411 Czrs 352; Iaco Thom a... po
brał taco vele (sc. trawy), iaco za poi grziwni
1412 Pyzdr nr 403, sim. 1405 Pozn nr 757, 1428
Pyzdr nr 893, etc. etc.; Zemsczy pyszarze...
bracz m ayą... za kaszde wpyszanye asz do
kończą rzeczy geden grosz, abo na począthky
rzeczy poi grosza, a na kończy drvge poi grosza
(in principio medium et in fine medium grossum)
Sul 19; ~ (w odniesieniu do miar powierzchni):
Medio jugere de terra pro orto..., quod ylg.
dicitur poi morga 1372 KodPol II 321; Jako
Andrzey witrzimal mimo trzidzeszczy lath tho
poi siada w Unancziczach 1415 Kościan nr 528;
Jaco Maczek cupil... poi siada 1418 Pozn
nr 941, sim. 1423 ib. nr 1156. 1162; Jaco Cybek... ne wsząl Barthlomeyewy... poi siada
1420 Kościan nr 789; Medium mansum poi lanv
OrtCeł 8; Jako Stanisław... schyal zytho na
poi wloky 1459 ZapWarsz nr 1116; Donec consules Leopolienses consenserunt super laneorum
medias longitudines al. na poi dle p ro... villa
Zimna V oda... emensurandas 1462 AGZ VI 71;
(Johannes) resignayit suam... partem ... vide-
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licet medium iugerum al. poi morgu 1463 KsNWarsz I nr 604, sim. 1454 ib. nr 354, 1482 ib.
nr 954, etc.; Johannes... poi stayanka roley...
obligauit 1483 SKJ III 334; ~ (w odniesieniu
do miar objętości): Apud molendinatorem in
predicta hereditate debet capere mediam
vrnam al. poi poco w (leg. pokowu) 1441 AKPr
VIIIa 174; Eze my Pyotr myal zaplaczicz poi
corcza proszą 1445 ZapWarsz nr 753; Dasz na
kaszdem wole beli trzi *dzesyotki..., gesz to
bodo myecz poi myari hyn (medium mensurae
hin) BZ Num 15, 9; Ivanyecz... cum filiis...,
qui debent dare mediam tunnam mellis crudi
al. poi wschaczcza (1478) KodWil I 362;
~ (w odniesieniu do posiadłości, obiektów fizjo
graficznych): Isz Sandziwo<(j> Micolageui zastauil... poi zagrodi 1391 Pozn nr 97; Isz *Woframmicz sastawil Szimonoui in V marcis poi
*Petrowo 1396 Kościan nr 32; Iaco Sczepan ne
chał ('chciał5) zaplaczicz Tworzianowi poi Stramicz 1397 Pozn nr 323, sim. ib. nr 334, 1404
ib. nr 743, etc.; Jacosmi przi tern bili, kedi
Elsbeta yikupila v Gnewomira poi woluarka
1397 ib. nr 336, sim. 1399 ib. nr 408, 1418
Kościan nr 721; Esz poi zapusti w Szandowye...
z dzerszenya Swanchowa... nye wichodzila 1400
SKJ III 190; Jaco *Jaczczeg ne myal poi Szowiny 1401 Kościan nr 169; Jaco Jan... iest bliszszi krwo cu poi Nyalku nisz Woczech 1407
ib. nr 347; Jaco Jura zamówił S0 Nemerzi dacz
osmdzesanth grziwen... na poi Obyezerza 1408
Pozn nr 652; Jacub Andrzeyeui ranczil za widzelene poi dzedzini 1409 Kościan nr 409; Jaco
Ondrzey ne yitrzimal poi Czemirowa trzidzesci
lat dobrovolne 1411 HubeZb 55; Ysze Maczek
ranczil za... wyczlene dzedzyni połowicze poi
*Ozechowa 1412 Pyzdr nr 343; Jako list Marczinow y Sczepanow na poi Brilewa bil v m ne...
y v mne sgorzal 1413 Kościan nr 493, sim. 1407
ib. nr 340, 1409 Pozn nr 668, 1412 ib. nr 875, etc.
etc.; Jako Marczin.... y Sczepan... biły w trzimanu poi Brilewa 1413 Kościan nr 494; Yze
mai (sc. Toma) wanowacz y *swdacz zene
swey sesczdzeszanth grzywen na poi Grzebeniezska 1414 Pozn nr 853, sim. 1412 ib. nr 884;
Yze poi dzedziny Lubyacowa yest prawe dzedziezstwo pana Wirzbenczino 1420 Kościan
nr 762; Ysse Januss... swego dzada... wydzersal poi dzedzyny Senna 1421 ib. nr 1210a,
sim. 1412 Pozn nr 883, 1424 Kościan nr 1021, etc.;
Ysze pany Jadwyga... trzyma poi wschy Byenyna 1432 Pozn nr 1532; Jzem cupyl czwarta
czascz Jagodna a poi obory 1435 ib. nr 1456;
Jako tho *szwyacząv, ysz tha lanka na Ssyrakowye, poi Okolya M ałego..., tha gyesth prawa
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Wyrzbyanczyna 1436 ib. nr 1579; Jaco mnye
Bolesta obranczyl xanszy lyst na poi Scolymowa 1436 ZapWarsz nr 679; Quia tu hominem... profugum... de media area al. s poi
dworzyska noluisti... extradere 1481 AGZ
XVIII 222; ~ Yaco pani ne vrzuczyla szą
w poi szoltistwa y w poi dworu po stany roca,
ale spocoyne wytrzymała mymo trzy lata 1420
Kościan nr 781; ~ Jako Febronia dzersala ty
kopcze y poi yeszora... trzidesczi lat 1397 Pozn
nr 326, sim. 1415 Kościan nr 546; Tu, gdze Mikolay na swey czansczi poi stawu vkazal, tam
pani Ochna kazal<(a> swim ludzem moczo gwał
tem szeczi pobracz 1401 Pozn nr 501; Dobeslaus... totam suam porcionem... vsque ad me
dium riwuli, vlg. do pul strugi... Nicolao...
yendidit 1425 Monlur V 27; ~ (w odniesieniu do
pomieszczeń, zabudowań): Pyrwey nysz wiszedl
Ysayas... na poi syeny (mediam partem atrii),
stała syo rzecz bosza k nyemv BZ IV Reg 20, 4;
W *naszchem myesczye geden przypowyedal
szye kv polv mvrowy swego sząszyada OrtOssol 91, 4, sim. ib. 21, 1; ~ (w odniesieniu
do różnych przedmiotów ruchomych): Jaco czo
mi moy kmecze dali poi yelena 1401 Kościan
nr 115; Jako Barthosch yest nasch brath po
yego oczczu clenotu trszi weze s wyrzchv a poi
lwa na sczicze 1416 Pozn nr 864; Jaco Maczek...
yicupil poi pląscza 1428 ib. nr 1306; Thucz
mała nye dostało, poi albo karthy yedney
Rozm 847; ~ Woyczech poznał Broncze polczwarti grziwni y poi postawa sukna 1395 Pyzdr
nr 6, sim. 1430 MMAe XIII nr 20; Pol brodla
1421 ArchCastrCrac I 436.
b. w związkach z przymiotnikami i czasowni
kami ( w wyrażeniach przyimkowych) : od poł(u),
z polu, na poły (po połowie, do połowy, czę
ściowo, pari modo, usąue ad mediam partem,
partim : Interasile (czy interrasile) od polv rithe
(ipsum opus basim interrasile erat et scultpurae
inter iuncturas III Reg 7, 28) 1471 MPKJ W 43;
Ex media parte ot poi (war. kał.: oth polovicze; filii eorum ex media parte loąuebantur
Azotice et nesciebant loqui Iudaice Neh 13, 24)
MPKJ V 53; Sique... hec piscina... antę tempus demissionis rumperetur, extunc hanc rupturam Derslaus et Tyczka de medio al. s polu
piscari debent 1479 A G Z X \ 510; Myły Iesus...
spyal ty vschytky psalmy, aze do tego psalmy
pyal na poły Rozm 599, sim. 1451 MacDod
105; ~ dzielić, płacić itp. na poły *po połowie,
in duas partes (dmdere), dimidiam partem (pecuniae solvere)9: Yaco Staszek... mai smowo
s Potrkem..., czsso bi pody()l o to scody, to
scoda mai se mno na poli czipercze (pro czir-

pecz) 1406 Pozn nr 587; Jaco Dorothea mała placzicz dlugy se mno na poły 1411 Czrs 350, sim.
1433 Pyzdr nr 1083; Tedy by inely... wsitko
ymene, czsos go koly thu w Polscze mayą, rów
nym dzalem roszdzelicz na poły 1420 Kościan
nr 760, sim. 1437 KsMaz III nr 2736, 1480
ZapWarsz nr 1526, 1490 ib. nr 1702; Paknyąlyby
szą sądowy ykazacz nye chczal..., teg(d)y gymyenye gego... rvszayącze myedzy namy a ryczerzmy... na poły (per medium) ma bycz roszdzelono Sul 60, sim. ib. 105, Dział 59. 61; Męzowye krwy a zdradny nye zdzyelyo na poły
(non dimidiabunt, FI: ne zpolowo) dny swoych
Pul 54, 27; ~ Kazał y pylą drewnyaną na poły,
per medium, rozetrzecz XV med. R XXIV
361; ~ na poły martwy, umarły, żywy fniemal
martwy, ledwie żywy, semivivus9: Homo quidam
descendebat a Ierusalem in Iericho et incidit in
latrones, qui eum despoliauerunt... et relicto
semivivo, na poły zyvego, abierunt (Luc 10, 30)
XV p. post. R XXV 174, sim. ib. 181; Quasi semiviua (sc. Maria), na poły vmarla, domum
reducta est ib. 180; Semiuiuus ną poły marthvy
ca 1500 Erz 73; ^ In parte stetit na poli stało
(Dan 7, 5) 1461—7 Serm 150v; ^ wejść
w poły ' uczynić, sprawić coś, aliąuid facere9:
Aby schmyercz vesla w poły (war. lub.: aby
smyercz myedzy tho weszła) vt morte intercedente (ideo novi testamenti mediator est, sc.
Christus, ut morte intercedente in redemptionem ... repromissionem accipiant Hebr 9, 15)
1471 MPKJ V 132. - Cf. Obapół.
(Półachtele) Połuachtele 'miara płynów, za
wierająca połowę achtela czyli 1/16 część beczki,
mensura liąuoris (1/16 dolii)9: Pro octuali ligneo
dieto hahtel et alio vase dieto poluachtelle ad
recipiendam ceruisiam 1393 MMAe XV 170.
(Półbocheńca) Połubocheńca bez n. sg. ( w opi
sie herbu) 'połówka bochenka chleba, dimidia
pars unius totius panis9: Jacussius de Zakrzow,
Swanthoslaus de Yayky proclamacionis Cornicz, gestantes in clipeo duo polubochencze 1428
AKH VIII 474.
Półbruc (?) 'określenie gorszego gatunku
sukna wyrabianego w Bruges (Brugge) we Flan
drii łub sukno bruckie sprowadzane w stanie nie
wykończonym, pannus secundae notae in Bruges,
ąuod est oppidum Flandriae, confectus, fortasse
etiam pannus, qui nondum perfectus Bruges importabatur9: Duobus cubiculariis, Nicolao... et
Michaeli quatuordecim ulne panni polbrinz (pro
polbrucz) grisei coloris 1487 TPaw II 160. ~
Zapewne należy rektyfikować na polbruczki.
Półbrucki, Półbrucski 'określenie gorszego ga
tunku sukna wyrabianego w Bruges (Brugge) we
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Flandrii lub sukno bruckie sprowadzane w stanie
nie wykończonym, również określenie wyrobów
z tego sukna, pannus secundae notae in Bruges,
ąuodest oppidum Flandriae, confectus,fortasse etiam pannus, ąuinondumperfectus Bruges importabatur, etiamvestesexhoc panno factae5: Petrus... ciuis
Cracouiensis inuadiauit... viginti septem stamina
panni..., inter que stamina fuit pannus... machelsky rubeus et flaueus... et polbruczsky noui
coloris 1466 StPPP II nr 3858; Recepi apud eundem octo cum medio ulnas panni polbruczsky
1477 RachKról 175; Mathie cubiculario... me
dium stamen panni polbrudzskye 1487 TPaw II
154; ~ Erant in deposito... vitte al. swoyky...,
tunica polbruczka yirilis 1486 AcLeop I nr 1572.
~ Cf. Półbruc.
Półbrucski cf. Półbrucki
Półcztwarty cf. Półczwarta
Półczwarta, Półcztwarty, Półczwarty ' trzy
i pół, tres cum semisse5: Iaco themu ne polthora
latha, ne winowath Borzislaw Vlodkowi polczwarthi grziwny 1391 HubeZb 62, sim. 1406
Kościan nr 303, 1427 Pyzdr nr 841; Iaco v mne
Iacup noszą za półczwarta grosza ne cupil 1406
KsMaz I nr 723; Yacom ya ne wynowath Andrzeoui polczfarti copi grossy syrokich 1411
ib. nr 1624, sim. 1474 ZapWarsz nr 1432; Yszem
przi tern bil, gdy Gdobert zastawił swo wszitko
czanscz... w polczwarty grzywny 1412 Kościan
nr 457; Iaco Micolay ranczil Micolaioui za polczwarthy grziwni grosszow 1415 AKH III 252,
sim. 1415 Pyzdr nr 413, 1417 ib. nr 510; Yako
przi tern bili, ysze pany Swyanchna otpusczila
*Woyslaowy polczwarty grzywny za gego scod0
1420 Pyzdr nr 632, sim. 1427 ib. nr 834; Jako[m]
mne Stanisław myal dacz zappisz na polczfarthi
kopi rakoyemstwa 1427 ZapWarsz nr 214; Jacom ya nye winowath Dzirszcowy posasznich
penodzi cztirzech copp przes polczwartha grosza
ib. nr 2690; Jakom conya tego Gotarthovego
nye wszal sz gego gospody, czosz gemu frimarkem skaszan any go ma, iako polczwarty
grzywny 1429 Pozn nr 1516; Jacom skodzen
polczwarty grziwny 1433 ib. nr 1425, sim. ib.
nr 142$; Yako czom szayal polczwarthy copi
dobithka a dzyewyancz kosz, tom szayal na
Yaroczinye w mego pana scodzye 1434 Pyzdr
nr 1101; Jacom sya ya nye myal zapisacz Ja
nowy o półcztwarty kopy rankoyemsthwa 1443
ZapWarsz nr 711; Jze Micolay... v tern, tsos
mu gesth viną dal Simek... o ssescznaccze zlotich po polczwarthy grziwny grossow, tego gesth
nye winen 1445 StPPP II nr 3247; Jakom ya
byl szmo<w)czą, yssze Mykolay... myal dacz
plasszcz, yako polczwarthy kopy 1471 Zap-

Warsz nr 1339, sim. 1473 ib. nr 1196; ^ Ja
kom przi tim bil, kedi Janusz... dal Yasszilowy
dwadzescza grzywen y polczwarty za sw0 szostr0 posszagu 1411 Pyzdr nr 328; lakom SZ0
ne zamówił Benakowy odwyescz żyta do Czesszewa z Szemina polczwartha sta czwerten 1413
ib. nr 368; Jako ya nye dzirzą trzydzyesczy y polczwarthi koopi przess dzyesączy grosschi 1468
ZapWarsz nr 2926. ^ Półczwartakopia cf. Półkopie.
Półczwartanaćcie cf. Półczwartanaście
(Półczwartanaście) Półczwartanaćcie, Półczwartynaćcie 'trzynaście i pół, tredecim cum
semisse’: Iacom posziczil podkomorzemu polchwartanaczcze skoczcza 1407 HubeZb 88; Jaco
mye Vlodek obranczil polczwartinaczcze grziwen gotowich 1419 Czrs 215; Jako mne vinowath Pauel polczwarthanaczcze groscha za rancoyemstwo 1430 ZapWarsz nr 271.
Półczwarty cf. Półczwarta
Półczwartynaćcie c f Półczwartanaście
(Półćwiartek) Połuczwartek 'miara płynów
równa achtelowi czyli 1/8 beczki, mensura liquoris (118 doliiy: Jacom ya o th0 krziwdo oth
Pełki wstał, eze mi wzol szesc poluczwarthcow
piwa 1428 ZapWarsz nr 2855; Jaco ya nye wipusczyl rankogemstwa Janowy,... tho gest
dzessączorga kur hy dw (leg. dwu) poluczwarthkv
pyva 1464 ib. nr 1141.
Półdrugiego fpółtora, unus cum semisse’ : Semis poldrugyego (una rota habebat altitudinis
cubitum et semis III Reg 7, 32) 1471 MPKJ V
43; ~ połdrugiego sta fsto pięćdziesiąt, centum
ąuinąuaginta : Zatopyla bila woda zemy0 poldrugego sta dny (centum ąuinąuaginta diebus)
BZ Gen 7, 24.
Półdworze 'połowa terenu przy dworskiego, po
dwórza, dimidia pars agri adiacentis villae do
mini5 (?): Et medietas curie, videlicet turris
cum poldworze, incipiendo ab acie palacii, usąue
ad januam gumyenna usąue septentrionem 1473
StPPP II nr 4112.
Półdworzyczny (na Rusi Czerwonej) 'chłop
posiadający pół dworzyska, tj. określonej wiel
kości gospodarstwa, cmetho, qui dimidiam partem
praedii dworzysko diet i possidebaF: Iste homo
Ni<colaus... non est> homo inąuilinus, sed
tenens <mediam are>am al. poldworzyczny 1468
AGZ XV 86.
(Półdziałek) Połudziałek 'miara powierzchni
pola, stanowiąca połowę jednostki zwanej dział,
dimidia pars mensurae agri, quae dział \ocabatur*: Nicolaus... zasthawya polud<zi)alek od
szlonczya zachodu... Pyothrowy Kaszubowyczu 1478 RKJŁ VII 59.
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PÓŁDZIESIĘTA

PÓŁGROSZEK

Półdziesięta, Półdziesięty 'dziewięć i pół, novem cum semisse': Iacom przi tem bil, kdze
Dzirsel (pro Dzirsek) r0czil Sandziuogewi za
Margorzeth0 poldzess0ty grziw<,n>i 1401 Pyzdr
nr 157. ~ W drugim członie dajemy umownie
kontynuant samogłoski krótkiej (ę), podobnie
w innych, np. półpięta, półosma itd.
(Półdziesiętanaście) Półdziesiętynacie fdzie
więtnaście i pół, undeviginti cum semisse' (?):
Yakom ya nye winowath za poldzeszathinacze
kopj wiprawj 1469 ZapWarsz nr 1255.
Półdziesięty cf. Półdziesięta
Półdziesiętynacie cf. Półdziesiętanaście
Półdziewięci 'osiem i pół, octo cum semisse’:
Jsze czo mą Basch ozalowal o poldzewyaci
grziwni groschi syrokich, tego mu nye snaya
1432 Pozn nr 1412; Jsze dla nyezaplaczenya
szedmynacze grziwen scodzen yem poldzewyaci
grziwny 1437 ib. nr 1483.
Półdziewięcinaście 'osiemnaście i pół, duodeviginti cum semisse’ : Ysz pan Przibi<slaw p>rzeto
poldzewancynascze <grzywn>y wszol na Sta
szku... [...] ne trzimal podług swego lista 1412
Kościan nr 468.
Półdziewięta, Półdziewięty 'osiem i pół, octo
cum s e m i s s e Iaco Ianusz nye stąpił na targ
ginich cupczow Ianovich na poldzeuanti grziwni
za rolą y za szitho vszadouicz 1414 AKH III
246; Jako mne Pyotr vinowath poldzew<ię>tha
grosscha y pancz dny robothi 1429 ZapWarsz
nr 308.
(Półdziewiętanaście) Półdziewiętynacie 'osiem
naście i pół, duodenginti cum semisse': Jakoszm
nat t0 pyancz grziwen, czszo my y0 *Dzerzsrzecz
visznal, poldzewantynacze grzywny daley yeszm
vidal 1413 Kościan nr 503.
Półdziewięty c f Półdziewięta
Półdziewiętynacie c f Półdziewiętanaście
(Półflorencki) Półflorencski 'określenie gor
szego gatunku sukna wyrabianego we Florencji
czy też sukno florenckie sprowadzane w stanie
nie wykończonym, pannus secundae notae Florentiae confectus, fortasse etiam pannus, qui nondum perfectus Florentia importabatur : Duo stamina panni, unum polflorenczsky 1481 StPPP II
nr 4263.
Półflorencski c f Półflorencki
Półgamcowy 'zawierający w sobie pól garnca,
o objętości pół garnca, ąui dimidiam partem mensurae garniec vocatae continet': Duo cantari
ollini et Illl-or medii ollini al. polgarnczowe 1495
RocznKrak XVI 61.
Półgrosza, Poługrosza (bez n. sg.) 'moneta
srebrna, 7/96 część grzywny, nummus argenteus,
7/96 pars pecuniae grzywna \ocatae': Yako ya

)
nye brał... czla... na nyektorem po groschu
na nyektorem po polgroschu ca 1500 Czrs
s. LXVII; ~ Jako ya nye wzal k sobye gymyenya oczczystego Byernathowy... yako za trzy
kopy gr<oszy> w polugroszech 1467 PF VIII 20;
Kthorim pooranim odeszły mv vzythky jako
kopa gr(oszy) w polgroszech 1474 ZapWarsz
nr 1382; Iacom ya nye possyecl laky Mikolayowey... anym sz nyey zabrał syena za kopa
groscheu w *pogroszech 1477 AKPr VIIIa 58.
~ C f Pół.
Półgroszek, Poługroszek fo r m y : ac. sg.
połgroszka Sul 111; półgroszek Sul 47; ~
g. pl. połgroszkow 1406 KsMaz I nr 721 a,
1409 ib. nr 1352, 1442 StPPP II nr 3085, etc.;
poługroszkow 1424 Pozn nr 1184, 1440 Pyzdr
nr 1247, 1445 Pozn nr 1633; ~ ac. pl. poługroszki 1439 ZapWarsz nr 850; ~ /. pl. (w) połgroszcech 1451 ZapWarsz nr 943, 1469 Czrs
s. LXXXIV. LXXXV, etc.; poługroszcech 1458
ZapWarsz nr 1088; połgroszkach 1498 Zap
Warsz nr 1801. 1802.
Z n a c z e n ie : 'moneta srebrna, 7/96 część
grzywny, nummus argenteus, 7/96 pars pecuniae
grzywna vocatae': Communis monete polgroskow 1409 KsMaz I nr 1352; Jaco ya s tobą
targował za drobny *pyenąde a nye za polugrosky 1439 ZapWarsz nr 850; Vstawyla na
szych riczerzow mocz, aby Zydowye... pyenyądzi szwych poszyczayącz nye wyączey za kaszdy
thydzen wszącz myely nyszly tylko geną ąwartą,
to gest polgroszek ( Dział 38: poi grosza) Sul 47;
Gdi ktori przebivacz... bidlo... powsczyangnye,
ma ye zayąncz, a on, cziye bandzye bidlo,... ot
koliszdego... skoczyanczya polgroschca (me
dium grossum)... zaplaczy Sul 111; ~ grosze
połgroszkow: Jako ya nye dzirzą trzydzyesczy
y polczwarthi koopi przess dzyesączy grosschi
polgrosskow pyenyadzy nyerosdzyelnych 1468
ZapWarsz nr 2926; Jakom ya nye zaorał czaszczi Abramowey... anym go vschkodzil yako
dwe kopi grosschi polgroschkow 1469 ib.
nr 2936, sim. ib. nr 2976; ~ grzywna poł(u)groszkow: Iacom ya dal... dwe grziwne polgrosz[i]cow 1406 KsMaz I nr 721 a; Hysze
Boyanka dął Mycolayewy... dzeszacz grzywen
polugrosskow 1424 Pozn nr 1184, sim. 1440
Pyzdr nr 1247, 1445 Pozn nr 1633; Jze Andrzey...
przedal byl... panu Janowi... soltistwo... za
sto grziwen polgrosskow a za to sto drobnich
1442 StPPP II nr 3085; ~ kopa połgroszkow:
Jakom ya nye rączyl Janowy... trzechnącze
koop polgroschkow, pyenyadzi possasznych za
Byeyatha 1471 ZapWarsz nr 2952; Jakom ya...
nye wzalem capthvra... thako dobrego jako
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koppa polgroschkow 1472 ib. nr 2969; ~ kopa,
grosze, grzywna w poł(u)groszcech, w połgroszkach: Jaco mye Stanisław yinowat syetmdzesanth gr<oszy> prze dw grosu, połowicza *pwolugrosczych a połowicza w drobnich 1438 ZapWarsz nr 876; Jacom ya nye winovatha Pyotrowy... copy w polgroszczech 1451 ib. nr 943,
sim. 1469 Czrs s. LXXXIV. LXXXV; Jako
Dorothia... czthirdzeszczi kop grosshi w polugroshczech... hv mnye nye polozhila 1458 ZapWarsz nr 1088; Jakom ya ny orał czasczi Katharzinyney... anym gey vschkodzil jako kopa
groschi w *polgroschkow 1471 ib. nr 2959;
V kthorey (sc. skrzynce) były rambky, czepcze,... polschosty copy pyeniandzy v polgroschczech 1473 SprTNW VIII 2, 32; Jako on yemv
rabal drwa olszowe... wasznosczy yako kopa
grosszy w polgrosszkach 1498 ZapWarsz nr 1801;
Ysze thy yemv rabalesz drzewo... wasznosczy
yako polthori kopi w polgroszkach ib. nr 1802.
Półgroszkowy grosze półgroszkowe fgrosze
złożone z półgroszków, pecunia nummis, qui półgroszki vocabantur, soluta : Jakom ya... nye
szyanl z nog Janowich... ostrog, scorzen, nogawicz... Thy wsith[yth]ky rzeczy waznosczy
yako dwye kopye polgroskowych grossy 1479
ZapWarsz nr 1219.
Półgrzywnie, Poługrzywnie *jednostka pie
niężna o wartości pół grzywny, modus pecuniae,
dimidia pars pecuniae grzywna \ocatae \ Iaco
Jan Jacuszoui ne vcradl polugrziwna 1400
HubeZb 99; Jako yest Gnewoszewi ne wzol
Jan, any tobe zginolo, polugrziwna re furtiua,
a w *tey *polugrziwna potwarza 1406 TPaw IV
nr 2708; Yakom ya nye kasala swemu parobku
wszyancz polugrzywnya v Vawrzyncza 1420
Pyzdr nr 624; Yakosz my nye doplaczil polu
grzywnya 1437 ib. nr 1141; Yakom ya *sc[z]oden o nyeszaplaczenye tich to pyenądzy...
dwadzescza grzywen przes polgrzywnyą 1440
ib. nr 1245; Naganyąncz skazanyv castellana...,
sandzaam po *polgrzyw<n>ia... dacz... ma
Suł 17; <G>dy kto nagany... skazanye pana
cracowskyego, tedy kocz... gronostayowy ma
gemv dacz..., sądzam starosczynym po polugrzywnyy (per mediam marcam, Suł 50: po poi
grzywny) Dział 42.
Półhufnica, Półhufnice (g. sg.) 'rodzaj działa,
tormentum ąuoddam beliicum' : Due polhvfnicze
1494 GórsArt 218; Alia pixis al. polhvfnicza
stat circa rotham fontis ib.; Vna huffnycza cum
signo Odrowasch et altera, que nuncupatur
polhuffnycze 1495 ib. 219.
Półhufnice cf. Półhufnica
Półjednegonajcie cf. Półjednegonaście

(Półjednegonaście) Półjednegonajcie, Półjednejnaćcie, Półjednejnaście, Półjenejnaście 'dzie
sięć i pół, decem cum semisse': Ez Franczco et
Prandotha matha na dw łanu polyedneynaczcze
grziwni 1399 StPPP VIII nr 8288; Jaco czsso
my Mycolay... nye zaplaczil *polgednyeynascze
grziwny *rąncogewstwa..., tegom scodzen, jaco
X marce 1428 Kościan nr 1323; Kthorey summi
yplaczylesz my polschosty kopy, a poljeneynascze kopy osthathky posagw iemv nye chczesch
zaplaczicz 1494 Zap Warsz nr 1761; ~ Isz Staszek
ne yczinil na Dobeslawa nigedne scodi o polgedne<g)onaycze 10 1/2 grziuen 1393 Pozn
nr 146.
Półjednejnaćcie cf. Półjednegonaście
Półjednejnaście cf. Półjednegonaście
Półjenejnaście cf. Półjednegonaście
(Półkęsek) Połukęsek 'połowa sztuki mate
riału, dimidia pars panni certae cuiusdam longitudinis': 2 polukayschky (pro polukanschky)
laniate et alia integra 1498 RocznKrak XVI 67.
Półkłodek, Połukłodek 1. 'miara objętości
równa połowie kłody, naczynie tej objętości, dimi
dia pars mensurae capacitatis kłoda vocatae, vas
eius capacitatis': Jakom ya ne dal Micolayevi
polklothka modu 1398 Pozn nr 380.
2. *danina płacona w zbożu czy też w miodzie
w wysokości pół kłody, vectigal, quod frumento
veł mełle sohebatur': Quilibet kmethonum...
debent solvere per tres fertones... et alii omnes
proventus antiąui... et poluclothky... debent
mor i 1428 MMAe XVI nr 234.
(Półkłodzie) Połukłodzie 'miara objętości
równa połowie kłody, naczynie tej objętości, di
midia pars mensurae capacitatis kłoda vocatae,
vas eius capacitatis’: Idem dominus Michael...
Iwaschkoni... debet dare yaccam cum vitulo...
[...] et po poluklodzu syegby 1450 AGZ XIV
294.
(Półkopek) Połukopek 'jednostka pieniężna za
wierająca 30 groszy srebrnych, o wartości 30 gro
szy, pecunia valoris 30 grossorum argenteorum :
Ysze Pyotrasz... nye dal Jandrzegewi kmotowiczu... tria yulnera,... nec ipsum spoliavit in
yia libera regali et non recepit sibi pylaticum,
polucopka, nec mediam marcam (pro mediam
marcam polucopka ?) cum bursa sibi abruit
furtive al. slodzegysky 1429 Kościan nr 1399.
Półkopie, Połukopie 1. 'jednostka pieniężna
zawierająca 30 groszy srebrnych, o wartości
30 groszy, pecunia vałoris 30 grossorum argen
teorum’: Jakom ya Przeyky na drodze ne szbyl
any polukopya v ney wszol 1424 ZapWarsz
nr 102; Jakom ne yinowath Thomkoui polu
kopya 1425 ib. nr 127, sim. 1427 KsMaz II
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nr 2857; Jakom ya nye winowath Janowi polukopya za koszuch 1438 ZapWarsz nr 857, sim.
1444 ib. nr 742; Ja<ko)*m ya Manczymirowy
nye winowath polukopya pożyczonych pyenandzy 1443 ib. nr 564; Jaco v mya Woyczech zastawyl pla<sz>cz w polucopyu y we trzech groszech 1445 ib. nr 583; ~ Jakom ja nye raczył
polczwarthakopya sza szlachathnego Jana 1498
ZapWarsz nr 1797; ~ poł(u)kopie groszy: Sicut
Jasczon ne vinovat Jancovi polucopam (pro
polucopa y ?) *szeczi grossi 1406 TPaw IV
nr 1136; lakom ya nye uinouath L Dopkoui,
polkopya y cztirzech groschoph 1435 KsMaz III
nr 1457; Jacom ya nye winowath Pawiowi polu
kopya groszi 1436 ZapWarsz nr 477; Anym
*pyoczyora drzewa wasznosczi polkopya grossy
wzyal 1478 Czrs s. LXXXVI; ~ połkopie połgroszkow '30 groszy w półgroszkach, 60 pólgroszków, 60 nummi mloris dimidii grossi’ ?:
Jakom ... ny vczinyla schkody jako *polkopa
polgroschkow 1471 ZapWarsz nr 3029.
2. ftrzydzieści sztuk czegoś, triginta (numero ) ':
Yako Bodzantha nye pobrał polucopya drzewa
*Stanislaowy gysdebnego choszyebną rzecze)
1420 Pyzdr nr 649.
(Półkorca) Połukorca (bez n. sg.) 'miara ciał
sypkich stanowiąca połowę korca, dimidia pars
mensurae rerum granis minutis constantium, quae
mensura korzec \ocabatur5: Yakom ya v Mscziszka ne wzol polukorcza rszi 1415 KsMaz I
nr 2561; Qui habent falsas mensuras: lokecz,
m ary..., corcze, polucorcze, funti, wyertelye
XV med. R XXIV 350. — C f Pół
(Półkorcze) Połukorcze (?) 'miara ciał syp
kich stanowiąca połowę korca, dimidia pars men
surae rerum granis minutis constantium, ąuae
mensura korzec \ocabatuP: <Pro> polucorcze
<pisi unum grossum) 1394 MMAe XV 563.
(Półkoszek) Połukoszek *plecionka z wikliny
wstawiana na jedną z dwóch połów wozu i stano
wiąca wysłanie jego ścian i dna; dwa półkoszki
wyścielają cały wóz, stanowiąc o jego ładowności,
crates plaustri’: Pro polukoschky dedi XV grossos 1461 AKH XI 490.
Półkufek, Połukufek 'naczynie na płyny o po
jemności połowy kufy, vas certae cuiusdam capacitatis, ąuae fuit dimidia pars mensurae kufa vocatae': Item *polukuphak pro decem florenis
1485 TPaw II 18; A medio vase vini al. polukuffek unum florenum 1490 M MAe II 308;
A medio vase vini al. polkuffek... unum flore
num nobis... solvat (1493) MMAe XIV 410;
Palatinus Podolie recepit domino m eo... septem vasa vini greci al. polkuffky 1494 Podoi 15.
Półkwartna (?) *naczynie o pojemności pół
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kwarty, vas certae cuiusdam capacitatis, ąuae
fuit dimidia pars mensurae kwarta \ocatae : Cantarus polkwartna 1495 RocznKrak XVI 64.
Półladry c f Półladrze
5
Półladrze 'nakrycie na konia, skórzana kapa
na konia, tegumentum eąui e corio factum (?):
2 florenos, quos debuit dare pictorii in Warschouia super *polladri 1481 SkarbMaz nr 520;
Pomum de margaritis ornatum ad fallera vide10 licet do polliadrza 1494 SprKHS VIII s. CLX;
Polliadrze binum cum omnibus attinenciis mar
garitis contextum cum VI monilibus ib. ~ Moż
liwa też lekcja poladrze, półladry.
Półlatek (?) 'mający pół roku, ąui sex men15 sium esP: Iohannes... villam suam... resignavit
pro sexingentis marcis... et pro duodecim
eąuabus eąuirealibus al. stadnych cum uno
polladko 1462 AGZ II 167.
(Półłanek) Połułanek 'pole o powierzchni pół
20
łanu, ager certae cuiusdam mensurae, ąuae fuit
dimidia pars mensurae łan vocataey: In qua curia
ipse Nicolaus... residet in medio laneo kmethonis sui laboriosi Andree... al. [...] polulanku 1477 AGZ XV 487; In tercio medio laneo
al. na polul<anku> 1493 AGZ XVI 249.
25
Półłanie 'pole o powierzchni pół łanu, ager
certae cuiusdam mensurae, ąuae fuit dimidia pars
mensurae łan vocatae': Nicolaus... dimisit sibi
Andree duas partes lanei al. na pollanyy ex
30 | parte Byelyk 1495 AGZ XVI 258.
Półłankowy 'mający powierzchnię pół łanu,
ąui est certae cuiusdam mensurae, ąuae fuit di
midia pars mensurae łan vocatae': Johannes...
dwogye staianek pollankowe polye roley Lish35
nika kmyecza... obligauit 1478 SKJ III 334.
Półmiarek, Połumiarek 1. 'naczynie określonej
objętości, też miara objętości, vas certae cuiusdam
capacitatis, item mensura capacitatis’: Pro
quinque vlg. polumyarky mellis 1441 AGZ XII
40
95; Pultium ordeaceorum tres trunci cum polmyarek 1494 GórsArtRp 20 v.
2. 'miara powierzchni stanowiąca połowę miary,
czyli laski mierniczej, agri mensura, ąuae fuit
dimidia pars mensurae miara vocatae*: Quia
45
vendidit mediam aream... cum quatuor quartalibus agri sui al. polmyarky rolel (pro rolei)
swey 1473 AGZ XVIII 63.
(Półmierze) Połumierze fmiara powierzchni
stanowiąca połowę miary, czyli laski mierniczej,
50
agri mensura, ąuae fnit dimidia pars mensurae
miara yocatae : Item agros Luczconis ex opposito curie Msczischconis et Margarethe situatos
pro media mensura al. polumerze circa liram...
inter se commuta<ve>runt 1404 StPPP II
55
nr 1057.
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Półmordze 'pole o powierzchni pół morga,
agri mensura, quae fuit dimidia pars mensurae
mórg vocatae’: Nicolaus... obtinebit et posidebit
pholmorcze 1473 KsNWarsz I nr 798; Bartholomeus... recognovit, quod vendidit et legavit myelczvch cum pholmordze Clemente
1477 ib. nr 834.
Północ, Pułnoc 1. 'środek nocy, pora około
godziny 24., media nox' : Ktho o thy rany we
dnye przed polnoczą (OrtOssol 57, 3: przed polnoczy) ny zaluye, thy szą zamyąszkane OrtMac
72; Mozely woyth besz gayonego sandv rok od
łożycz do zayvtrzą, gdy szye stanye beszprawna
rzecz przed polnoczą? OrtOssol 94, 2, sim. Ort
Mac 130.
2. 'strona świata przeciwległa do południa,
septentriones5: Est aąuilo pulnocz austerąue po
ludnye XV p. post. PF IV 755.
Cf. Północy
Północny, Połunocny f o r m y : n. sg. /. pół
nocna BZ Num 35, 5; połunocna 1436 R XXIII
278; ~ g. sg. neutr. północnego 1471 MPKJ V
42; ~ d. sg. f. północnej BZ Ex 38, 11. Num
2, 25; ~ ac. sg. m. północny FI i Puł 88, 12;
/. północną BZ Num 3, 35; ~ /. sg. f. (na)
północnej BZ Jos 8, 11.
Z n a c z e n ia : 1. 'dziejący się w środku nocy,
o północy, qui media nocte f i f : Od polnocznego
mylczenya intempesto noctis silencio (consurgens intempestae noctis silentio tulit filium meum
III Reg 3, 20) 1471 MPKJ V 42.
2. 'dotyczący strony świata zwanej północą,
ad septentriones pertinens*: Igitur si meridionalis in celo polus est sursum, aąuilonaris, strona
polunoczna, erit per conseąuens deorsum 1436
R XXIII 278; Rownye ku polnoczney stronye
(ad septentrionalem plagam) oponi... bili BZ
Ex 38, 11, sim. ib. Num 2, 25; A wódz gich
Svriel,... na polnoczno strono (in plaga septentrionali) stany rosbyo BZ Num 3, 35; Polnoczna
strona (septentrionalis plaga) tymże cislem do
kona syo ib. 35, 5; Stali so na polnoczney stro
nye przecziw myastv (ad septentrionalem urbis
plagam) BZ Jos 8, 11; ~ wiatr północny 'wiatr
wiejący z północy, aąuilo»’: Watr polnoczni
(aąuilonem) y morze ty ies stworzil FI 88, 12,
sim. Puł.
Północy, Pułnocy 1. 'środek nocy, pora około
godziny 24., media nox' : O polnoczy (media
nocte) wnydo do Egipta BZ Ex 11,4; Thobias...
o polnoci (mediis noctibus) ge (sc. ciała zmar
łych) pochowaval BZ Tob 2, 9, sim. ib. 12, 12;
Ktho thy rany przed polnoczy (OrtMac 72:
przed polnoczą) nye zaluye, ty szą zamyeszkany
OrtOssol 57, 3; W polnoci (media nocte Psal

118, 62) wstawałem kv chwalenyu czebie M W
27a; W polnoczy szyą bog narodzyl De nativ
w. 15, sim. Rozm 274; *Smord od polnoczy ku
dnyą (leg. dniu) navyączscha mocz ma Rozm 731;
Gdyż było o polnoczy albo dalyey, myeny szye,
yze svyathy [svyaty] Yan dvoye rzecz vczynyl
ib. 734.
2. 'strona świata przeciwległa do południa,
septentriones’: Zacladana iest weselim wszelika
zema, góra Syon, boky polnoczi (latera aąuilonis, Puł: pulnoczy) FI 47, 2; Ode wschoda
slvncza asz do zapada, od polnoczy (ab aquilone) asz y morsa FI 106, 3, sim. Puł; Polus arcticus, voz, est versus septentrionalem, na polnoczy,
et est perpetue apparicionis 1444 R XXIII 306;
Ponam sedem meam ad aquilonem polnoczy
XV med. GIWroc 54r; Ecce isti de longe venient,
et ecce illi ab aquilone, gl. ab occidente od pol
noczy (Is 49, 12) XV p. pr. SKJ I 307, sim. BZ
Is 49, 12, Rozm 379; Poglodny s tego myasta,
na gemzez to nynye, na polnoczi (ad aquilonem) a na poludnye BZ Gen 13, 14; Bodzesz
roszyrzon na wschot sluncza y na zachód, na
polnoczy (dilataberis a d ... septentrionem) y na
poludnye ib. 28, 14; A k stronye stanowey,
która patrzy na poolnoczy (ad aquilonem),
vdzyala dwadzyeszczya desk BZ Ex 36, 25;
Stany swe rosbyo na polnoczi (ad occidentem)
BZ Num 3, 23; Po cztirzech wyetrzech biły
wrotny, to gest na wschód sluncza, a na zapad,
a na polnoci (ad aquilonem), a na poludnye
BZ I Par 9, 24; Vltra marę aquilonis za morze
na polnoczy Ort Cel 12, sim. XV ex. Zab 526;
Oth polnoczy do szachodv chodzą nye pytayancz brodv De mor te w. 164; Od polnoczy ab
arcturo (ab interioribus egredietur tempestas et
ab arcturo frigus Job 37, 9) 1471 MPKJ V 62;
Wyatr od polnoczy aquilo (surge, aquilo! Cant
4, 16) ib. 73; Johannes... duo stadia agri, unum
nath laczkamy... a druge nad zapusczyskem,
konczem na Dominikowo na polnoczy, a konczem na poludnye za Osowskego... resignauit
1484 SKJ III 334.
Cf. Północ
Półosma, Półosmy 'siedem i pół, septem cum
semisse’: Iaco Maczey zaplaczyl Korneszevy
poloszmy grzywny 1398 Kościan nr 99; Yacom
ya ne winowath Andrzeevi polossma grossa penodzy 1412 KsMaz I nr 1883; Yaco Yan, Margorzatha y Hanka ne wsząli polosmy grzywny
grosy syrokich w Micolaya 1418 Pozn nr 961;
Jsze pan Micolay... wsząl wosz, szekyry s naczynym Jacubowy, jaco poloszmy grzywny 1419
ib. nr 981; Yako czso szalowano ot pana Burczka
na pana Yanusza o polosmy grziwny gr<o-
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szy>..., temu myn0li trzi latha 1426 Pyzdr
nr 800, sim. 1430 Pozn nr 1351. 1352; Jacom ya
nye ranczil polosmi coppi Dorothce slozonego
gimyena 1428 ZapWarsz nr 2798; Jakom ya
nye yinowath Janovy... dwv kopu przesz poloszma grosza 1474 ib. nr 1430; Yakom ya nye
vynovath polosmy kopy gr<oszy>... Voczechovy 1483 ib. nr 1542; ~ Jaco dla nezaplaczena penądzy gyscziny pąna Janą... skodzen
poloszmy grzywen 1427 Kościan nr 1137.
Półosmanaćcie cf. Półosmanaście
(Półosmanaście) Półosmanaćcie fsiedemnaście
i pół, septemdecim cum semisse' : Yako mi myecza... nye szastawyl any pasza s cordem, yako
poloszmanaczcze groszcha 1469 ZapWarsz
nr 1320; ~ Jaco mnye Adam winowath polosmanaczce groszi rancogemstwa 1428 Zap
Warsz nr 2883, sim. ib.
Półosmy cf. Półosma
Półośminaćcie cf. Półośminaście
(Półośminaście) Półośminaćcie *siedemnaście
i pół, septemdecim cum semisse': Jaco mnye Jan
winowath polosminaczce groszi rancogemstwa
1428 ZapWarsz nr 2884, sim. ib.
Półpięta, Półpięty, Pułpięty ' cztery i pół,
ąuattuor cum s e m i s s e Na they dzedzine yma
Groth polpanty grziwny 1400 HubeZb 99, sim.
1407 ib. 87, 1418 Pozn nr 933, 1437 Pyzdr
nr 1145; Jacom ya dal polpanti kopy za kon
gothowich 1411 ZapRpCzer* 3, sim. 1411 Czrs
353; Yakom ya ne winowath Kelianowi polpanta grossa 1414 KsMaz I nr 2249, sim. 1469
ZapWarsz nr 1320; Thomislaw ranczil za Bilyno, ysz ye gemu mai wszdacz, polpantha
szlada 1414 Pyzdr nr 386; Ysze yusz temu polpyantha latha mynolo, czszo szalował 1423 ib.
nr 749; Jacom ya nye winowath Yandrzegewi...
polpąntha werdunka grossy schyrokych 1427
Kościan nr 1305; Wawrzynecz ne wynowath
*Miroslaowy polpyanthy kopy przesz grossza
1435 ZapWarsz nr 654; Dzyewyadz funtów albo
dzyewyadz wag poszpolythych pyenyadzy, czo
yesth w szumye puipyąthy grzywny, onemu
*rannomu... ma bycz dano za pokvp Ort Mac
144; ~ Nabrały polpyota sta (ąuadringenta
quinquaginta) lyber złota BZ II Par 8, 18.
(Półpiętanaście) Półpiętynaćcie fczternaście
i pół, ąuattuordecim cum semisse' : Jakom ja
nye wzanl polpyanthinaczcze kopi zadathky
w thargy o gymyenye od Mycolaye 1457 Zap
Warsz nr 1059.
Półpięty cf. Półpięta
Półpiętynaćcie cf. Półpiętynaście
Półpłacie, Połupłacie ' część ochronnego uzbro
jenia rycerza, blacha okrywająca piersi lub plecy,
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pars loricae pectus vel tergum tegens : Pro poiplącze, lapky quatuor et pro quatuor balistis
1443 StPPP II nr 3172; Dominus Iohannes
Bal... presentavit et dedit... domino Alberto...
quinque poluplaczye 1446 AGZ XI 285; A toracibus, gl. pectoralibus, clipeo polplaczim XV
p. pr. R XVI 313; Tego ymarlego... zbroyą,
tho gest harnasz, jako gesth klobuczek, panczerz, polplaczye, sczyt, tarczą, myecz,... mą
wsząncz brath OrtOssol 32, 2, sim. Ort Mac 32;
Stanislaus proposuit pro armis, sive apparatu
armorum, yidelicet poluplacze, skrzidla, mysky,
schinky, plachowieże et lorica 1458 MMAe XVI
nr 544; Si... arma al. poluplaczie cum aliis
armis, que recepit apud dominum Pancossium,
redderit sibi 1466 AGZ XVI 35.
Półpługa (bez n. sg.)'pług z zaprzęgiem dwu
wołów lub koni, aratrum duobus eąuis vel bobus
ductum : Kthorikole kmecz orze czalim plugem,
kylyekolye theszs myey yolow albo konyow,
powynyen dacz czthirzi kythi konopi gothovich..., a ktori polplugem (cum medio, sc. aratro, Dział 5: połowiczą pługa) orze, dwye kycze
dacz wynowath Sul 4.
Półpokołenie, Połupokolenie fpól pokolenia,
dimidia pars gentis : Ta to bodze ze myo {pro
zemya),... ktorosz iest przikazal pan dacz dzewyoczi pokolenyy a polpokolenyy (iussit... dari
novem tribubus et dimidiae tribui) BZ Num
34, 13; Pokolenie synów Gadowich podle przirodzonich y podle liczby swey a polpokolenya
(media quoque tribus) Manassowa ib. 34, 14;
Zemyo Bazansk0... oddałem polpokolenyy
(mediae tribui) Manassowy BZ Deut 3, 13;
Sinowy<e> polupokolenya (dimidiae tribus) Ma
nassowa dzerzely zemyo BZ I Par 5, 23; Przenyozl Ruben a Gaad, a polupokolenye (dimidiam tribum) Manassowo ib. 5, 26; Ale ostatnym sinom Chaatowim z rodzini swe dały z po
lupokolenya (ex dimidia tri bu) Manasowa...
dzesyocz myast ib. 6, 61, sim. ib. 6, 71. 12, 31.
Półrzytek *pośladek, natis’: *Polszydky nates
1478 Rost nr 2311; Natis yel nates, id est clunis
polrzythek ca 1500 Erz 73.
Półsiodma, Półsiotma, Półsiodmy 'sześć i pól,
sex cum semisse5: To mu potem przicupil za
polsodmi grziwni 1398 Pozn nr 394; Yacom ya
ne winowat Pascoui za cobilo polsothnia {pro
polsothma) grossa 1409 KsMaz I nr 1346; Ja
com ne srzadzyl ymeną y Maczka... połowice
Czyrznewa... za polszodma stą grziwen groschy
szyrokych praschkych 1427 Pozn nr 1268; Jszem
nye wrączil do Chomaczkego Sigmuntha polszodmy grziwny grosschi 1433 ib. nr 1561; Jsze
pan Woczech s Glynna nye strawyl polszodmy
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grziwny w Voythka 1436 ib. nr 1476; ~ Yakom
ya thobye nye ranczil za listh na polsyodmy
1436 Pyzdr nr 1103.
Półsiodmanaście, Półsiodmynaćcie, Półsiodmynadcie, Pólsiodmynaście 'szesnaście i pół, sedecim cum semisse' : Iacosm ne \vsz0l polsodminad<c)ze krziwen Mikolagewich penandzi 1402
Pozn nr 539; Maczek Adamowi ranczil za Bara
polszodminaczcze grziwni 1408 Kościan nr 393;
Ysze Thoma y Woczech ne wzaly Micolayewego
ymeną... polszodmynascze grzyyny y dwa koną
1423 Pozn nr 1152.
Półsiodmy cf. Półsiodma
Półsiodmynaćcie cf. Półsiodmanaście
Półsiodmynadcie cf. Półsiodmanaście
Pólsiodmynaście cf. Półsiodmanaście
Półsiotma cf. Półsiodma
(Półstawne) Pułstawne *połowa miary miodu
zwanej staw, częściej ustaw, składana jako da
nina, dimidia pars mensurae melis, quae staw,
saepius ustaw vocabatur, quod med tributi loco
dabatur': Ecclesie parochiali in Myednyki nuper
erecte pro dote et fundatione eiusdem mediam
pullam dictam pułstawne mellis... damus 1391
KodWil I 33.
Półstronny 'obejmujący połowę, jedną stronę
czegoś, dimidiam partem alicuius rei continens' :
Podle gego dzalal Sellum, sin Alnesow, ksyoszocya (pro ksy0sz0) polstronney vlyce ierusalymskey (princeps mediae partis vici Ierusalem) BZ Neh 3, 12; Po nyem dzalal Asebyas,
ksyoszo polstronni Cheyle (princeps dimidiae
partis vici Ceilae), w swey vlyci ib. 3, 17.
Półszosta, Półszosty 'pięć i pół, quinque cum
semisse5: Eze Przechna Machnę dala polszosti
grziwni 1404 HubeZb 104; Yaco mne wynowath Adam polsosti communis monete grossi
za *diwa woli 1413 KsMaz I nr 1957; Iaco
Waur[is]zinecz... dal za Giuanowicze polszo<(s>tha stha grziven v ichsze yedna grziwna
ąuartnikow 1414 AKH III 236; Pyothr posta
wił Hannosowi Jana w racoyemstwe o polschosti kopy 1422 ZapWarsz nr 44; lako mne Sta
nisław roczil sza Yita polszosty kopy przesz
ctir grossy 1423 AKPr VIII a 46; Jszem ya poswal pana Thomala o panczerz... taco dobry,
yaco polszosty grziwny 1430 Pozn nr 1361;
Zacz-em zayn rączyl za polschosty grzywny
gyscini... a polschosti grzywny lichwy 1432
ib. nr 1536; Yako czszo wszanl Barthosz... dobythka za grzywną przessz polszosta grossa, tho
zayanl... we sszkodze 1436 Pyzdr nr 1059;
Jakom ya w Sandka kwpyl polsosthy floky
('włóki5) 1437 TymProc 218; Jzem tego nye
winowath nits, ocz my Pyotr Wraczsky vyną

dal. . polsosti grziwni za panczerz 1443 StPPPll
nr 3156; Jakosz thy mnye postapyl przes smowcze schesthnascze kop grosshy w polgrosczech..
kthorey summi vplaczylesz my polschosty kopy,
a poljeneynascze kopy osthathkv posagw iemv
nye chczesch zaplaczicz 1494 ZapWarsz nr 1761.
Półszostanaście, Półszostynaćcie, Półszostynaście, Półszostejnaćcie 'piętnaście i pół, quindecim cum semisse5: Yako mne Borzis roku dal
do swotego Michała polszosteynaczcze *copam
szirokich groszow 1413 KsMaz I nr 1971; Jaco
mnye pan Abram Keblowsky zaplaczyl za Jandrzycha Nyaleczskego polszostynascze grzywen
grossy 1425 Kościan nr 1261; lakom ya ne
vino wath Lasczowi polsostinaczcze koppy i trzech
grossy 1425 KsMaz II nr 1279.
Półszostejnaćcie cf. Półszostanaście
Półszosty cf. Półszosta
Półszostynaćcie cf. Półszostanaście
Półszostynaście c f Półszostanaście
Półsztuczek, Połusztuczek 'połowa sztuki
(zwoju) sukna, może też sztuka sukna gorszego
gatunku, pannus certae cuiusdam longitudinis,
quae fuit dimidia pars mensurae sztuka rocatae,
fortasse etiam pannus śecundae notae5: Pro
XV staminibus vlg. polustuczky 1435 Monlur
III 44, sim. ib., 1438 ib. 64; Tharling staminorum vlg. *puolstuczkow coltryskych 1447
ib. 156; Pro viginti et uno mediis stamini
bus al. polustuczki 1448 AGZ XIV 272; Martinus Neysser sibi pro debito... satisfecit, excepto medio stamine panni vlg. *puolstoczky
1450 Monlur III 201; Item viginti duos florenos
pro ąuatuor polustuczky panni Linensis 1472
RachKról 48; Dedi unum polstuczek rubei coloris 1476 ib. 121; Distributa pannorum septem
Angeliciensis, tredecim colcistri et viginti uno
polstuczky stamina..., polstuczky per ąuinąue
marcas minus uno orth ib. 134, sim. 1477 ib. 114;
Javasko, nuncio voyewode Moldavie, dedi pol
stuczek 1476 ib. 134, sim. ib., ib. 137. 142. 144;
Dedi domino gubernatori ąuinąue polstuczky
ib. 136, sim. ib. 137. 141; Portata fuerunt duo
stamina panni Machaliensis, vnum stamen panni
Florentini et sex polstuczky 1477 ib. 121, sim.
ib. 173. 174; Item ąuatuor polstuczky panni
Florentini, duo viridiset duo rubei coloris 1478
ib. 171; Data est ąuitancia... Nicolao... de sta
mine panni Florentini et tribus staminibus polu
stuczki 1485 TPaw II 20.
Półsztuczkowy, Połusztuczkowy (o suknie, dicitur de panno) 'stanowiący połowę sztuki
(zwoju), może też o suknie gorszym gatunkowo,
qui facit dimidiam partem mensurae sztuka vocatae, fortasse etiam de panno secundae notae':
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Paulo de Wrmislaw dedi septem ulnas panni polstuczkowe 1476 RachKról 134, sim. ib. 137;
Dedi octo ulnas panni polstuczkowy ib. 135,
sim. ib. 142; Dedi octo ulnas panni polstuczkow[y]e ib. 136, sim. ib. 137. 138. 141. 142;
Dedi septem ulnas panni polstuczkowego ib.
137; Dedi septem ulnas panni polstuczkow[y]e
ib., sim. ib., ib. 141; Dedi septem ulnas panni
polstuczkowy ib. 137; Dedi octo ulnas panni
polstuczkove ib., sim. ib. 141, 1478 ib. 113; Dedi
octo ulnas panni polustuczkowe 1476 ib.
141.
Półsztuczny, Połusztuczny (o suknie, dicitur
de panno) *stanowiący połowę sztuki (zwoju),
może też o suknie gorszym gatunkowo, również
wykonany z tegoż sukna, qui facit dimidiam par
tem meusurae sztuka vocatae, fortasse etiam
de panno secundae notae, e panno secundae
notae confectus': Octo ulnas panni polstuczne
1476 RachKról 122, sim. ib. 144; Subagazoni
dedi septem ulnas panni *polstucznye ib. 122,
sim. ib. 123; Recepi apud eundem Myclass sep
tem ulnas panni polstuczny 1478 ib. 177;
~ Tunc... Stanislaus, plebanus,... extradidit
videlicet ąuatuor equos... et vestimenta: pa
lium brunaticum et lethnyk *horassy et alium
polustuczny 1473 AGZ XVII 92, sim. 1476
AGZ XVIII 129.
(Półśledzie) Połuśledzie 'miara powierzchni
pola stanowiąca połowę śladu i wynosząca ok.
7 ha, certa ąuaedam mensura agri, quae fuit
dimidia pars mensurae ślad vocatae’ : Czso mi sze
dostało polusledze, to mi sze dostało pravim
dzalem 1399 Pyzdr nr 103; Iaco Olbrachth ne
mai v Jacussa volnego polusledza, ale mu noczo
sbegl 1400 Pozn nr 473; Yako czso Wyanczencz
dzerszy polusledze, tho gye dzerszy pocoynye
mymo trzi lata 1421 Pyzdr nr 688.
Półtaraśnica, Półtaraśnice (g. sg.) 'rodzaj
działa, armata mniejsza od tzw. taraśnicy, tormentum quoddam bellicum tormento taraśnica
vocato minus': Item machinę vndecim: vna
magna tarasnicza, ąuatuor poltarasnicze, ma
chinę ąuatuor modice minores quam magna
tarasnicza, due polhyfnicze 1494 GórsArt 218;
Poltarasnicza (s-c. stat) in ąuedam basta secus
fontem ib. 219; Quarta (sc. bombarda) habetur
super turri eiusdem castri, que est poltharasznycze
etiam cum signo Lelywa 1495 ib.
Półtaraśnice cf. Półtaraśnica
Półtora, Pówtora, Pułtora, Półtory, Pótory
fo rm y : g. (też w składniowej funkcji n. i ac.)
sg. m. połtora 1409 KsMaz I nr 1367, 1418
Pozn nr 941, 1420 Kościan nr 772, etc.; pułtora
1453 AGZ XII 230;/. połtory 1401 Pozn nr 519,

1402 Kościan nr 186, 1405 KsMaz I nr 649, etc.
etc.; potory 1472 ZapWarsz nr 3064; połtore
1413 BiblWarsz 1857 II 797; neutr. połtora 1391
HubeZb 62, 1397 StPPP VIII nr 5855, 1405
Pozn nr 825, etc.; powtora Rozm 99; ~ i. sg.
m. połtorym Sul 63; ~ g. pl. neutr. połtorych
1493 ZapWarsz nr 1743.
Z n a czen ie: \jeden i pół, unus cum semisse':
Thoma prz[...] Petra poltori grzifni 1390 Pozn
nr 77; Iaco themu ne polthora latha 1391
HubeZb 62; Margorzata wranczila Symana
w pancznace krziwen posagu et poltori płatu
1401 Pozn nr 519; Jaco Jan dal Bronisławo wy
poltori griwny 1402 Kościan nr 186, sim. 1451
Przem II nr 999, Dział 57; Yaco mye Domik
yinowath polthory copi 1405 KsMaz I nr 649,
sim. \A2?>ZapWarsz m 72; <J)acomya ne winowath Maczeeui połtora grossa poziczonich 1409
KsMaz I nr 1367, sim. 1420 Kościan nr 772. 779,
XV p. post. R XXV 181; Jacom ne sial Watti
gwałtem czandzacz Liskowich ludzi w tich pół
tora siada 1411 Kościan nr 449; Yacom ya ne
wynowath Thomcoui polutora (leg. połutora
czy też połwtora?) grossa 1411 KsMaz I nr
1610; Esze Nassowyn czo yesth *wZol Jachnę,
to w<ziął> za polthore copy 1413 BiblWarsz
1857 II 797; Jaco czszo Katarzyna zalowa<ła>
na Portka (pro Potrka) o poltori grziwni 1413
Pyzdr nr 380, sim. 1416 ib. nr 461; Jaco Maczek
cupil połtora siada 1418 Pozn nr 941; Jaco
xącz dzekan wsąl... Micolayewy... crową, yaco
poltori grzywni 1419 ib. nr 1046, sim. 1420
Kościan nr 785; Jacom mu ne winowath dzesanczy skoth i lichwy połtora lata 1421 Pozn
nr 1086; Jaco mye obroczil Marczin sukno szenye
za polthori kopy 1424 ZapWarsz nr 50, sim.
1472 ib. nr 1349; On ge (sc. drwa)... v mnye
cupil za poltori grzywny 1427 Kościan nr 1193,
sim. Sul 40, Dział 29; Vstawyamy, aby pysszarze sządowy..., kędy zawythe roky pyszą, polthorim groszem były nadany (Dział 47: mayą
wzącz... od zapysy połtora grosza) Sul 63; Ad
decursum medii alteri anni al. do pułtora roku
1453 AGZ XII 230; Połtora lokczya (unum ac
semis cubitum) w szyrz bodzye (sc. deska) BZ
Ex 36, 21, sim. ib. 37, 1. 10; I uczynyl przykrywadlo..., pooltrzeczyego lokczya na dluszoo, a pooltora (cubiti ac semis) na ssyrzoo
ib. 37, 6; Esze Jan nye vcradl Tyborowy trogich
pczol w gego boru yako poltory koppy 1456
TymSąd 73, sim. 1471 MiesHer XI, 3, 1497
ZapWarsz nr 1798; Jako mnye yynowath Andrzey... dwa konya po *porthory kopy 1461
ZapWarsz nr 1122; A Futuma villa mensurare
debet vlg. polthory dly et medietatem silve 1465
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AGZ XVI 25, sim. ib.; Poltory wloky... nadano
mye podług kssyang 1472 TymProc 217, sim.
1473 ZapWarsz nr 1447, 1475 AGZ XVIII 119;
Jakom y a... nye szbilem kmecza... anym mv
wzal pothory koppi 1472 ZapWarsz nr 3064;
Jakom gya nye wzyanla... polthory kythy lini
1496 ib. nr 1772; A yako popelnyl (sc. Jesus)
povtora lata (cum annum et dimidium aetatis
iam implesset) od svego yrodzenya, alye ysczye
dw lyat ny myal, począł movycz Rozm 99;
Uzrącz myły Iesus tluscze, vstąpyl na górą,
którą gore myenya poltory mylę (secundo milliario) od Capharneum ib. 263; ~ Obroczili
so *pithczessicz grzywen pruskych przes poltori grzywen XV in. Maik 117; Jakom ya Margorzathą yrzandzyl v syebye jusze polthora lyath
1427 ZapWarsz nr 217; Ysch my Jacub myal
zapyshacz wsyczka czascz..., nycz sobye nye
ostawyącz, y s laką stopczinska, y polthorych
sthay roley, y wsyczka polovycza w gayv 1493
ib. nr 1743; ~ Ysz pan Mosczycz ne ostał winowat panu Micolagewy Szwanowskemu sta
grzywen y szesczydzesząnt y poltory grzywny
grosze w szyrokych 1418 Pozn nr 1011; Gotard ... nye wsal trzydzesczy y polthory (var.
AKPr VIII a 155: pothhory) grzywny 1421 MPKJ
II 301; Jaco dla nyezaplacena pyenadzy za pana
Janą Jeserskego czterdzeysczy grziwen przes
poltory skodzen yem dzesacz grziwen 1430
Pozn nr 1343, sim. 1432 ib. nr 1540; Yako yam
nye szan ('wziął5) gwalthem... *dwaczyecza
grossi y polthora grossa Annę 1463 ZapWarsz
nr 1234; ~ połtora sta esto pięćdziesiąt, centum quinquaginttf \ Esze... porambono yest na
poltora sta drzewa 1397 StPPP VIII nr 5855;
Jaco... taco wele mam skody..., jaco *poltori
sta *grzywem 1400 Kościan nr 149; Yako pan
Hinczka pobrał Copczeuim dzeczem ymena za
poltora sta grziwen 1405 Pozn nr 825, sim. 1420
AKPr VIII a 154, 1426 Pyzdr nr 806; Yaco
Sczedrzik, yego pani s yey dzatky ne szachowali
listów y polthora sta owecz 1406 Pozn nr 827;
*Yrze Hynek dzerszy dzedzino Basskowo
w *paltora sta grz<y)uen w sastawye 1411
Pyzdr nr 318; Czom zayą<(ł> poltora sta owecz,
tom zayą<ł> na mem 1421 Kościan nr 872; Iaco
czsso Sczedrzyk zalowal na Jasska..., aby mv
dwyema plugoma po trzycrocz poltora sta za
gonów na yego wolwarcu wsoral 1425 ib.
nr 1121; Jsze pany Febronya... ne vrabyla
poltora sta przerabli przeze [d]cztir 1435 Pozn
nr 1451; Jakom ya Mykolayewy nye poth[k]lukl
zamków... any lysthow pobrał, yako poltora
stha kop 1457 ZapWarsz nr 1062; Jako Mi
chał... odbył gwałtem kobył ssesczdzessanth,

bidla rogathego po[t]lthora stha, owyecz y kosh
dwessczhe 1487 ib. nr 1569.
Półtoranacie c f Półtoranaście
Półtoranaćcle cf. Półtoranaście
(Półtoranaście), Półtoranacie, Półtoranaćcie,
Półtorynacie 'jedenaście i pół, undecim cum semisse': Yakom nye ranczil za Jana... *Wowrzinczevy... za poszag za polthorinacze grziwny
za zoną Wawrzinczewą 1444 Pyzdr nr 1268;
Ad festum Paschę polthoranacze grosza... Nicolaus Petro satisfecit 1457 KsNWarsz I nr 470;
Petrus... dedit... plebano viginti tres grossos...,
ad festum Paschę polthoranaczcze et ad festum
sancte Trinitatis similiter eciam polthoranacz
cze 1458 ib. nr 471.
Półtory cf. Półtora
Półtorynacie cf. Półtoranaście
Półtrzecia, Półtrzeciego, Półtrzecie, Półtrzeciej 'dwa i pół, duo cum semisse': Eze Sulkoui
dzyeczi wwyanzali sye w iego czanscz mlina,
na gemsze on ymyal poltrzeczyey grziwni na zastawye 1399 StPPP VIII nr 9494, sim. 1405
HubeZb 119, 1427 ZapWarsz nr 2739; O to
Dziuisz yma poltrzecze grzywny scody 1402
HubeZb 101, sim. 1412 Pyzdr nr 351, 1421
AKPr VIII a 155; Iacom ya ne winowat Paw
iowi poltrzecza grosza 1408 KsMaz I nr 1201;
Yaco moya czelacz ne <po>pasla *poltrzecza
copi Dzirskowa zita 1412 ib. nr 1910; Yako
v mne ne ostała Zophiey skrzina s rzeczami,
yako *poltrzecza copi 1415 ib. nr 2512; Ysze
pany Marcuszewa y ge dzeczy nye otoraly
poltrzeczą zagona 1420 Kościan nr 811; Jacom
ya ne wynowath Climontowy poltrzecze kopy
poszyczonich penandzy 1423 ZapWarsz nr 47;
Jaco mne Marczin obroczyl poltrzecze kopy po
sagu 1424 ib. nr 50, sim. 1429 Pyzdr nr 920;
Nicolaus... yendidit II 1/2 millenarium roborum
vlg. *poltrecza *zachika drzewa 1427 Monlur
III 4; Jakom ia ne wynowath Janowy *poltrzecza copy za rankoyemstwo 1427 ZapWarsz
nr 195; Eze Msciszek winowath Janowi za
sethmnaczce córci szitha po poltrzecya grosza
ib. nr 2708; Jacom ya nye winowath Falibogowi poltrzecyeg coppi rancogemstwa ib. nr2120,
sim. 1411 Czrs 352, 1456 ZapWarsz nr 1040,
1470 ib. nr 1336; Stanislaus... dimidiam terciam particulam ylg. poltrzecza dzala agrorum
et pratorum ... yendidit 1428 Monlur V 99;
O ctore *polcrzecze kopi *Derszek na mo za
lowal, za thi mw oczecz moy dosszicz yczinil
1433 ZapWarsz nr 378; Gdi wlodika pospolythi wlodikąn spolyczkowalbi, po poltrzeczye
kopi groschi (per dimidiam tertiam sexagenam
grossorum)... ma zaplaczicz Suł 102; Ydzyalal
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Beseleel skrzyny0 . .. may0cz00 poltrzeczya (1471
MPKJ V 20: poltrzecziego, war. lub.: *potrzeczego) lokczya (duos semis cubitos) na dlusz0
BZ Ex 37, 1; Uczynyl przykry wadlo... pooltrzeczyego lokczya (duorum cubitorum et dimidii) na dlusz00 ib. 37, 6; Dal m v... bothi za
poltrzecza groza 1470 ZapWarsz nr 1275; Ja
kom ya Elzbyethy kmyothowny... nye othegnal
gwalthem oth robothi poltrzeczya dnya 1477
ib. nr 1202; Jako ya nye vynovath... poltrze
czya grossą sza skorznye y za koszulya pol
trzeczya grossą 1482 ib. nr 1519; ~ Issze
Gawrzialowsczi przeproszili poltrzeczey grziwnami Ondrzeya 1394 HubeZb 70; ~ półtrzecia
sta 'dwieście pięćdziesiąt, ducenti quinquagintd>:
Yszecz gest on sv0thim {leg. z świętym) Ganem
f ragu byl *polcrzecza stha lath Gn 184b; Ja
kom kupił Turowo... v Maczka... za poltrze
cza stą giziwen 1427 Pozn nr 1250; Eze Gunolth
nye zaplaczyl Micolaewy poltrzecza grosza
y dwadzeszcze szwey czansczy za dzeszanczyną
1436 ZapWarsz nr 609; Jacom ya nye wynowath
Thomkowy *czytyrdzeszczy grosszy przessz pol
trzecza grossza ib. nr 683, sim. 1446 ib. nr 587;
Wszitkich ksyoszot woyski krolya Salomona
bilo poltrsyecya sta (ducenti quinquaginta) BZ II
Par 8, 10.
Półtrzecianaćcie cf. Półtrzecianaście
(Półtrzecianaście) Półtrzecianaćcie, Półtrzecienacie, Półtrzeciejnaćcie fdwanaście i pól, duodecim cum semisse’ : Eze Jaszek roczil za Alszbeczina oczcza poltrzeczeynaczcze grziwni 1401
HubeZb 81; Yacom ya ne winovath poltrzeczanaczcze grossą Marczinowy 1406 KsMaz I
nr 668; *Jyandrzil othstapyl stryyewisny vecugiscze o poltrzeczenacze grziwny 1430 Pozn
nr 1379.
Półtrzecie cf. Półtrzecia
Półtrzeciego cf. Półtrzecia
Półtrzeciej cf. Półtrzecia
Półtrzeciejnaćcie cf. Półtrzecianaście
Półtrzecienacie cf. Półtrzecianaście
Półustawa (bez n. sg.) 'połowa miary miodu zwa
nej ustaw, składana jako danina, dimidia pars
mensurae melis, quae ustaw vocabatur, quod mel
tributi loco dabatuf: Prefate nostre kathedrali
ecclesie et capitulo eiusdem villam... cum tributo et tributariis mellis duarum pullarum al.
*puolustawi... donavimus 1436 KodWil I 164;
Medium astaminis mellis al. polustawa (1470)
ca 1540 ArchSław I 66.
(Półważek) Półuważek (w Biblii) \jednostka
monetarna, tzw. sykl, pecunia, quae sykl vocab a t u r Aczbi sługo albo <ro>botnycZ00 ktoroo
zabodl Csc. woł), trzydzeszczy poluwaszkow (tri-

ginta siclos) da szrzebra panu, alye wol kamyenym bodze obrzuczon BZ Ex 21, 32.
Półwłóczek, Połuwłóczek, Pułwłóczek 'miara
powierzchni pola stanowiąca połowę włóki i wy
nosząca ok. 8 ha, agri mensura (circiter 8 ha),
quae fuit dimidia pars mensurae włóka vocatae’:
Eze Marczyn oth lana o tho krziwdo wistal
(w stał’), esze yemu s pełna poluwloczka ne
vczinil 1425 KsMaz II nr 1257; Jako mnye
Pyotr s poluwloczka za zemske prawo dosicz
nye vczinil 1427 ZapWarsz nr 2700; Staschek
przyąl poluvloczek znowv w gayonem szandzye
1449 TymProc 295; Vstawyami..., ze wschitczi
przebivacze, wloky albo poluwlocz[s]ky (mansos sive medios mansos)... trzimayanczi, s kalischdey wloky... yeden dzyen a s poluvloczka
(de medio sc. manso) poi dnya w thidzyen...
robycz... bandą vynovaczy Sul 110; Domina Dorothea... resignauit sibi {sc. filio) agrum cum
orto al. pulwloczek 1453 Monlur III 227; Jako
Marek nye prziyąl v Czcibora... polwloczka,
any gego kmyecz byl 1453 ZapWarsz nr 910;
Jakom my przischethwschi na gymyenye dzedziczne Olbrachczicze w oszmy parszvnach luczszkych nye zaoralyszmy polwloczka myari chelmyenszkyey plugyem y pluzicza gwałtem 1472
ib. nr 3085.
Półwłóczkowy rzawierający w sobie pół włóki,
będący wielkości pól włóki, qui dimidiam partem
mensurae włóka vocatae contineP: Pro ordine
medii mansi al. polwloczkowy 1473 TymWol 6.
Półwtora cf. Półtora
(Półźrebek) Półźrzebek, Połuźrzebek 'miara
powierzchni pola stanowiąca połowę zrębu, czyli
wielkiego pługa i wynosząca ok. 5 ha, agri men
sura (circiter 5 ha), quae fuit dimidia pars men
surae źreb vocatae’: Iaco Bogusław v Dzerszka
ne przymowal polusrzebka podług prawa od
God do God 1407 HubeZb 86; Yako prawye
polouicza * polurzebka dopełnił {sc. Borzko)
w Barsicz 1418 AKPr VIII a 143; Quod si non
fecerit, extunc debet ipsum interligare perpetue
cum pueris in medium laneum... vlg. *polrzebek
ab ipso temporibus perpetuis recedendo 1424
TPaw VII nr 3808; 3 medii lanei al. polsrzebky
possessionati 1489 RejKuj 95.
Półźrzebek cf. Półźrebek
Pór bot. 1. *Allium ampeloprasum L. vel porrum L .y: Pro beta, por et petrozelino I grossum
1394 MMAe XV 236; Prassium, porrus por
1419 Rost nr 5153; Por porum 1437 ib. nr 2749,
sim. 1464 ib. nr 4887, etc.; Poor porrum ca 1465
ib. nr 4533; Porri, porowye, crudi valitvri sunt
intestinis, tollendo yentuositates XV p. post.
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PFRp III 291; Porrum por vel lvk, ąuedam
herba ca 1500 Erz 73.
2. leśny por' ?’: Leszny por XV p. post.
R LIII 64.
Póto czy Poto 'do tego miejsca, dotąd, adhuc,
hunc locum : Esz poty mego zayantho
y potho bilo widzenye 1400 SKJ III 191; Esz
pokymyasty yesmi yyechali, potymyasti yest
czirnochouiczske a poto kokotowske ib.; Esz
poto, poky było widzenye, poty yest na dzedzinye popowskey w Zarabyy, potymyasti yest
popowske ib.
Pótory cf. Półtora
Poty czy Poty 1. o miejscu 'do tego miejsca,
dotąd, adhuc, usąue ad hunc locum : Esz poty
mego zayantho y potho bilo widzenye 1400
SKJ III 191; ~ Yako prawye kandism yechal,
poty yest me 1400 SKJ III 190; Esz poto, poky
było widzenye, poty yest na dzedzinye popow
skey w Zarabyy, potymyasti yest popowske ib.
191; O cthore blonye i o wangrodo Mancimir
na Pawia s bracyo szalował, tho ssyo gim dzalem pothi, kandi Pauel szetl, dostało, a Manci
mir tamo nye ma niczs 1440 ZapWarsz nr 433.
2. o czasie 'dopóty, tak długo, tamdiu : A poky
gyesth yola bożą, pothy czlovyek praw nyeszbosza De morte w. 306.
Pótymiasty czy Potymiasty 'do tego miejsca,
dotąd, adhuc, usąue ad hunc locum : Esz poky
myasty yesmi yyechali, potymyasty yest czirno
chouiczske, a poto kokotowske 1400 SKJ III
191; Esz poto, poky było widzenye, poty yest
na dzedzinye popowskey w Zarabyy, potymyasti
yest popowske ib.; Kandym szedł, pothimasty
ye me, Grzibowske na lewo 1416 Czrs 152; Iaco
potimasci (pro potimasti) iest stara samicza medzi Upusczowem a medzi Gaczo 1417 MacPam
II 347; Kandi Micolay szedł, pothimyasthi on
cupyl y Zemaka 1426 ZapWarsz nr 171.
Pówtora cf. Półtora
(Późnie) Pozdnie f o r m y : comparat. pozdnie
ca 1450 PF IV 570.
Z n a c z e n ie : 'pod koniec jakiegoś odcinka
czasowego, sero': Ostań s namy, bocz yws
pozdne (ąuoniam advesperascit Luc 24, 29)
ca 1425 EwKReg 42; *Postdnee tardius ca 1450
PF IV 570; Czso szo posdnye yrodzylo (quae
erant serotina), to szo wszitko dostało Labanowy BZ Gen 30, 42; ~ Poszdnye tempestiue
1476 AKLit III 108.
Późnik czy Poźnik bot. 'dziewięciornik błotny,
ParnassiapalustrisL.’ : Epatica wotrobne zi<e)le,
posznik 1437 Rost nr 2596.
(Późno) Pozno czy Poźno 'po zwykłym czasie,
sero : A tez dnya, ktoregosch bog przedan,
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poten (leg. pod ten) czass lepak sionce pomyrzklo a tegodlya pozno przyschedl (sc. Jesus)
do Betanyey Rozm 516.
(Późny) Pozdny fo rm y : n. sg. f pozdna
Rozm 591; ~ g. sg. neutr. pozdnego XV med.
SKJ V 271; ~ n. pi. f pozdne BZ Gen 30, 42,
1471 MPKJ V 12; - v. pl. m. pozdni ca 1425
EwKReg 42.
Z n a czen ia : I. 'końcowy w jakimś odcinku
czasowym, serus, aetate posterior : Alye yze
była nocz czyemna a pozdna godzyna, przetho
nye yyedzyala (sc. Maryja), gdzye schukacz
svego syna mylego Rozm 591.
2. 'pochodzący z końcowego odcinka jakiegoś
czasu, młodszy, serotinus, natu minor’: Ale gdisz
to posdne (MPKJ V 12: *postnye) owce płód
myali poczynacz (ąuando vero serotina admissura erat et conceptus extremus), tedi nye kładł
(sc. Jakob) proczya BZ Gen 30, 42, sim. 1471
MPKJ V 12; A pszenycza a byel nye gest
z[a]byta, bo S 0 0 bila pozdna (quia serotina
erant) BZ Ex 9, 32.
3. 'opieszały, spóźniający się, lentus, tardus’:
O saleni a pozdny sercem (tardi corde Luc
24, 25) k werze<niu>! ca 1425 EwKReg 42;
Quia nescit tarda mollimina, posdnego (R XXV
198: posznegne, pro posznego) omyeschkawanya, spiritus sancti gracia XV med. SKJ V
271.
Prababa 'matka babki, mat er aviae’ : lako
wedzo y szwatczo, eze Adamkowey (pro Adamkowych) dzeczy prababy wneszon posag na
Craszewskego dzelnicze 1400 HubeZb 78.
Praca fo rm y : n. sg. praca 1461—7 Serm 103 v,
1471 M P K JY 5. 108, Pul 139, 10, etc.; - g. sg.
prace XV med. R XXII 244; ~ ac. sg. pracę
a. pracą Bogur E, BZ Tob 10, 13, Dział 10;
~ i. sg. pracą 1461—7 Serm 349 v, ca 1500
R XLVII 369; — /. sg. (w) pracy BZ Neh 9, 32.
Judith 7, 9, M IT 81 a; ~ g .p l. prac 1484 Reg 712.
Z naczenia: 1. 'wysiłek zwłaszcza fizyczny,
trud, labor’: Niczss na tern swyeczye nye może
przicz przes myrzyaczky a przes pracze XV med.
R XXII 244; Przes myecza zgubysz gee, bocz
snadz ystanocz w prąci (vel certe fatigati) podadzo tobye myasto swe BZ Judith 7, 9; Pra
cza vstaviczna labor imp^obus (Dan prol.) 1471
MPKJ V 108; W praczy rąk szwych chleba pozywaya a them blogoszlawyenstwo szobye zyszkuya (Psal 127, 2) M W 81 a; Syosthry... dla
gych vsta<wicznych ro>both a czyązkych pracz
(quando exercitio laboris incumberent) mo<gą
jeść) trzy razy przez dzyeny 1484 Reg 712;
Pracza (FI: *vszyla) warg gich pokryge ye
(labor labiorum ipsorum operiet eos) Pul 139,
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10; Nisus, idest conamen, labor vel desiderium
corporis prączą ca 1500 Erz 77; Quomodo cum
magno conatu, id est sz pracza, invenirent dominum Ihesum ca 1500 R XLVTI 369; ~ ' dzia
łanie, czynienie, actus aliąuid agendi, faciendi’:
Pracza doschiczvczynyenya labor satisfaccionis
1461—7 Serm 103v; Energia, id est interior
operacio siue labor... wnątrzna praczia (Prol)
1471 MPKJ V 5.
2. ' troska, staranie, opieka, cwra’ : O duschy
o grzeszney sam bog pracza (Bogur B—DF:
peczo) yma Bogur E; Napomynaly i0,... pylno
praczo abi myala o swem domu (monentes
eam ... gubernare domum) BZ Tob 10, 13;
Mens enim turbata temporalibus curis pracza
1461—7 Serm 349 v; Vstavna praczą continua
sollicitudo XV p. post. JA XII 144; ~ fwładza,
zarząd, aliąua re potiri, in possessionem alicuius rei venire (sensu subst.y: Tedi tho gymyenye tych dvchownych na naszą pracza
przypysvgemy (praedicta... bona... decrevimus nostro regno... applicanda, S u l23: skazalyszmi naszenw krolyewstv... przylączicz) Dział

est (sed cura est illi, non quia laboraturus est,
nec quoniam brevis illi vita est Sap 15, 9)
MPKJ V 77; Oretur... pro omnibus fidelibus
laboratoribus, ut eos deus dignetur confortare
in eorum sanitate ysby ony tako praczvyvczy
sya svych robot ydzyelaly a potym sya do krolestva nyebyeskyego doslussyly XV ex. SKJ I
148; Niti, id est laborare etc. prączovącz ca 1500
Erz 77.
2. ' trudzić się, laborare5: Cyeskom praczoval
wolayacz (laboravi clamans Psal 68, 4), assz
vsta moye ochrapyaly XV med. SKJ V 271; Satagare, id est satis agere etc. prączovacz, szylovacz ca 1500 Erz 77.
3. ' troszczyć się, zabiegać o coś, curare ali
ąuid, alicui rei operam dare : M artha... doszycz
czynyla, bo scha proczowala, kakoby Xcrista
swolenyky (leg. z zwoleniki) vczczyla XV med.
PamLit XXVIII 308; Proczvycze sze contendite
XV med. R XXV 157; Nye potrzebyen czy yvsz
szadni lyekarz na vszdrowyenye twego szina,
a przetho nye praczvy szyą, yyszczy szdrow XV
ex. MPKJ II 320; Qui stulti sunt, qui pro re
mundana multum sollicitantur, praczyya, et pro
celesti non curant ca 1500 R XLVII 374.
Cf. Pracujący, Upracować się
Pracowanie 'wykonywanie pewnej pracy, actus
laborem aliąuem faciendi5: Exercitacio praczowanye, robothowanye XV p. post. GIDom 92.
Pracowity 1. ' wypełniony pracą, laboriosus5:
Actiua vita praczovythy zyvoth ca 1500 Erz 77.
2. ' człowiek wykonujący pewną pracę, robot
nik, operarius': Ad activos ku praczovitim, ku
robotnikom ca 1450 PF IV 573.
Pracujący, Procujący 1. ' wypełniony pracą,
laboriosus5: Podeymy obchod proczvyączy recipe vitam laboriosam 1448 R XXIV 353; Vita
activa szycze *praczvyocze, sywot *praczvyoczy
XV med. GIWroc lr ; Vita activa proczyyączy
1462 R XXV 270; Activus proczyyączy ib.
2. 'dużo i chętnie pracujący, ąui multum ac
libenter laborat, laboriosus5: Secundo fuit (sc.
virgo Maria) sollicita et studiosa, praczuyacza
y pilną, mater a deo XV in. RRp XXIV 68.
Praczka 'kobieta zajmująca się praniem bie
lizny, mulier, ąuae lintea la va f: Praczcze pro
suo solario... dedi... 2 1/2 florenos 1500 ZsigBud 68; Praczcze, que abluebat semel vestes
domino principi, mensalia, manutergia..., dedi...
LX denarios Ungaricales ib. 72; Praczką lotrix
ca 1500 Erz 11.
Prać 'przy użyciu wody doprowadzić bieliznę,
odzież do stanu czystości, lintea lavare5: Tu
(pro ty) *ystną na to były *postavyoną, aby
myaly v strozy kosczyol a tesch by gy vmyą-
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3 . futrapienie, molestia : Nye odwraczay swego25
oblycza we wszey prąci (omnem laborem), gesz
nas poscygla BZ Neh 9, 32.
Praciotka esiostra prababki lub pradziadka,
soror proaviae vel proavi : Septima linea consanguineitatis: ffrater brath, amita czyothka..., 30
propatruus prastry, proamita praczyothka XV
ex. GIWp 21.
Pracliwy 'pracowity, czynny, laboriosus, strenuus’: Contemplativus doszkonali, myszlaczy
o szbawyenyy, naboszny, pochodzaczy we czno- 35
cze, praczlywy XV p. post. Zab 522; Vita contemplativa presupponit activam pyrwey są mamy
doswathczicz w praczlivem szyuocze XV ex.
ErzGlos 182.
Pracować (się), Procować (się) f o r m y : a. z za 40
imkiem zwrotnym się: imper. 2. sg. pracuj XV
ex. MPKJ II 320; 2. pl. procujcie XV med.
R XXV 157; ~ part. praes. act. n. pl. m. pra
cujący XV ex. SKJ I 148; ~ praet. 3. sg. m.
jest pracował 1471 MPKJ V 77; 3. sg. f. pro 45
co wała XV med. PamLit XXVIII 308.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. pl.
pracują ca 1500 R XLVII 374; ~ part. praes.
act. cf. Pracujący; ~ inf. procować(i) MPKJ
V 77; pracować ca 1500 Erz 77; ~ praet. 50
1. sg. m. -m pracował XV med. SKJ V 271.
Z n a c z e n ia : 1. ' wykonywać pewną pracę,
działać, laborare, aliąuid agere*: Nye przeto,
ess ma dzalaczy aut proczovaczy (war. kal.: nye
przetho gyesth schią praczowal) quia laboratus 55
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taly a prały odzyenye *kosczyelną (quod abluerent sacra vestimenta) Rozm 16; ^ sukno
prać ' wybielać sukno, pannum album reddere :
Stawszi nad wodo, iasz gydze do zwyrzchnyego
stawku, gysz gest na drodze tego polya, gdzesz
sukno prały (in via agri fullonis) BZ IV Reg
18, 17. ~ Cf. Sprać, Uprać.
Pradziad f o r m y : n. sg. pradziad ca 1420
WokTryd nr 109, ca 1460 M P K JII 379; - g. sg.
pradziada 1444 AGZ XIV 138; ~ ac. sg. pra
dziada OrtMac 96; ~ g. pi. pradziadów OrtCel 4, 1457 AGZ XV 9, 1466 AGZ XIII 533,
1474 Czrs s. LXXI.
Z n a c z e n ie : 'ojciec dziadka,
też w pro
stej linii przodek we wcześniejszym niż trzecie
pokoleniu, pater avi vel alius ąuidam maiorum
tempore superior5: Prąd ad atauus ca 1420 Wok
Tryd nr 109, sim. ca 1460 MPKJ II 379; Quia
sum venator domini regis et nunc sum ab antiąuo z dzada pradzada 1444 AGZ XIV 138;
Ex ąuatuor progenitoribus se cztyr starczow
uel starych oczczow, scilicet dzadow pradzadow
OrtCel 4; Gdy vmrze czlowyek..., a ma po
szobye dzyada albo pradzada (OrtOssol 71, 3:
przedzyada), bądź po oczczv albo po maczyerzy
OrtMac 96; Q ui... dixerunt, quod ipsas curias
tenent s pradzadow, dzadow i z oczczow ipsorum eviterne 1457 AGZ XV 9; Testamur, quod
predicta bona... ex atavis al. s *czadow et
i s *praczadow suum patrimonium esse 1466
AGZ XIII 533; Yako tho gest nassche... s oczcza, s dzada y pradzadoff, kąndyszmy schły
1474 Czrs s. LXXI.
Pragliwość fpragnienie, sitis': Sic etiam est
iste mundus, qui est aridus, quia non potest
sedare et saciare sitim, ykogycz a nasyczycz
pragliwosczy, eorum, qui eum siciunt et diligunt XV med. SKJ V 280.
Pragly 'suchy, wyschnięty, aridus5: pragła
*ziemia, ląd, term : Praglą (war. kal.: pragną)
aridam (o praesumptio nequissima, unde creata
es cooperire aridam malitia et dolositate illius?
Ecclus 37, 3) MPKJ V 84.
Pragnąć fo r m y : praes. ind. 1. sg. pragnę XV
ex. R XIX 89; 3. sg. pragnie XV in. R XXIV 70,
XV p. post. R I s. XXXIX, XV ex. SKJ I 145;
2. p l pragniecie XV med. R XXIV 362; 3. pl.
pragną ca 1420 R XXIV 86, 1448 ib. 354,
Rozm 263; ~ part. praes. act. adv. pragnąc
M W 84a. 101 b, Pul 106, 5, etc.; ~ adi. pragnąc
Rozm 493; n. sg. m. pragnący XV ex. R XXIV
377, XV
S K J l 151, ca 1500 Erz 77; g. sg. m.
pragnącego Spow 3. 4. 6; ac. sg. m. pragnącego
BZ Deut 29, 19, Rozm 492; n. pl. m. pragnący
1471 MPKJ V 51; d. pl. m. pragnącym BZ

Neh 9, 15; ~ inf. pragnąć ca 1500 Erz 77;
~ fut. 2. sg. f. będziesz pragnęła BZ Ruth 2, 9;
~ praet. 1. sg. m. pragnąłem ca 1420 R XXIV
84; 3. pl. m. pragnęli M W 65a; ~ condit.
3. sg. m. pragnąłby XV p. post. Sob III 348;
~part. praet. act. II cf. Pragły.
Z naczenia: 1. 'doznawać przykrego uczucia
z powodu niedostatku wody w organizmie, chcieć
pić, sitire, sit i premi5: Tesz sya davam yynyen...,
yszem... pragnvczego nye napoyl Spow 3. 4. 6;
Si quis sitit, pragnę, veniat et bibat (Jo 7, 37)
XV in. R XXIV 70; Sitiui, *pragnolem picza,
et dedistis michi potare (Mat 25, 35) ca 1420
ib. 84; Beati, qui esuriunt, łączno, et siciunt
y pragno (Mat 5, 6) ib. 86, sim. 1448 ib. 354;
Venite, qui concupiscitis fructus nostros..., quibus esurientes, łączne, reficiunt et inebriant
sicientes, pragnacze XV p. pr. StPPP X nr 1;
Od goroczosczy sloncza pragnyecze pycz XV
med. R XXIV 362; Przyme opiły pragnączego
(absumat ebria sitientem) BZ Deut 29, 19;
Gęstły bodzesz pragnola (si sitieris), gydzi ku
lagwyczam a py z nych wodo BZ Ruth 2, 9;
Vodo yiwyodlesz gym pragnocim (sitientibus)
s skali BZ Neh 9, 15; Nye bod<ą> lacz<nąć>
any pragnocz (non esurient neque sitient) BZ
Is 49, 10; Pragnączy arescentes (Judith 16, 13)
1471 MPKJ V 57; Lacznocz y pragnocz (esu
rientes et sitientes, FI: w przespycy) dusza gich
w nych zagynęla Pul 106, 5; My szły o nakarmyenyw bidla twego y o napoyenyw, bocz...
pragnye a nye wola (nam esuriunt et non petunt) XV p. post. R I s. XXXIX; Qui sitiet vlg.
pragnalbi aquam XV p. post. Sob III 348; Helyasch nyewyasta wydzyal, pragnącz od nyey wo
dy ządal XV e x .P F \ 104; W czwarthem szlowye:
pragną, gdy rzeki, prosszyl oczczą za grzeszny
wyek XV ex. R XIX 89; Pragnączy sitibundus
XV ex. R XXIV 377, sim. XV ex. SKJ I 151;
Sitibundus, id est siti plenus pragnaczy ca 1500
Erz 11; Prągnacz sitire ib.; Gospodnye, kyedysmy czyebye yydzyely... pragnączego (sitien
tem Mat 25, 37)? Rozm 492; Panye, kyedysmy
czye yydzyely laknącz albo pragnącz pyczya
(quando te yidimus esurientem aut sitientem
Mat 25, 44) ? ib. 493; Myły zbavyczyel... od
onego przykrego yączstwa czyasko pragnacz ib.
661.
2. 'chcieć, pożądać czegoś, cupere aliąuid':
Slonycze tho iest Jesus miły, kthorego oyczowye
pragnaly M W 65a; leżu Criste..., kthorysz
pragnącz zbawyenya ludszkyego... na szmyercz
szkazany M W 84a, sim. ib. 101 b; Jesusz...
pragnye grzesnych sbawyenya XV ex. SKJ I
145; Bogoslaweny, którzy ządaya a pragna
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pravdy (qui esuriunt et sitiunt iustitiam Mat
5, 6) Rozm 263.
Cf. Pragły, Spragnąć się
Pragnienie fo r m y : n. sg. pragnienie XV p. pr.
PF IV 616, XV med. Zab 515, ca 1500 Erz 77;
~ g- s£‘ pragnienia BZ Is 48, 21, Rozm 159;
^ ac. sg. pragnienie Rozm 81. 88; ~ i. sg.
pragnienim XV p. post. R XXV 173; ~ /. sg.
(w) pragnieniu XV med. SKJ I 66, BZ Deut
28,48. II Par 32, 11, etc.
Z n a c z e n ia : I. *doznawanie przykrego uczucia
z powodu niedostatku wody w organizmie, chęć
picia, sitis9: Pragnyenye yszthnye sitis materialis XV p. pr. PF IV 616; W lacznyenyy, w pragnyenyv in famę et siti (II Cor 11, 27) XV med.
SKJ I 66; Pragnyenye sitis XV med. Zab 515,
sim. ca 1500 Erz 77; B0dzesz slvzicz nyeprziyaczelovi swemv... w głodzę y w pragnyenyy (in
famę et siti) BZ Deut 28, 48, sim. ib. II Par
32, 11. Neh 9, 20. Judith 7, 14; A tak bodz
skonczenye nasze krotkę od myecza, nyszbi syo
przedluzilo w pragnyenyy pycya (in ariditate
sitis) BZ Judith 7, 17, sim. 1471 MPKJ V 56;
Nye czyrpyely S0 pragnyenya na pvsczi (non
sitierunt in deserto) BZ Is 48, 21; Soli erunt
afflicti perpetua famę et siti pragnyenym XV
p . post. R XXV 173; Czyrpyely sa yyelykye nyedostatky: glod, chczyenye pyczya albo pragnye
nye (per yiam saepe sitim maximam habebant)
Rozm 81, sim. ib. 88; yynoalbo drogye pyczye
rzatko pyl (sc. Jesus) a wschakosch to myal v obyczayv, yze wschego vzyval, alye nayyeczey pra
gnyenya vody (pro wodą) ygasal (nam sitim
suam recreavit potum per aąuarum) ib. 159.
2. 'pożądanie czegośy dążenie do czegoś, desideriumć: Pra<g)nenye sprawedlywossczy esuries
iusticie 1448 R XXIV 354.
Pragność fdoznawanie przykrego uczucia z po
wodu niedostatku wody w organizmie, chęć picia,
sitis, siti premC: Byezal yesm w pragnoszczy
(cucurri in siti, FI: w lacznosczy picza) Pul 61,4,
sim. ib. 68, 26. 103, 12; ~ Polozyl rzeky w pu
szczo a wychod wod w pragnoszcz (posuit flumina in desertum et exitus aąuarum in sitim,
FI: w chczene pycza) Pul 106, 33.
Pragny 1. fodczuwający pragnienie, sitiens*:
Tyś wszech pragnych światła ^sprawcze, tyś
wszech chudych sczodra *darcze, tyś namacna
ścieszka błędnych XV p. pr. R XIX 42.
2. 'suchy, wyschnięty, aridus': piagna 'ziemia,
ląd, terra: Pragną (war. lub.: praglą) aridam
(o praesumptio neąuissima, unde creata es
cooperire aridam malitia et dolositate illius?
Ecclus 37, 3) 1471 MPKJ V 84.
(Prałacki) Prełacki 'z prałatem związany, do

PRAŁAT

23

prałata należący, qui praelati e s f : Bo y ktorego
navyatschego mąza od począthka svyata nyeyyasta ku *kloputu nye przypravyla ?... A nayyączey czy (pro ty), którzy szye dzyerzą ku dvo5
ram kxyazączym albo prelaczskym Rozm 693.
(Prałactwo) Prełactwo 1. 'godność, urząd wyż
szych duchownych w kościele katolickim, praelatura : Prelaczthwo prelatura ca 1500 Erz 77.
2. wyższe stanowisko, wyższa godność, maior
10
ąuidam honor, dignitas9: Nye yyeczye, czo proszyczye. Yakoby rzeki: prelacztwa proszyczye
na nyebye (praelationem ąuaeritis in caelo),
ktoresczy thamo nyyedno nye yest Rozm 401;
Vy obyczayem svyeczkych przez prelaczstya
15 przycz <chcecie) a vschakosch nye mozeczye,
bo kv vyschemv stolczy nye moczą, alye smyarą
przydz ib. 559.
(Prałat) Prełat, Przełat fo rm y : n. sg. prełat
Gn 178 a, Dział 4; ~ g. sg. prełata 1461—7
20
Serm 248 r; ~ i. sg. prełatem Gn 177b, Dział 4;
~ n. pł. prełaci Gn 178 a, ca 1450 PF IV 573,
1466 R X X II20, etc. ; przełaci Rozm 712; ~ g .p l.
prełatow Sul 75, XV med. M PK JY 428, Dział 2,
1484 Reg 713; ~ d .p l . prełatom 1484 Reg 709.
25
716; ~ ac. pi. prełaty Sul 74.
Z n a czen ie: 'tytuł wyższych duchownych w ko
ściele katolickim, przełożony, praelatus’ : Svoty
Potr malcy gest on bycz po bodze pirsvim prelathem, tocz gest papeszem Gn 177 b ; Kalsdy
30
prelath malbi szo on o crifdo kosczelno...
fszocz Gn 178a; Fsythcy prelacy melibycho ony
strogich thy to dobre vcinky ib. ; Vstawyenya,...
przes prelaty y riczerze... ylozona, są thy tho
nyzey popisana Sul 74; Sz rady a s *przisva35
lenya prełatow y ryczer<z)ow naszich (ex consilio et assensu praelatorum)... ystawyamy Sul 15,
sim. XV med. M PK JY 428; Z osobney rady wyelebnego oczcza, ksyądza Yaroslawa, gnyesznyenskiego kosczola iarczybiskypa y tesz prełatow
40
(praelatorum) y stolnykow, woyewod... yklad
albo statuta ystawylismy Dział 2; Ktorykole by
pan po swey wszy dzesyaczyną chczalby kvpycz,
ten przed swyątym Iacubem ma targowacz s pre
łatem (cum domino decimae forisare procuret),
45
ktorego gest dzesyączyna. Paknyaly zamyeszka,
tedy prełat (dominus decimae)... dzesyaczina
mosze przedacz, komv chcze ib. 4; Prelaczy prelati 1466 R XXII 20; Nyerzadnoscz a nyedostatek króla albo prelata pusillanimitas et de50
fetus rectoris superioris 1461—7 Serm 248 r;
Braczya nye mayą nosyczi valeczney bronye..., yedno na obroną kosyczyola rzymzkyego a vyary..., a tho z dozvolenym prela| tow swogych (suorum ministrorum) 1484 Reg
55 | 713; Tako ma byczi zrzadzo<no, jako s>ye pre-
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lathom zpodoba (sicut ministris videbitur) ib.
716, sim. ib. 709; Ministrovye albo prelaczy
thego braczthva (ministri loci) mayą sye o tho
vczyecz do bysskupow ib. 716; Myły Cristus...
tego nye chczyal stravycz na svoy vzytek a temze 5
szye mogą dobrze prelaczy karacz Rozm 373;
~ Summi prelaczy (Luc 24, 20) ca 1450 PF IV
573; Tamoz szye iuz były zesly vschysczy starschy popovye albo przełączy kosczyola zydov10
skyego v radą Rozm 712.
Prasa, Presa 1. ' urządzenie do wyciskania wina,
oleju itp.9 torcular': Torcular est instrvmentum
ad exprimendum vinum... Et torcular... vlg.
prasza uel lyszycza po maszoweczku 1444 RozPaul 261 v; Cur vestimenta tua sic rutilant rosu- 15
lenta, vt torcularis sanguinolenta, crvawa, cropyona prassa, botris trophea 1466 R XXII 27;
Vestimenta tua sicut calcancium in torculari
depczą {pro depczaczych ?) w prasse 1461—7
20
Serm 110v.
2.
*walkownica, magiel, machina linteis laevig a n d i s Torcular cum clausura al. prassa 1495
RocznKrak XVI 62; Torcular al. prassa muliebris 1497 ib. 66; Tortular al. pressa muliebris ib.
Praski f o r m y : g. sg. f. praskiej ca 1428 PF I 25
481, 1474 Zab 540; ~ ac. sg. m. praski OrtMac
102, OrtOssol 76, 1; ^ n. pl. praskie 1495
RocznKrak XVI 60; ~ g. pl. m. praskich 1419
AKPr VIIIa 148, 1423 Pozn nr 1162, 1424 ib.
nr 1180, etc.; f. praskich 1424 Pozn nr 1184, 30
1428 ib. nr 1499.
Z n a c z e n ie : fz Pragą, stolicą Czech, zwią
zany, ad Pragam pertinens*: Iaco prawe wnessono
dweszcze grziwen prasskych grosszow... in
Czeczkrayouicze 1419 AKPr VIIIa 148; Yako 35
o tern wem, ysze Micoląy... wicupyl poi siądą
v kmecza we dwu kopu połowicza grossy pra
skich 1423 Pozn nr 1162, sim. 1424 ib. nr 1180,
1425 ib. nr 1191; Jacom ne wynowath panu
Maczkowy Trzcelskemu szeschczynacze grzy- 40
wen grosschy praschkich 1425 ib. nr 1205, sim.
1426 ib. nr 1225, 1427 ib. nr 1264, etc.; Jacom
ne srzadzyl ymeną v Maczka Labischkyego...
za polszodma stą grziwen groschy szyrokych
praschkych 1427 ib. nr 1268; V nasz gesth mo 45
neta, czo gych gydze osszmynascze za praszky
grosz (OrtMac 102: za szyroky grosz praszky)
OrtOssol 76, 1; ~ grzywna praska 'grzywna
płacona w groszach praskich, multa, quae grossis
Pragensibus sohebatuF: Yako *to swaczą, hysze 50
Boyanka dąl Mycolayewy Gołemu... dzeszacz
grzywen polugrosskow, a za thą dzeszacz grzywen małą mu dącz oszm grzywen praskych 1424
Pozn nr 1184, sim. 1428 ib. nr 1499; ~ praska
kuźnia ' mennica praska, moneta Pragensis9: Za- 55

PRASTRYJ

stawyamy dzedzini nassze... w tyssonczu grzy
wen syrokych grossy praskey kusny in mille
marcis latorum grossorum Pragensium ca 1428
PF I 481; Jan... pornowil gy bycz slodzegya,
abi gemu s *nechgkthorey skrzynky vcradl dzesącz cop groszow cusnie praskey 1474 Zab
540;
~ (miska) praska fmiska wyrabiana
w Pradze, bądź też wzorowana na wyrobach
praskich, patella Pragae confecta vel patella ad
exemplar illarum Pragensium confecta ( ?): Due
nove scutelle fabricate praszke al. kowane 1495
RocznKrak XVI 60.
Praskornica cf. Proskurnica
Praskura c f Proskura
Prasoł, Presoł fo rm y : n. sg. prasoł 1390
AKPr X 2,1395 ScabCrac m 2108,1398 StPPP II
nr 344, etc.; presoł 1458 Liblur nr 6408; ~ n. pl.
prasoli 1450 Monlur II 101; prasołowie 1441
RHist LVII 282, 1451 M MAe V nr 154; ~ g. pl.
prasołow 1464 AGZ VI 84; ~ /. pl. (na) prasolech 1497 ArchSlaw II 265, 1497 Matr II
nr 658.
Z n a czen ie: 'człowiek trudniący się sprzedażą
soli, kupiec solny, qui sal vendif: Marusha,
uxor Nicolai prassol de Cracovia 1390 AKPr
X 2, sim. 1395 ScabCrac nr 2108; Leonardus
de Cracovia prassol 1398 StPPP II nr 344;
Andrzey prassol habet ius 1420 Liblur nr 3349,
sim. 1450 Przem II nr 717, 1470 Liblur nr 7275,
1475 ib. nr 7581; Contra Andream prassol 1441
Przem I nr 3242; Omnes alii institores, mercatores undecunąue nullibi se navigent, similiter
et prassolowye, praeterąuam in navigio Warschoviensi 1441 RHist LVII 282; Ductoribus
salis al. prasoli 1450 Monlur II 101; Saliuenditores al. prassolowie Cracouienses 1451 M M A e \
nr 154; Bernhardus pressol... ius habet 1458
Liblur nr 6408; A ąuolibet curru salis salisductorum al. prassolow 1464 AGZ VI 84; Rex consentit, ut Iohannes Amor de Tharnow... altare
in ... Tarnów... erigere, censumąue... in macellis civilibus salicidarum al. na prassolyech
inscribere possit 1497 Matr II nr 658, sim. 1497
ArchSlaw II 265.
Prasołka 'droga, trakt solny, via salaria :
Quam villam Prussy et villam Doyasdow dividit, distinguit et limitat via prasołka, quae ducit
a Schlumniky oppido in Wyeliczkam per navigium villae Mogyla DILB I 107.
Prasować 'wyciskać, wytłaczać, exprimere':
Calcavi prassowal XV med. R XXIV 350.
Prastryj 'brat pradziadka ze strony ojca, fra
ter proavi patris’: Septima linea consanguineitatis: ffrater brath,... propatruus prastry, proamita praczyothka XV ex. GIWp 21.
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Praszywiec bot. 'Aspidium Filix mas Sw.y:
Prassyvecz filix maior 1472 Rost nr 596.
Praw cf. Prawy
Prawca ' wykładacz, objaśniacz, qui aliąuid
exponit, explicati : Ecce sompniator, snów prawczą, venit (Gen 37, 19) XV p .p r. SKJ I 310.
Prawda f o r m y : n. sg. prawda Kśw cr 22, Gn
179b, FI 24, 11, etc. etc.; ~ g. sg. prawdy
FI i Pul 4, 1, etc., 1438 R XXII 351, XV med.
R XXII 243, etc. etc.; ~ d. sg. prawdzie FI 97, 4,
1405 HubeZb 112, 1422 Pozn nr 1109, S u lli, etc.
etc.; ~ ac. sg. prawdę Gn gl. 157a, FI 14, 2,
FI i Pul 14, 3, etc. etc.; ~ i. sg. prawdą FI
i Pul 144, 7. Ath 19, ca 1428 PF I 482, etc.;
~ l. sg. (po) prawdzie 1389 Pozn nr 69, 1391
ib. nr 286, FI i Pul 5, 9, etc., 1405 TPaw IV
nr 2550, etc. etc; ~ n. pl. prawdy FI i Pul 11,1,
Pul 18, 9; ~ g. pl. prawd FI 17, 25; ~ ac. pl.
prawdy FI i Pul 10, 8.
Z n a c z e n ia : 1. 'zgodność tego, co się stwier
dza, co się mówi, z rzeczywistością, z faktami,
z przekonaniem o rzeczywistości, treść słów
zgodna z rzeczywistością, brak kłamstwa, fałszu,
veritas': Toch to y iesch prauda, ize yde tobe
crol zbauicel Kśw cr 22; Bo ne w gich vsczech
prawdy (non est... veritas, Pul: prawda) FI 5,
10; Gospodne, kto bodze przebiwacz w przebitcze twoiem ?... Iensze molwi prawdo (veritatem) w serczu swoiem FI 14, 3, sim. Pul; Owa
wem prawdo (yeritatem) mylowal ies FI 50, 7,
sim. Pul, KartŚwidz; Ne oteymvy z wst mogych słowa prawdy (verbum veritatis) FI 118, 43,
sim. Pul; Poczotek slow twoych prawda (veritas) FI 118, 160, sim. Pul; Blyzv gest gospodzin
*swszem wzywayoczym gy, wszem wzywayoczym gy w prawdze (in veritate) FI 144, 19,
sim. Pul; Prawda rzecz Kristowa, lezz anticristowa Gałka w. 65; Wszitci sodowye twoy
sprawyedlywy soo, a wszitki scyeszki twe mylosyerdze a prawda (veritas) B Z Tob 3, 2;
A gdyby ten, cz<y>ge swynye byli, rzeki, yszeby
nye tamo, gdze znak vczynyon, swynye zayąl,
tedy ten, czso zayąl, ma sam przysyągą dokonacz prawdy (id firmare proprio iuramento teneatur) Dział 59; Ranyony... ma rani swoye
okazacz, abi bila prawda doswiathczona onego
ranyonego (ut possit cognosci culpantis veritas)
1498 MacPraw VI 273; Tertium est causa, począntek, totius sanctitatis, scilicet veritas doctrinae et verborum nauki albo prawda nauczenya,
*prawczywa rzecz, mowa, słowa XV p. post.
PF I 202; Napyerwey boga mylovacz..., pothem ... prąwdą (veritatem) sz szyerczą y z vsth
povyadacz XV ex. SKJ I 143; Vczyly ya (sc.
Maryją), aby ve slvtce (pro skvtce) yyara myala,

w slovye pravdą (in verbis veritatem) Rozm 14;
Czlovyecze, wstany, kaze-cz, a potym vykny
prawdzye (veritatem disce) ib. 133; Vschakosch
to za prawdą (pro veritate) povyedayą, yakokolvye tego nyyeden nye pysche evanyelysta
ib. 173; Alye przykrocz movysch, czvsch pravdą
małym y yyelkym ib. 456; Onczy byl mezoboycza... a v piavdzye nye stal, bo v nym pravdy
ny (quia non est veritas in eo Jo 8, 44) ib. 475;
Alyecz ya pravdą povyedam (yeritatem dico
vobis Jo 16, 7) ib. 571, sim. ib. 474. 475; Taka
mocz yest pravdy..., yze nyeprzyaczyyelye mvscha yą movycz, yakoby tą ystna pravdą przypądzeny ib. 670; Kyedysch praydą rzekły, tedy
nye ssą falschyyy svyadkoyye ib. 720, sim. ib.
783; Yeslo (pro yes<t>-ly) tho pravda, by ty
byl kroi zydovsky? ib. 792; Postayyl (sc. Piłat)
ym Iesucrista, który byl pełen pravdy y yschytkey dobroczy ib. 808; ~ Słucha yego nye ryszacz, gdyż yego yayna prawda nye pomayyayą
Rozm 584; ^ Czso nam pan Ondrzey posual
(pro posnął), to yest werna prawda 1405 HubeZb
112; Czsosmi poznali, tosmi poznali prawo
prawda y tosmi zyednali 1405 Pozn nr 775; Iaco
to yem, czso visnal Iacob vozni medzi Sandziuogem a medzi Derszkem, to yisnal pravo
pravdo 1405 Pyzdr nr 267; ~ brać k(u) swojej
prawdzie, na swoją prawdę fpowoływać się na
swą prawdomówność, veracitatem suam testan :
To berze na mą dusche y na ma *prawdi, iakom
ne recepi Dobeslaowi duas rotas 1394 Kościan
nr 69; Byerzo to kv mey duszy y ku mey praw
dze, yako tamo dzeszancz grziwen, czso przidze na Stachnicowo czanscz 1405 HubeZb 112;
*Ysza to berzem k naszey duszy y k nasey praw
dze, yszesmy yloszily s braczą y s gynimy pany
bracz od dobyczancza dwa ąuartniky 1422 Pozn
nr 1109; ^ ^ uczenie a prawda ' nazwa świę
tych losów, przechowywanych w pektorale arcy
kapłana, zastępujących Izraelitom wyrocznie po
gan, sortes sacrae Iudaeorum : Na gemze (sc.
napirśniku) gest yczyenye a prawda (doctrina
et yeritas) BZ Lev 8, 8.
2. ' rzeczywistość, stan faktyczny, yeritas': My
byerzemy na swą starą przyszągą, yąszesmy przyszągly praudą znacz 1422 Kościan nr 926;
Prawdą popi taio, yzze szą gey ląkaio Gałka
w. 65; Prosząncz gego, abi thake swyatki kv
pomozenyw prawdze, yszbi nye yczisznona (ad
subveniendum veritati et ne yeritas opprimatur),
rosgrzeszył Sul 11; Przeczyvane prawe prawdy
inpugnacio agnite yeritatis XV p. pr. M PK JII
312, sim. XV med. ZasWyd 134; Którym odrzyczenym (sc. świadecstwa) czynya sylne yczysnyenye prawdze (ex qua oppo sitione pullulabat
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oppressio veritatis) Dział 23; Chczemy, aby...
pod przysyągą dosyczvczynyenya tym to klątym rozgrzeszenye dano tegodla, aczby czy
ysczy swiatcowie swiądeczstwa dokonali, aby
takym przeczywienym prawda nye zagynąla (ne
veritas opprimatur) ib. 24; Ostanyeczyely vy
v moyey navcze,... pozna [ly]czye pravdą, pravda
vasz vyzvoly (cognoscetis veritatem et veritas
liberabit vos Jo 8, 32) Rozm 473; Krzyyy svyadkovye, yze svyadczyly przeczyy pravdzye ib.
713; ~ <G)dysz przy sadzech wierny sądzę
nye maya myecz any baczycz gnyewow any
lasky, any darów, gedno podług prawdy y sprawiedlywosczy sądzycz, skazowacz Dział 47;
~ Proscha mązow yczonych, naydąly to to ysto
były (pro bycz) przeczy w drodze prawd [z]y,
aby poprayyly (ut haec siąue repererint, ąuae
viam yeritatis excedant) Rozm 174; ~ Lyepyey
możemy baczycz, yze trudno z dolyczanya
syyatych doctoroy vbaczycz pravdą porząndnosczy, tako {pro kako) yedno po drugyem stało,
nyz tako Rozm 709; ~ prawda 'prawdą jest,
rzeczywiście, w istocie, verum est, vero> : Qui
respondens ait: Non est bonum svmere panem
filiorum et mittere canibus ad manducandum.
At illa dixit: Eciam, domine, nam et, prawda,
mili, alecem y, catelli edunt de micis, que cadunt
de mensa dominorum suorum (Mat 15, 27) XV
in. R XXIV 72; Prawda, eze nyegdi czlowyek
ma tloczicz, yaco może, calisdą omową o schobye y o ginem XV med. R XXII 247; Prawda,
scząnsczye sya rado myeny XV p. post. R I
s. XLVII; ~ ku prawdzie, po prawdzie, po
dług prawdy: a. 'zgodnie ze stanem faktycznym,
ut re vera res se habenf: Candicoli jedo, todi
jedo po prawdze, Janowo na prawe vel na lewe,
a mogę, ibicunąue fuerit 1389 Pozn nr 69; Czso
pozual {pro poznał) Holbracht medzi łanem
a medzi Potrasem, to pozual {pro poznał) po
prawdze 1391 ib. nr 286, sim. 1410 KsMaz I
nr 1440, 1428 ZapWarsz nr 2854; Jako czso
yest Stanotko viznal contra Petrassium, tho
yest yiznal po prawey prawdze y podług prawa
1405 TPaw IV nr 2550, sim. 1418 Pozn nr 1019;
Jako the<(n> listh dzelny..., gensze mówi Pechnowy y Gnewossio, yest listh sprawidlny y po
prawcze wiszedł 1415 Kościan nr 560, sim. 1415
Pozn nr 862; Dixitque illi: Recte, po prawdzesz,
respondisti (Luc 10, 28) XV in. R XXIV 74;
Movyącz kv pravdzye, kto taką rzecz slyschal:
cztyrzy dny leżał vmarly v grobye, a on y {leg.
ji 'go5) skrzeszyl Rozm 584; ^ b. ' istotnie,
rzeczywiście, re vera : Skvszenyee naas navczylo,
ysz nyeegdi stayączy kv prawv, yakobi nyestayączy, alybo theesz po prawdze nyestoyączy nad
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obyczay tego msczenya vczaązany bywayą o nyestaanyee (quod quandoque non contumaces pro
contumacibus vel ipsi contumaces modum tamen excedendo pro contumacia puniuntur et
gravantur) Sul 29; Szvyaty Maczyey... nye
myeny Annascha, ale telko movy, yze przyyyedly y {leg. ji, sc. Krystusa) do Cayphasza,
yakokolyye podług pravdy... v dom obu byskupv byl yyedzyon Rozm 668.
3.
' wiedza, głównie religijna, objawiona, zna
jomość woli bożej, scientia, imprimis scientia re
rum divinarum, cognitio voluntatis dei : Gospodne,... powedzi me w prawdze twoiey (in veritate tua) FI 24, 5, sim. Pul; Vlubil iesm se
w prawdze twoiey (in yeritate tua) FI 25, 3,
sim. Pul, sim. FI i Pul 85, 10; Kazał ges prawoto swadeczstwa twoya y prawdo (veritatem)
twoyo barzo FI 118, 138, sim. Pul; Yakosz
osobne kaszdo persono boghem y panem poznawacz krzescyansko prawdo (Christiana yeri
tate) przyczysneny gesmy, take trzy boghy y pany
molwycz pospolita wara zakazyge FI Ath 19,
sim. Pul, M W llOb; Czlowyek boga wydzecz
any gego prawdi rozumyecz nye może, gen gest
w grzesche XV med. R XXII 243; Gich oczczowye pokuszeny, abi dolyczono na nych,
w prawdze-ly naslyadowaly boga swego (si vere
colerent deum suum) BZ Judith 8, 21; <(N)a
początky sądów sądzącz strony, tylko mayącz
boga przed oczyma, aby zlomcze prawdy a przedawcze swego samnyenya y czczy naleszeny nye
bili Dział 2; Pradwa {pro prawda) sapiencia
1461—7 Serm 315v; Prawda twoia, prosimi,
panye, aby swieczila w szerczoch naszich M W
12a; Prawdy boże prawe (iustitiae domini rectae) Pul 18, 9; Poszły... szwyathego ducha,
aby my rzeki..., czo by mye przyprawylo kv
prawdzye y ku wspomozenyy thwey dostoyney
szwyathosczy Naw 108; Kthora yasznosczya
mey dusche moglabych przyancz twa nyebyeszka karmya, gdzye tho twe czyalo w prawdzye
przymuya y thwa szwyątha krew pygyą Naw
115; Dayze my then d ar..., zebych gych (sc.
grzechów) mogła zalowacz przez wyara y przez
prawda Naw 160; De caritate dicit: Summa veritas swyrzchowana prawda XV p. post. GIDom
42; My przyszagami bogu, ysze chczem prawdą
mowycz ku chwale bosze tako vbogemu, jaco
bogatemu XV p. post. Zab 539; Mystrzv, vymy,
yzesz prawdzyyy a *drugą bożą v pravdzye
navczasch (in yeritate doces Mat 22, 16) Rozm
327, sim. ib. 456; Krystus yest studna vs[v]ey
pravdy ib. 518, sim. ib. 563; Nye vyem, przecz
by prayda yzyteczna była, gdyby naslyadnykov
ny myala ib. 584; Kyedy szye chczemy modlycz,
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mamy troyaką rzecz myecz, czvsch pravdą,
vyarą a nadzyeyą ib. 606, sim. ib.; Przetozem
przyszedł na ten szvyath, abych kazał pravdą
ib. 784, sim. ib.; K temv yestem przyschedl na
then svyat..., abych svyadecztvo dal pravdzye 5
(ut testimonium perhibeam veritati Jo 18, 37)
ib., sim. ib. 795. 844; Bo vschelky, który yest
s pravdą (ex veritate Jo 18, 37), toczvsch se
mną, który yestem pravdą, słucha glossa mego
ib. 784; Baczy tez, z pravdy dvoyako mozem 10
rozvmyecz: pyrve ylkoz ku przyrodzenyy, v ktoremze yesteszmy stvorzeny, a takoż yschysczy
s pravdy, bo ssą yschysczy od boga, czusch
stvorzeny, a bog yest pravda, vtore bycz s praydy,
to yest podług mylosczy, czvs podług nyekto- 15
rego daru danego od boga ku sprayyedlyyosczy
ib. 785; Pylat rzekł do mylego Iesucrista: Czo
yest pravda (quid est veritas Jo 18, 38)7/6., sim.
ib. 795; Pytał (sc. Herod Jesukrysta) nye yako
myloznyk pravdy, ale yako pokuszyczyel ib. 191. 20
4.
fpostępowanie zgodne z zasadami moral
nymi lub prawnymi, sprawiedliwość, iustitia :
Beati, qui esuriunt et siciunt iustitiam łączni
a strog0cy praufdo (Mat 5, 6) Gn gl. 157a;
Wisłuszal me bog prawdi moiey (iustitiae meae) 25
FI 4, 1, sim. Pul; Gospodne, odprowadź me
w prawdze twoiey (in iustitia tua) FI 5, 9, sim.
Pul; Spowadacz se bodo gospodnu podług
prawdi iego (secundum iustiam eius) FI 7, 18,
sim. Pul; Bo prawi gospodzin y prawdy miło 30
wał iest (iustitias dilexit) FI 10, 8, sim. Pul;
Zbawona me vczin, gospodne..., bo zmalili S0
se prawdi (diminutae sunt veritates) od sinow
ludzskich FI 11, 1, sim. Pul; Gospodne, kto bodze przebiwacz w przebitcze twoiem?... Iensze 35
wchodzi przez wini y czini prawdo (iustitiam,
Pul: sprawyedlywocz) FI 14, 2; Prawd iego
(iustitias eius, Pul: prawdy yego) ne odpodzyl
iesm ote mne FI 17, 25; Gospodne, bosze prawdi
(yeritatis) FI 30, 6, sim. Pul; Gospodne,... 40
prawda twoia (veritas tua) asz do oblocow FI
35, 5, sim. Pul, sim. FI 35, 6, FI i Pul 39, 15, etc.;
Otewrocy zle neprzyaczelom mogim, w praw
dze twoiey rozproszi ie FI 53, 5, sim. Pul, M W 3 a,
sim. FI i Pul 68, 17, etc.; Drogo prawoty albo 45
prawdy (viam yeritatis) wybrał gesm FI 118, 30,
sim. M W Ib ; To berzem k swey duszi, yszesmi
przisangli *b<r>awdo yisicz a krziwdo tampicz
1401 Pozn nr 510; Przeto gdisz raczysz myloszcz a prawdo panu memu yczynycz (si faci- 50
tis misericordiam et veritatem cum domino meo),
day my to wyedzecz BZ Gen 24, 49; Vstauil
(sc. bog) cyo królem nad nym, abi czinyl sodi
y prawdo (ut facias iudicia atque iustitiam)
BZ II Par 9, 8, sim. ib. I Par 18, 14; Prawda 55

PRAWDZIWIE

27

(aequitas, FI: prawota) szwadecztwa twoya na
wyeky Pul 118, 144; Nye poydzesz za thluscza
szle czynycz any w szandze wyaczsze strony
przyszwolysz, aby szye od prawdy nye othchylyl
(nec in iudicio plurimorum acquiesces sententiae ut a vero devies Ex 23, 2) XV p. post. Kalużn 286; V *trzechdzyeszyad lyat prawdą zakona
pelnyl (iustitiam legis adimpleyerat) Rozm 187;
Bogoslayyeny, którzy czyrpya ydrączenye y nyenavyscz od lyvda prze pravda (propter iusti
tiam Mat 5, 10) ib. 264; ~ wyznanie prawdy
'wyrok sądowy,sententia iudicum : Thakyego woythą albo szandv rzeczy może dobrze wysznanye
prawdy bycz y <w> zapowyedan[yle czasszy(huiusmodi iudiciorum causas in feriatis diebus bene
recognoscere debent et iustitiam in eisdem fateri)
OrtOssol 48, 3.
5.
'krążek izolujący, na którym stawiano go
rące misy z potrawami, podstawka, patella alicui
rei supponenda*: Filio suo... infrascriptas res...
dat et assignat, yidelicet... suppositorium scultelarum al. prawdam ex dentibus apri factum
cum argento reformatum 1435 AcPosn I 12;
Magna peluis cum prawda 1495 RocznKrak
XVI 62; In camenata domus vna cista magna,
in qua fuere septem tellaria stannea..., item pra
wda stannea 1499 ib. 67; ^ w opisie herbu: Hec
(sc. gens) ex Reni partibus yeniens cum domo
Polonica, que circulum, in quo scutella locari
solet in mensa, habet pro insigni et prawdam,
id est yeritatem se apellabat, se coniunxit XV
p. post. DlKlejn 67.
Prawdziwie formy: comparat.: prawdziwiej
XV e*. SKJ I 144.
Znaczenia: 1. fzgodnie ze stanem faktycz
nym, bez kłamstwa, rzeczywiście, słusznie, vere,
bene, recte': Nulla res yeraciter, prawdziyye,
potest dici pulcra nisi sit prorsus carens omni
macula pokaliania XV med. ZabUPozn 124;
Czom wyedzal, thom prawdzywye wysznal,
a nye chczą przyszącz OrtOssol 41, 3, sim. OrtMac 47; Kthoraz ya czyebye proschą, aby thy
ze mnye z vbogyey grzeschney yedyney praw
dzywye vczynyl czlowyeka Naw 118, sim. ib.
180; Laszka... czirplyva yest..., bo ktho blysnego prawdzyyye myluye, thedy od nyego za
daną przeczywnoscz mocznye noszy XV ex.
MacDod 148; Nye moy bycz szwyąthym, nysly
bądzye, ale pyryey bycz, czo by prawdzyyyey
moyyono (sed prius esse, quod verius dicatur)
XV ex. SKJ I 144; Aczem zlye rzeki, svyadecztvo day o ziem..., ale movylem dobrze
a pravdzyyye, czemy myą byyesch (si autem
bene, quid me caedis Jo 18, 23)7 Rozm 683.
2. 'zgodnie z przyjętymi zasadami, recte, bene,
4*
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ut deceP: Vczinyl (sc. Amazyjasz) prawdziwye
przed bogem (fecit rectum coram domino) BZ
IV Reg 14, 3.
Prawdziwy f o r m y : n. sg. m. prawdziwy Kśw
cv 11. dv 4, FI i Pul 85, 14. 114,5, OrtMac 46, etc. 5
etc.; f. prawdziwa XV p . pr. R XVI 335, RZ II
Par 9, 5, 1484 Reg 704, etc.; neutr. prawdziwe
XV med. SKJ V 268, XV
Kalużn 290, Rozw
249. 470; ~ g. sg. m. prawdziwego Rozm 313;
/. prawdziwej Rozm 307; neutr. prawdziwego 10
BZ III Reg 22, 16; ~ d. sg. m. prawdziwemu
1426 Msza IV s. 314; ~ ac. sg. m. prawdziwego
Rozm 313; /. prawdziwą XV in. R XXIV 74,
Rozm 678. 681; neutr. prawdziwe BZ II Par
31, 20, OrtOssol 43, 4; ^ v. sg. m. prawdziwy 15
M W 32 b, Rozm 579; ~ /. sg. f. (w) prawdzi
wej XV med. R XXIII 280; ~ n. pl. m. prawdzi
wi Fli Pul 51, 6. 117, 19,OrtMac 37, etc.; praw
dziwy Rozm 526; neutr. prawdziwe Rozm 682; ~
g. pi. m. prawdziwych Rozm 385. 462. 631; ~ ac. 20
pl. m. prawdziwe FI i Pul 145, 7, M W 126a;
f. prawdziwe Rozm 678; ~ i. pl. m. prawdzi
wymi Rozm 181. 391; ~ l . p l . (w) prawdziwych
Rozm 783.
Comparat. n. sg. m. prawdziwszy OrtOssol 25
56, 4, Rozm 332.
Znaczenia: 1. dotrzymujący słowa, wierny,
prawdomówny, qui promissa tenet, verax : A ti,
gospodne, lutosciwecz... y prawdziwy (verax)
FI 85, 14, sim. Pul; Tobye placzo obyethnycze 30
swe, wyecznemu bogu, wyernemu y prawdzyvemu, żywemu (vivo et vero, Msza III: szywemu y prawemu, V: *prawyemv, VI—VIII:
wyernemv) 1426 Msza IV s. 314; Panye boże
israhelski, prawdziui gesz ti (verax es)! BZ II 35
Esdr 8, 90; Zrzodziczelu moczny y prawdziwi
boże (rector potens, verax deus)! M W 32b;
Otho prawdzyyy Israelita (ecce vere Israelita
Jo 1, 47), w kthorym lszczyvoscz nye yest EwZam 302; Bogv y lyvdzyom byl myl, bo byl 40
v slovye prawdzyyy, vyerny y przespyeczny (in
sermone verax erat, iustus et perfectus) Rozm 31,
sim. ib. 38. 142; Mystrzy, vymy, yzesz praw
dzyyy (quia verax es Mat 22, 16) ib. 327, sim.
ib. 456; Gdzyezesczye v czudzem pravdzyvy 45
nye były (et si in alieno fideles non fuistis Luc
16, 12), to czo vasche [nye] yest, kto vam da?
ib. 390.
2.
'zgodny z prawdą, niesfałszowany, verus,
non falsus’: Quanta tamen patulo traiecta in 50
aures yenit yera, prawdzywa, tui generis tempus in omne meum XV p. pr. R XVI 335;
Quod plura in sola sui oppolencia non yeritate
fundantur nye w bithnosczy *brawdziwey stan[y]owya szye XV med. R XXIII 280; Quia, ale 55
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gdisz, verbum humanum non semper in yerita
te persistit prawdzywe yest XV med. SKJ V
268; Zaprzisy0gam cy0, abi my nye mowyl,
gedno czso prawdzywego gest (nisi quod verum
est) BZ III Reg 22, 16; Prawdziwa gest rzecz
(verus est sermo), i0szem sliszala w mey zemy
o twich czsnotach y m0droscy BZ II Par 9, 5;
Vczinyl dobre, proste y prawdziwe (bonum et
rectum, et verum) przed panem bogem ib. 31, 20;
Ktoraz tho vyara nye bądzye nygdy złamana...,
boczyem tho yest prawdzyya a yyerna vyara
(recta veraque fides) 1484 Reg 704; Veritas
doctrinae et yerborum nauki albo prawda nauczenya, *prawczywa rzecz, mowa, słowa XV
p. post. PF I 202; O panye Iezv Kryszczye...,
raczy my dacz... do czyebye, ktorysz yeszt prawdzyye zbawyenye, dosztacz <się> XV ex. Kalużn
290; V tern yest slovo prawdzyye, yze yny yest,
który zyvye (pro syeye) a yny, który znye Rozm
249; Tve svyadecztvo nye yest pravdzyve (verum
Jo 8, 13) ib. 470; A vasem {leg. w waszem) zakonye pyssano, yze dw czlovyekv szyyadecztwo
yma bycz pravdzyve (testimonium verum est
Jo 8, 17) ib. 471; O pravdzyvy gospodnye, yako
pravdzyvy są tvoye ssądy, ysch szye nye chczesch
smylovacz nad tvem synem any nad yego matką?
ib. 526; Myły Cristus chczyal tern vkazacz sva
navka pravdzyva, a nye podezryaną ib. 678,
sim. ib. 681; Alye yzby yemv nyekto mogl rzecz:
Navczalesz pravdzyve navky yavnye, a ffalschyve potayemnye, przetoz myły Cristus rzeki
dalyey: A potayemnyem nycz nye movyl, bo
chczą, bych przepovyedan vsvemv ('wszemu’)
szvyathv, tegodlya moya navka nye yest podezryana, alye pravdzyva ib. 678—9; Vschytky
moye slova pravdzyve ib. 682; ~ D atę...
mensuram bonam et confertam et coagitatam
et supereffluentem prawdzivą, pełną, strasnoną,
*virwchovatą (Luc 6, 38) XV in. R XXIV 74.
3.
'sprawiedliwy, postępujący zgodnie z zasa
dami moralnymi i prawnymi, iustus5: Yde <(tobie
kroi praw>diui, bo nikomemu criudy ne ucincal Kśw cv 11; Symeon su0ti, praudiui, bogoboyny Kśw dv 4; Vsrz0 prawdziwi (iusti) y bodo
se bacz FI 51, 6, sim. Pul, sim. FI i Pul 117, 19;
O pane, wywol dvsz0 moy0, myloserdny gospodzyn y prawdzywy (iustus) FI 114, 5, sim. Pul;
Pan mylvge pra<w>dzywe (iustos) FI 145, 7,
sim. Pul, M W 126a; Gdyby który czlowyek
rzeki przed dzyedzycznym panem o radzczach,
aby nye były prawdzywy albo gysz gym nye
mayą wyerzycz, a czo then za to przepadł?
OrtOssol 35, 1, sim. OrtMac 37; A Iozeph yako
pravdzyvy czlovyek (iustus) nathychmyast byl
poslvschen Rozm 32; Ten yest pravdzyvy a do-
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stoyny (iustus et perfectus), bo yest dzyvnym
znamyenyem od boga wybrany, bo vyerny
a prawdzyyy (fidelis est et verus) slvga boży
ib. 32—3; Czy ystny... sadvceymy, czvsz pravdzyvymy, myenyeny (Sadducaeos, id est iustos, se 5
nominabant) ib. 181; Kto przymye prawdzyvego v ymye prawdzyvego, zapłatą prawdzyvego vezmye (qui recipit iustum in nomine iusti,
mercedem iusti accipiet Mat 10, 41) ib. 313;
A on yescze chczącz sye prawdzywschy vczy- 10
nycz (volens iustificare seipsum Luc 10, 29),
rzeki kv mylemv Iesucristvszovy: Kto yest moy
blyzny? ib. 332; Takye veselye bądzye na nyebye nad yednym grzeschnym pokutą stroyączym a yako na<d> dzyevyączyadzyeszyąth 15
dzyevyączya pravdzyvych (quam super nonaginta novem iustis Luc 15, 7) ib. 385; Myły
Iesus rzeki k nym: Vy yesteszczye, którzy szye
czynyczye pravdzyvymy przed lyvdzmy (qui
iustificatis vos coram hominibus Luc 16, 15), 20
alye bog vye vasche sercza ib. 391; Byada vam
lycemyernyczy, mądrczy, którzy podnoszyczye
nogy (pro groby) proroczskye y okraschącze
groby pravdzyvych (iustorum Mat 23, 29) ib.
462; Oyce pravdzyvy (pater iuste Jo 17, 25), 25
ten svyat czyebye nye posnął ib. 579; Pravdzyyych (iustorum Prov 4, 18) droga yako
syyatloscz *svyączącza pochodzy ib. 631; Alyem
przysedl krolovacz yyecznye v pravdzyvych lyvdzyoch ib. 783; ~ Iązyk yego... nye rychły... 30
any momotlyyy, alye yyerny, praudzyyy a tesch
rostropny (lingua... vera, iusta, provida fuit)
Rozm 151; Thy (sc. proroki) yy bądzyeczye
przeklynacz, bądzyeczye krzyzovacz..., aby
przyschła na vas krew nyeyynna, która yest 35
przelana od pravdzyvey krvye Ablovey (a sanguine Abel iusti Mat 23, 35) aze do krvye Zachaiyaschovey ib. 307.
4.
fnależyty, mający moc prawną, ąui ratus
est9: Tedy ortel przysząsznyczy gesth praw- 40
dzywy (tunc sententia scabini est iusta) a mą
szyą ostacz OrtOssol 40, 4, sim. OrtMac 46;
Takyesz, gdy szye kto pusczy... na *szwyadzeczthwo szyedzączey rady, czo ony koly
wysznayą, to ma [wysznayą] bycz y stacz mocz- 45
nye za prawdzyw[y]e szesznanye y za gysthe
*szwyadzecztwo OrtOssol 43, 4; Który myedzy tyma dwyemą orteloma gest prawdzywszy
albo kthory szye ma ostacz s prawa? ib. 56, 4;
Przyszasznykow ortel gest prawdzywy (sententia 50
scabini iusta est) ib. 57, 1, sim. OrtMac 71.
Prawica f or m y : n. sg. prawica FI i Pul 17, 38.
44, 6, etc., 1453 R XXV 209, etc.; ~ g. sg.
prawice FI 19, 7. 76, 10, FI i Pul 79, 18, BZ
Gen 35, 18; prawicy Pul 19, 7. 76, 10; ~ d. sg. 55
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prawicy FI i Pul 16, 9; ~ ac. sg. prawicę FI 44,
11, FI i Pul 73, 12, etc., BZ Gen 48, 18, etc.;
~ i. sg. prawicą FI 59, 5, FI i Pul 107, 6, BZ
Ex 33, 22, Rozm 53; ~ /. sg. (na) prawicy
Gn 14a, FI i Pul 15, 8. 11. 108, 30. 109, 1. 6, etc.
etc.; prawice Wierzę 1. 8. 11; ~ /. du. (w) prawicu XV med. R XXV 156; ~ g. pl. prawic
FI 90, 7.
Z n a c z e n i a : 1. 'prawa ręka, manus dextra :
Od przeciwaiocich se prawiczi twoiey (dexterae
tuae) strzeszy me FI 16, 9, sim. Pul; Prawicza
(dextera) twoia przyiola me FI 17, 38, sim. Pul,
sim. FI i Pul 44, 6. 62, 8, etc., XV p. post. JP
XXXVI 350; W moczach zbawene prawieże
iego (dexterae eius,P«/: prawiczi yego) F l \9 ,l ;
Zbaw prawiczo twoio (salvum fac dextera tua,
Pul: *pra wieżę *twoyę) y wisluchay me FI 59, 5,
sim. FI i Pul 107, 6; Czemu odwraczasz roko
twoio y prawiczo twoio (dexteram tuam) ?
FI 73, 12, sim. Pul, sim. FI i Pul 88, 25. 89, 14;
To przemenene prawicze twoiey wisokey (dexterae excelsi, Pul: prawyczy wyssokyego) FI 16,
10; Godz (pro bodz) roka twoia nad moszem
prawicze twey (dexterae tuae) FI 79, 18, sim.
Pul; Powiszii ies prawiczo (dexteram) poniszaioczich gi FI 88, 41, sim. Pul; Prawycza gych prawycza lychoty (dextera eorum dextera iniquitatis) FI 143, 9, sim. Pul, sim. FI i Pul 143, 12;
Mathka szvą poszadzyl, gdzesz boża pravycza
1453 R XXV 209; Oczyecz gemv zdzal Benyamyn, to gest syn prawyce (filius dextrae) BZ
Gen 35, 18; Polosz prawyczo (dexteram) swo
na gego głowo ib. 48, 18; Zaslonyo czyo *przawyczoo moo (dextera mea) BZ Ex 33, 22; Pra
wicza boga oczcza... raczi obronycz nas ode
wszego złego M W 17b; Czyebye volam głoszeni
wyelkym, wczyagny prawycza kv mnye szwoya
Naw 161; Svoya pravycza rosplosyl wschytky
pyschney mysly (Luc 1, 51) Rozm 53; Kyedy
czynycz yamvzną, nye vyedz lyevycza thvoya,
czo czyny pravycza (dextera Mat 6, 3) thvoya
ib. 272; ~ Ambidexter w obu praviczv XV med.
R XXV 156.
2. 'prawa strona, miejsce zorientowane według
prawej ręki konkretnej osoby, pars dextera :
Alecz my przycladem tego tho sbogeze mamy
yczinicz, genszecz gest v miłego Xa na prauiczy
vyszal byl Gn 14a, sim. FI i Pul 15, 8. 108, 30;
Rozkoszy w prawiczi twoiey (in dextera tua)
asz do concza FI 15, 11, sim. Pul; Przistopila
crolewna na prawiczo twoio (astitit regina a dextris tuis, Pul, JP XXXVI 350: stała yest krolyowa
na prawyczy twoyey) FI 44, 11; Sodz na pra
wyczy moyey (a dextris meis) FI 109, 1, sim.
Pul, M W 87a, sim. FI i Pul 109, 6; Znamonal
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gesm na prawyczo (considerabam ad dexteram,
Rozm 660: baczyłem na *pravyczy) y wydzal
gesm, y ne byl, kto by[l] mne posznal FI 141, 5,
sim. Pul; W erzo... w Ihu X pa..., yen... szedzi na prawicze ( Wierzę 2—7. 9. 10. 12—5. 17.
18. 20: na prawy czy) boga oczcza Wierzę 1.8. 11;
Y po<stawi owc)e na prawyczy (a dextris
Mat 25, 33), a ko<zły> na lewyczy XV med.
R XXXIII 122, sim. Rozm 491; Naturam nostram super omnes angelorum choros ad dexteram, na prawyczy, patris collocavit XV med.
SKJ V 258, sim. BZ Gen 48, 13; Ten (sc. Jozyjasz)... chodził po wszech drogach Dauida
oczcza swego, nye vchilyl syo any na prawyczo,
any na lewyczo (ad dexteram sive ad sinistram)
BZ IV Reg 22, 2; Przez tha radoscz, yazesz
tedy myala, gdy yesz na prawycza szwyathey
troycze pomyesczona Naw 65—6; Vkazal mv szyą
angyol boszy, stoyaczy na pravycy ołtarza kadzenya (a dextris altaris incensi Luc 1, 11) EwZam 287; A ona odpovyedzyala: Aby thy dva
szyny moye szyedzyely yeden na pravyczy tvoyey, a drugy na lyevyczy v t(w )em króle wstvye (unus ad dexteram tuam et unus ad sini
stram in regno tuo Mat 20, 21) Rozm 401, sim.
ib. 400. 401. 402. 416. 651; — Vpadnoo od
boku twego tysocz y dzesocz tysoczi od prawicz twogich (cadent... decem milia a dextris
tuis, Pul: na prawyczi twoyey) FI 90,7.
Prawiczny (?) \pozostający w zależności praw
nej, ąui non est sui iuris’ (?): Venientes coram
nobis nostro in iudicio... Hota, heres de Twor
ków, iste conpromittit pro suo prawiczno, nomine Przeclao, duos laneos 1400 StPPP VIII
nr 11048.
Prawić f o r m y : praes. ind. 3. sg. prawi Kśw
ar 3. 9, etc., ca 1420 R XXIV 81, 1447 JA XV
475, etc.; 2. pl. prawicie ca 1450 PF IV 578;
3. pl. prawią OrtMac 112, OrtOssol 83, 1; ~ inf.
prawić XIV <?x. Zab 520, XV in. Maik 118, 1447
R XXII 55, etc.; ~ fut. 1. sg. m. prawić będę
FI 9, 1. 117, 17; 3. sg. m. prawić będzie Pul
87, 12; 3. pl. m. prawić będą FI i Pul 144, 5;
~ praet. 3. sg. m. prawił Pul 86, 6; /. prawiła
OrtOssol 44, 1. 84, 4. 104, 2; 3. pl. m. prawili
OrtMac 87, OrtOssol 65, 2, Pul 118, 85.
Z n a c z e n i a : 1. 'mówić, opowiadać, dicere,
narrare*: Auem, praui, puace v moch boga
uasego? Kśw ar 3, sim. ib. 9. 15.17. av 5. 7, etc.,
ca 1420 R XXIV 81; Pravycz dicere XIV e*.
Zab 520; Tak prawy sówka 1447 JA XV 475;
Slachtha, panycz tak *prawichz ma 1448 R XXII
55, sim. 1447 R XXXIII 180; Bog prawyl (narrabit, FI: pcwedzal) w pysmyech lyudzkych
Pul 86, 6; — coś: Spowadacz se bodo tobe,
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gospodne, we wszem serczu moiem, prawicz
bodo (narrabo, Pul: powyadacz będę) wszitky
dziwi twoie FI 9, 1, sim. ib. 117, 17; Dzywy
twoge prawycz bodo (narrabunt) FI 144, 5,
sim. Pul; Aza kto prawycz *będzę (narrabit,
FI: mowicz bodze) w grobe myloszyerdze twe?
Pul 87, 12; Prawyly (narraverunt, FI: *kosprawyli) my zly baszny Pul 118, 85; ~ o czymś:
Raczy mą mych grzechów posbavycz, bych mogl
o thwych szwathych prawycz Aleksy w. 6; ~ ze
zdaniem: Tu prawy, yze Xc gospodzyn wyeliky
iest Pul 47 arg.
2. 'domagać się, zwłaszcza sądownie, wystę
pować z roszczeniami, skarżyć, vindicare aliąuid,
in ius vocare, accusare : coś: Iassek zobical (leg.
zobiązał) so yest, esz ma za to prawicz hy glovicz (pro globicz) szo, *gczes *szi mu (sc. sy
nowcowi) crziwda stała w gego hymenu XV in.
Maik 118; Myesczanyn..., który... przymarle
stoyacze gymyenye prawy, then muszy tho pra
wicz (OrtMac 23: oprawycz) przed prawem Ort
Ossol 27, 3, sim. OrtMac 23; Thy dlugy fordrowaly albo prawyly pospołu tych dzyeczy
opyekaldnyczy OrtOssol 65, 2, sim. OrtMac 87;
Pothym nye może tego wyaczey prawycz any
foldrowacz OrtOssol 104, 2, sim. OrtMac 142;
Hannus kvpyl rolą v Methwochowey y ... zaplaczyl gey yvsze dwe grzywnye. Jako rok przy
szedł drugym pyenadzom, prawyla ge (OrtMac
142: chczyala gych tha pany) OrtOssol 104, 2;
Ma zaplaczycz, czszo oney masz prawy (expetierit Ex 21, 22) XV p. post. Kalużn 283; ~ coś
od kogoś: Then mąsz do (pro od) szwey Zony pra
wy (OrtMac 20: chcze) od tego opyekalnyka gey
wyano OrtOssol 26, 2; ~ coś u kogoś: Ta
poszlednya zona prawylą v paszyrbow szwe
wyano OrtOssol 84,4; ~ coś na kimś: Prawyą-ly
na dzyeczyączyv dług..., thego dzyeczyączya
maya ypewnycz szamoszyodmu s szwyathky
OrtMac 112, sim. OrtOssol 83, 1; ~ czegoś:
Przydacz zaszyą przed sand prawy (OrtMac
142: chcze zalowacz) szwych pyenadzy za rola
OrtOssol 104, 2; ~ czegoś na kimś: Dwe ro
dzone szyostry... przyszły przet nasz a młodsza
prawyla (OrtMac 51: szye prawo wala) na starszyey oczczyszny OrtOssol 44, 1.
3. 'podawać za sprawiedliwego, aliąuem iustum
esse dicere’: Prawycze sze iustificatis (vos estis,
qui iustificatis vos coram hominibus Luc 16, 15)
ca 1450 PF IV 578.
Cf. Doprawić, Naprawić, Odprawić, Oprawić,
Poprawić, Przeprawić, Przyprawić, Rozpra
wić, Sprawić, Uprawić, Usprawić, Wprawić,
Wsprawić, Wyprawić, Zaprawić, Naprawiać,
Odprawiać, Oprawiać, Poprawiać, Przy«

PRAWIĆ

PRAWIDŁO

prawiać, Rozprawiać, Sprawiać, Uprawiać,
Wyprawiać, Zaprawiać, Prawować, Naprawować, Sprawować, Pry
Prawidlne, Prawiedlne 'opłata należna prawidlnikowi lub osobie pełniącej jego funkcję,
pecunia magistratui prawidlnik dieto debita :
Andreas... fideiussit poteczne, etiam prauithlne persolvere 1409 KsMaz I nr 1413; Yacom ya ne winowath byl wosnemu cztyrnaczcze
grossy za prauithlne 1411 ib. nr 1651; Boguslaus... tenetur preconi ac notario prauithlne
et poteczne... persolvere 1413 ib. nr 2024;
Prandota... tenetur solvere prawyedlne Thom e... quinque grossos 1424 Czrs 295.
Prawidlnik, Prawidnik, Prawiedlnik fo r m y :
n. sg. prawidlnik (1322) 1445 MMAe I 166,
1404 StPPP VII 593, 1412 KsMaz I nr 1807.
1848, etc.; prawidnik 1427 Monlur V 123, 1429
Monlur VI 15, 1431 ib. 60, 1434 ZapMaz 4;
prawiedlnik ca 1420 WokTryd nr 88; ~ g. sg.
prawiedlnika 1472 ZapWarsz nr 3071; ~ d. sg.
prawidlnikowi (1462) UrzMaz 308; ~ ac. sg.
prawiedlnika 1400 HubeSąd 383; ~ v. sg. prawidlniku 1425 KsMaz II nr 973; ~ i. sg. prawidnikiem 1432 ZapMaz 2.
Z n a czen ie: 'osoba wiary publicznej, czło
wiek godny zaufania, pełniący z polecenia sądu
określoną funkcję (odbiór przysięgi, zeznań świad
ków, dokonanie wizji) w danej sprawie, cui vulgo
fides habetur, quem iudices in causis diiudicandis
certa ąuaedam negotia peragere iubenf: Presentibus hiis testibus: Iohanne,... Wylczkone, qui
fuit prawidlnyk eiusdem cause (1322) 1445
MMAe I 166; Dominus Wladislauiensis petiuit
prawedlnika, quod sibi daretur, qui ius exponeret 1400 HubeSąd 383; Thomas al. Rzebro
motus rancore Nicolao... bonam famam diffamasset, tandem ipse... Albertum..., Iohannem... Msczislaum... <produxit> et Gez fuit
prawidlnik 1404 StPPP VII 593, sim. 1414 ib.
594; Nota, quod N., prawithlnik, et B., preco,
de visione, quam habuerunt..., nec originem
vlg. pochopu, nec finem vlg. sconana vie dicti
prawithlnik cum precone viderunt 1412 Ks
Maz I nr 1807, sim. ib. nr 1848; Expurgacio
nobilitatis Phalislai... Albertus magister coquine fuit prawidlnik 1419 RTH VIII 149, sim.
1445 StPPP VII 608; Prawedlnik causidicus
ca 1420 WokTryd nr 88; Domine preco et iusticionarie, pravidlniku, ego... revoco 1425 Ks
Maz II nr 973; Hector tamquam iudex vlg.
prawydnik circa testes infrascriptos... affuit
1427 Monlur V 123, sim. 1429 Monlur VI 15,
1431 ib. 60; Nomine Sandkonis, subcamerarii...,
quem dominus dux Boleslaus deputhavit in

iusticiarium vlg. prawidnikem dal, Adam...
iuramentum attemptavit 1432 ZapMaz 2; Cuius
expurgacionis iusticiarius fuit dominus Boruth a... vlg. prawydnik 1434 ib. 4; Nos succamerarius al. prawidlnik, et preco visionem [...]
1453 TymSąd 66; Quilibet eorum ab huiusm odi. graniciebus et scopulis nobis... yiginii
grossos,... iusticiario al. prawidlnikowy X quadrantes... solvere tenebitur (1462) UrzMaz 308;
Jakom ya nye wyodl gwałtem wosznego y prąwyedlnika na gymyenye Markowo wydzienye
czinącz 1472 ZapWarsz nr 3071.
Prawidłny 'osoba wiary publicznej, człowiek
godny zaufania, pełniący z polecenia sądu okre
śloną funkcję (odbiór przysięgi, zeznań świad
ków, dokonanie wizji) w danej sprawie, cui vulgo
fides habetur, quem iudices in causis diiudicandis
certa quaedam negotia peragere iubenf: Veniens
Cunrad, qui datus est ministeriali... in prawidlni 1395 Leksz II nr 1788; Si dictus Symon
non potest aliquem subcamerarium prevalere,
tunc erit alter nobilis natus suus prawydlny 1399
Kościan nr 125; *Krzony wstecz przipadla et
Przibislao otpadla... et non dedimus eis rotham
neque prawidlnego, quid nos pro isto non petiyerunt 1400 Leksz II nr 2465.
Prawidło fo rm y : n. sg. prawidło 1450 RpKapKr, 1471 MPKJ V 23; — g. sg. prawidła
1471 MPKJ V 43; - ac. sg. prawidło BZ Jos
7, 21, 1471 MPKJ V 31, etc.; ~ n. pl. pra
widła 1450 RpKapKr.
Z n a czen ia : 1. fprzyrząd służący do nadawa
nia właściwego, pożądanego wymiaru, kształtu,
lub właściwej, pożądanej linii, instrumentum, quo
alicui rei certa ąuaedam species datur5: a. 'sznur
mierniczy, funis mensorius5: Prayidlo reguła (nolite facere iniquum aliquid in iudicio, in reguła,
in pondere Lev 19, 35) 1471 MPKJ V 23; Pra
widło lineam (quis tetendit super eam, sc. terram, lineam? Job 38, 5) ib. 62; *Pres prayidlo
vltra normam (exibit ultra norma mensurae
in conspectu eius super collem Gareb Jer 31, 39)
ib. 100; ~ b. *wzorzec dla rzeźbiarza, exemplar
sculptori imitandum : Podluk prawydla ad regulam (operuitque omnia laminis aureis opere
quadro ad regulam III Reg 6, 35) 1471 MPKJW
43; Prawidło normam (artifex lignarius extendit
normam Is 44, 13) ib. 94; ~ c. fkopyto szew
skie, forma sutoria : Equicibilia est instrumen
tum sutorum, proprie prayydla 1450 RpKapKr;
~ d. 'jakiś przyrząd krawiecki, instrumentum
ąuoddam sartoris5: Expansaculum, id est expansatorium, expansale dicitur id, cum quo pannus
expanditur sey extenditur, proprie rami circa
textores uel prayydlo circa sartores 1450 RpKapKr.
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2. 'sztabka, pręt metalowy, massa ferri oblonga, radius ferreus': Gdyszem vsrzal myedzi
plonem plascz... a pravidlo złote (regulam auream), pyoczdzessyont zawazy mayocze, pozodalem tego BZ Jos 7, 21, sim. ib. 7, 24, 1471
MPKJ V 31.
Prawidnik c/. Prawidlnik
Prawie 1. 'prawdziwie, zgodnie z rzeczywi
stością, /we fałszywie, /we pozornie, veres: *Jacoms przi tem bil, ysz woszni prawe wisnal medzi Parzenczewskimi a medzi Kotoweczskimi
1404 Kościan nr 257; Bernhardus... reposuit
terminum ab ipsa Byelka, quia est vere infirma
vig. pravye nyemoczna 1449
XIV 281;
Hos reges omnis Xpianus vere imitatur, pra
wye naszladuye, qui Xpm verum regem, deum
et hominem passum confitetur XV med. SKJ V
269; Czlowyek, czo przyszagl przed raczczamy,
ysz prawie (OrtMac 88: szprawnye) szoszowal
od szwego gymyenyą OrtOssol 66, 2, sim. ib.
17,3.
2. 'słusznie, właściwie, tak jak należy, recte,
&ewe, w? decet': Prawe (recta) sodzicze, sino<w)e
ludzszczi! H 57, 1, szm. Pul; Statim... solutum
est vinculum lingwe illius et loquebatur recte
prawe (Marc 7, 35) XV in. R XXIV 74; Prawye (recte) pokolenye Iozefowo movilo gest
BZ Num 36, 5, sim. Rozm 320. 331; Ale prze
Dauida dal gemu pan bog gego swyatloscz w Ierusalem..., przeto isze Dauid prawye (rectum)
czinyl przed bogem BZ III Reg 15, 5, sim. ib.
15, 11. II Par 28, 1; Ktho chce pissac doskonale
gozik polski i tesz prave, umey obecado moye
Park 412; Mnymacz kasdy czlowyek prawye,
by byl prosthak na postawye Satyra w. 23.
3. *zgodnie z prawem, z przepisami prawnymi,
legitime': Iaco wemi y szwaczczimi, iaco praue
cupil podsandek wecziscze Popransniky 1393
HubeZb 67, sim. 1394 PKKr I 240; Eze ten
list... yest prawe szodu (leg. z sądu) wiszedl
1399 HubeZb 75; Tedy yą w them nyzadney
krzywdy yczynyl, alem go prawye layal OrtOssol
103, 1, sim. OrtMac 140.
4. wyraz podkreślający, wzmacniający wypo
wiedź lub jej część ' właśnie, istotnie, naprawdę,
vero, sane : Jacos<m> praue ne wzala pospolnych penandzi 1393 HubeZb 67, sim. 1406 ib.
114; Iaco prawe wemi i swaczczimi 1394 PKKr I
239, sim. 1395 ib. 240. 241, 1396 ib. 243, etc.;
Yako prawye vys[l]edl rock, nysly kona kupił
1417 AKPr VIIIa 140, sim. ib., 1417 MPKJ II
298,1418 ib. 299; Gedzcze albo vszywaycze ss tego
wszistczy, tocz yest prawe (enim, Msza I. VIII:
zaprauda) czyalo moye 1424 Msza III s. 57,
sim. VI. XIV; Yaco prawye rudda nye othwo-

rzila szye na roly... woytha 1436 SKJ III 332;
Y rzecze Agar: Tako prawye (sicine) gorzka
szmyercz rozl0cza? BZ I Reg 15, 32, sim. 1471
MPKJ V 37; Policarpusz... prosyl bogą o tho
prauye, by vsrzal szmyercz w gey postavye De
morte w. 21; Vyąwszy nyzby thym vystąpyly,
czo by było pravye naprzeczywko przykazanyom bożym 1484 Reg 724; A gdy szye to
przedanye stało v Yerusalem, to było pravye
v ten czass, v który byl bog svyatloscz sluneczna
stvorzyl Rozm 516; Navyączey szye temv dzyvovaly, yz y (leg. ji 'go5) tako nyelyvtosczyvye...
mączyly yyodącz, yakoby pravye syyatego zakona any boga znały ib. 664.
Prawiedlne cf. Prawidlne
Prawiedlnik cf. Prawidlnik
Prawizna Jo co się komu prawnie należy, obo
wiązek prawny, ąuod alicui iure debetur, ąuod legibus postulatur : Czo gest Syman Swochowi
pobrał żyto, tego gest *otbecl Swoch ne vczinifzi nigedne prawiszni 1391 Pozn nr 112, sim.
1393 ib. nr 137, 1411 ib. nr 838; Jako Sta
szek wiszedl, ne yczinil szwemu opekadlniku
nigedne prauiszni, a gwald sze mu nigeden ne
stal 1396 ib. nr 196, sim. 1408 ib. nr 647; Iaco
Micolae wszol perzin... Andrzeyewy... a on mu
wszitko prawisno postopil 1403 ib. nr 809.
Prawnik 1. 'znawca prawa, iuris peritus5: Legista, id est iurista pra wnyk XV in. Wisi nr 1302.
2. 'zastępca procesowy, qui alicuius iuris vicarius in iudicio e st': Prawnyk prolocutor ca 1455
JA XIV 496.
Prawnuczka ' córka wnuka lub wnuczki, filia
nepotis vel neptis': Sexta linea consanguineitatis:... proneptis prawnuczka XV ex. GIWp 21.
Prawnuk (syn wnuka lub wnuczki, filius nepo
tis vel neptis5: Prawnuk preatavi 1448 R XXIV
352; Secunda linea consanguineitatis: nepos
wnuk, neptis wnuczka, nata post filium, abnepos od prawnuka, abneptis od prawnuky
XV ex. GIWp 21; Sexta linea consanguineita
tis: pronepos prawnuk ib.
Prawnuka ' córka wnuka lub wnuczki, filia ne
potis vel neptis5: Secunda linea consanguineita
tis: nepos wnuk, neptis wnuczka, nata post
filium, abnepos od prawnuka, abneptis od pra
wnuky XV ex. GIWp 21.
Prawny fo rm y : n. sg. m. prawny 1471 SprTN W VIII 2, 27; ~ g. sg. m. prawnego 1471
ZapWarsz nr 3014; neutr. prawnego Sul 41,
OrtMac 127, OrtOssol 92, 3; ~ ac. sg. m. prawny
1498 AGZ XVIII 387; ~ ac. pl. m. prawne Ort
Ossol 28, 1.
Z n a czen ie: 'związany z prawem a. sądem,
z sądu się wywodzący, ad ius, ad iudicium per-
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tinens, iudicialis : Przirodzeny... rzecz... posczygacz mayą podług ylozenya prawnego (iuxta
iuris formam, Dział 31: podług prawa) Sul 41;
~ Tedy ma przy them zostacz podług gych
(sc. przysiężnych ludzi) wysznanya y przy thym
tako, gdze ten czlowyek myal szwe tram y...
przesz rok y dzen przesz prawnego nagabanya
OrtOssol 92, 3, sim. Ort Mac 127; Iste Gyan
venerat al. przyąl super diem positum iuri al.
prawni 1498 AGZ XVIII 387; ~ prawny
list, list prawny fdokument wystawiony przez
sąd, litterae iudiciales': Ten dom yest moya
oczczyszna, na to ya mam prawne lysthy (OrtMac 24: sz prawem lysth) OrtOssol 28, 1;
Lysth prawny 1471 SprTNW VIII 2, 27; Jako
y a... nye mąm lysthy prawnego y listhv sządowego oth Jacubą 1471 ZapWarsz nr 3014.
Prawo f o r m y : n. sg. prawo 1398 BiblWarsz
1861 III 23, 1401 Pyzdr nr 158, 1403 KsZPozn
nr 1351, etc. etc.; ~ g. sg. prawa 1387 Pozn
nr 11, 1388 ib. nr 42, 1391 ib. nr 102. 289,
etc. etc.; ~ d. sg. prawu 1391 Pozn nr 99,
1398 Kościan nr 38, 1399 HubeZb 74, etc. etc.;
~ ac. sg. prawo (1258) XVII KodWP 1 308,
1391 Pozn nr 267, 1395 Kościan nr 24, etc. etc.;
~ i. sg. prawem 1391 Pozn nr 130, 1393 ib.
nr 181, 1396 Kościan nr 31, etc. etc.; ~ /. sg.
(po) prawie 1388 Pozn nr 49, 1397 Kościan nr 90,
FI 9, 8, etc. etc.; ~ n. pl. prawa Sul 82, XV med.
R XXV 155, XV med. SKJ V 270, etc.; - g. pl.
praw 1445 AGZ XIV 179, Sul 9. 62, etc.; ~ d. pl.
prawom Sul 5; ~ ac. pl. prawa Sul 6, Dział 33.
57, 1471 AGZ XII 402, etc.; ~ i. pl. prawy
BZ Lev 26, 15, 1478 ZapWarsz nr 1210, 1485 ib.
nr 1601; ~ l. pl. (w) prawiech Dział 24, Rozm
703.
Układ znaczeń
1. fsystem, zbiór obowiązujących norm stano
wionych lub zwyczajowych, leges vel iura,
quae v a le n P .............................................. 33
~ obręczyć (ziemskie) prawo; ~ prawo boże;
~ celnie prawo; ~ prawo cesarskie; ~ chełmieńskie prawo; ~ duchowne prawo; ~ go
ścinne prawo; ~ majdborskie, mejdburskie
prawo; ~ miesckie, miescskie, mieskie prawo;
~ niemiec(s)kie prawo; ~ prawo pisane;
~ prawo polskie, ziemskie; ~ prawo pru
skie; ~ prawo przyrodzone, człowiecze;
~ prawo rycerskie, ślachetne; ~ rzymskie
prawo, prawo cesarskie; ~ prawo włodycze;
~ wodne prawo.
2. fzasada, przepis, norma stanowiona lub zwy
czajowa, wyjątkowo też regularność zjawisk
zachodzących w przyrodzie, lex vel ius, nonS ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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numąuam certus ąuidam ordo rerum naturae5
...................................................................... 36
~ prawo kościelne, święte prawo.
3. 'uprawnienie określone i chronione normą
stanowioną lub zwyczajową, ąuod lege vel
iure concedituF........................................... 37
^ prawo k(u) czemuś; ~ dziedziczne, dziedzinne prawo; ~ wyższe prawo.
4. 'sąd, roki sądowe, postępowanie sądowe,
termin rozprawy sądowej, iudicium, dies iudicii exercendV........................................... 38
~ duchowne prawo;
~ gorące prawo;
~ grodzkie, wysokie, wyższe prawo; ^ prawa
komornicze; ~ leńskie, lińskie, wolne prawo;
~ miescskie prawo;
~ położone prawo;
~ powyższone, wyższe prawo;
~ zawite
prawo; ~ ziemskie prawo; ~ wzwor (?)
prawa; ~ (dać) prawo; ~ dopomoc, poma
gać, pomoc prawa; ~ gabać prawem; ~ konać
prawa; ~ obchodzić, hobychodzić się prawem,
w prawie; ~ odbyć, pozbyć prawem; ~ prawo
odłożyć; ~ osadzać, osadzić, sadzić, zasadzić
prawo; ^ prawo przebieży, przeszło, przeszcie,
rozparcie prawa; ~ przeje prawem; ^ pra
wem przedobyć, przekonać, przeprzeć, zwycię
żyć; ~ przycisnąć, ścisnąć prawem; ~ przy
puścić, puścić na prawo; ~ przysięgać prawu,
ku prawu; ~ rozeprzeć się prawem; ~ sie
dzieć na prawie, ku prawu; ~ stało się prawo
(z kimś, o kogoś); ~ prawo uczynić, udzielać;
~ prawem upominać; ~ zazwać prawem;
~ żądać prawa (na kogoś).
5. ' zakres rzeczowy, osobowy lub terytorialny
sądu, res, homines, qui a iudicio quodam
iudicabantuF...............................................42
~ prawo diable.
6. 'wyrok, orzeczenie sądowe, pouczenie prawne,
sententia iudicum, praescriptum legis5 . 43
~ wyższe prawo; ~ cir(z)pi(e)ć prawo.
7. 'dokument stwierdzający jakieś uprawnienia,
litterae, quibus aliąuid alicui concedituF . 43
—' prawo na coś;
prawo korzenne; ^ pra
wo rozdzielne (?).
8. 'powinność, obowiązek wynikający z prze
pisu prawnego, officium legibus imperatum
44
9. 'sprawiedliwość, słuszność, iustitia, aeąuitas*
44
^ po prawie, z prawem
10. wieloznaczne.............................................. 44
Z n a c z e n ia : 1. 'system, zbiór obowiązujących
norm stanowionych lub zwyczajowych, leges vel
iura, quae valenP: Iaco Karsow ma to prawo,
które Prawcowicze, a s Prawcowicz po nemeczscu brano 1407—15 BiblWarsz 1861 III 23;
5
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Ysze pany posnanska poszadzila mya sza zadza
Janowy o raną a to ya skazał, to jaco mya
prauo navczilo 1430 Pozn nr 1377; Yano prawo
(unum ius) y moneta we wszeem krolewstwye
ymyano maa bicz Sul 19; Nyekthorzy... yako
prawa przestąpcze (veluti legis transgressores,
Dział 37: yakoby zlomcze zakona)... skodi wyelke vboszstw (leg. ubożstwu)... zadawacz nye
opvsczayą Sul 46; Gdysz poth genym ksząszączem thensze lvth rosmagythego alybo rosdnego prawa (diverso iure) pozywacz nye m a...,
yszyteczno gest..., aby genym y genakim prawem
(uno et aeąuali iudicio) thako w Krakowe
yako y w Polscze sąndzono Sul 56, sim. Dział 63;
Jakokoly stary obyczay dawnego prawa bandze
odmyenyon w lepsy obyczay, tako wszdy ma
szye szostacz, czo szandzono starym obyczągem
OrtOssol 48, 2, sim. OrtMac 59; My ortele
woythowy myesczkyemy y ludzom prawe ortele
naydcz chczemy..., jako my prawo ymyemy
OrtOssol 52, 4, sim. OrtMac 64; Salvo iure
alieno yymayyayacz prąvo gynne ca 1500 Erz
77; Począly proszycz Rzymyan, aby nyektorą
czescz ('część5) zydovskyemv krolyestw (leg.
królestwu) prava starego (ius antiąuum) przyyroczyly Rozm 115; Przyschedlesz... chczącz... mocz
wschego prava naschego zgladzycz (totius iuris
nostri cyrographum delere) ib. 219; Zydoyye...
ssąd yydayaya przeczyy svemy vrządu praya
ib. 727; ~ Na kalszde soboti przemyenyoni
bodo przed bogem *przyotti od synów israelskich prawim prawem wyecznim (foedere sempiterno) BZ Lev 24, 8; To to gest prawo kaplanske (iudicium sacerdotum) w lvdy BZ Deut
18, 3; Prawo lex (ista est lex hostiae pro peccato Lev 6, 25) 1471 MPKJ Y 21; - €układ
ziemski, ogół zasad określających stosunki mię
dzy panem a chłopem (przede wszystkim na
Mazowszu), leges ąuibus domini cmethonesąue
tenebantur': Fecit fideiubere domino Micosio
terrigene ius al. zemskye prawo pro Johanne
kmethone 1420 Czrs 221; Jako mnye Pyotr
s poluwloczka za zemske prawo dosicz nye
yczinil 1427 ZapWarsz nr 2700; ~ obręczyć
(ziemskie) prawo, na prawo, ręczyć ku prawu
fręczyć zgodnie z układem ziemskim, ex iure
terrestri spondere \ Jacosmi posli bili do Ka
tusze, bi swego sługo obroczila na prauo 1395
Pyzdr nr 9; Jaco ya Ondrzeya drzewey ne po
brał ot Woczecha, alisz mi pirwey prawo obrączil Ondrzeyem 1407 TymWol 12; Yakom ya
szemszke prawo obrączil za Marczina, esz mi
Szcepan kaszal 1424 Czrs 294, sim. 1425 Zap
Warsz nr 124; Yszem byl w poszelstwe oth
Przecha do scholtyszewey, aby sza obraczyla
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na prawo 1427 Pozn nr 1272; Jakom ya thobie
nye raczył szyemskyego wrzadu za k[y]myecze
Jana, alem y raczył ku praw 1478 ZapWarsz
nr 1464; ~ prawo boże 'podstawowe zasady
5 postępowania oparte na autorytecie religijnym,
leges a deo constitutae': Sz prawa bożego (ex
iure divino) dzyrzą, ysz sloscz genego drvghemy
nye ma skodzicz Sul 70, sim. Dział 64; ~ cel
nie prawo 'prawo dotyczące clenia, ius ad por10
toria sohenda pertinens*: Jacom oth tego czlyl
podług czelnyego prawa ot thich ryb y ot eony
1424 Kościan nr 1255; ~ prawo cesarskie
fśredniowieczny system norm, oparty na prawie
rzymskim i prawotwórczej działalności cesarzy
15
niemieckich, leges medio ae\o ad exemplar legum
Romanorum et imperatorum Germaniae constitutae5: Sz prawa cesarskego (ex lege imperiali)
yaszną *siwyathlosczą nam swyadomo gest
(Dział 32: <p)rawo czesarskye nas navcza)
20
Sul 42; W prawye czesarskem (in lege imperiali)
stogy, aby szlydzy nyevolny... nye mogły bycz
sz rąkv panów szwych wywoleny Sul 81; ~ chełmienskie prawo *odmiana prawa magdebur
skiego przyjęta w Chełmnie, na którym lokowano
25
miasta pomorskie i mazowieckie, genus ąuoddam
iuris Magdeburgensis, quod in oppido Chełmno
mlebat ąuoąue oppida in Pomerania et Masovia
condebantur' : Koszanka luit penam iuxta chelmye<n)skyego prawą 1464 KsNWarsz I nr 609;
30
Paw[y]el Jacubowy nye rosbyl prawą chelmyenskyego 1465 Tym Sąd 141; Swiathki mayą poprzisiącz mązoboyczą według prawa *chelemskiego (prout ius Culmense reąuirit) 1498 MacPraw VI 274; ~ duchowne prawo 'prawo sto
35
sowane w sądach kościelnych, dotyczące głównie
osób i majątków duchownych, prawo kanoniczne,
ius canonicum : Przelozywszi dvchownego rzeczi praw a... xandz Iaroslaw... sz królem Kazimirem... gest wstawyl Sul 5, sim. ib. 48; Po40
wyedzyely (pro poczwyerdzyly) to zawyasząnye
myedzy szobą... yawnym *pyszmom... podług
duchownego prawą obyczągem (pro obycząga)
OrtOssol 48, 3, sim. ib. 94, 1, OrtMac 59. 129;
Braczya y siosthry... mayą moviczi syedmy go45
dzyn od prava duchownego vsthavyone (hora?
canonicas) 1484 Reg 714; ~ gościnne prawo
‘prawo dotyczące obcych kupców przybyłych do
miasta, leges, ąuibus alieni mercatores, qui in
urbem venerunt9 tenebantur5: Quod Janussius
50
Cusmalcz deberet se... expurgare iuxta iura
hospitalia al. gosczinnym prawem 1419 Pozn
ni 976; ~ majdborskie, mejdburskie prawo
*odmiana prawa niemieckiego wywodząca się
z Magdeburga, nadawana wielu miastom i wsiom,
55 genus ąuoddam iuris Teutonici, ąuod Magdeburgo
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originem suam ducebat quodque multis oppidis
vicisque dabatuE: Quia Kosth aprobauit iuratorem iuris maydburgensis benivole al. dobro
wolne ssą pusczil w prawo meydburskye... obmittendo suum ius terrestre pro equo 1451
Przem II nr 963; Gest prawo podług maydborszkyego prawa OrtOssol 39, 4, sim. Ort Mac 44;
Woyth swey rzeczy sam szwyatczycz nye może
podług prawa maydborszkyego OrtOssol 40, 4,
sim. ib. 42, 3, etc. etc.; ~ miesckie, miescskie,
mieskie prawo 'głównie prawo niemieckie przyj
mowane przez miasta polskie w okresie koloni
zacji, leges Teutonicae, quibus oppida Poloniae
utebantuE: Adiungimus sibi... tercium denarium iuris civitatis al. meske pravo (1258) XVII
KodWP I 308; Paszek... mesczskego *brawa
ne przymowal any se mesczkym prawem ob
chodził 1398 StPPP VIII nr 6574; Jaco Dzersek... ne ma myesczskego prawa w Kyeblowe
1423 Kościan nr 983; O pozegą obwynyeny
prawem myesczskym alybo nyemyeczskym (iure
civitatis aut Teutonico) we wszaach nye bąndą
szą mocz wymowicz, alye prawem *polyskym
(iure Polonicali) przed podobnim sandzą powynny bandą othpowyedzecz Sul 14; Gdyby
czego w <n>aszem w myeszczkyem prawye nye
nalezono OrtOssol 19, 4; Gdy raczcze kogo odszandzą czczy..., temv nye m ayą... *myesczyego prawa dacz ib. 72, 1, sim. OrtMac 96;
Myeszczkye prawo ius municipale OrtZab 528;
~ niemiec(s)kie prawo 'prawo pochodzące
z Niemiec, w zasadzie z Magdeburga, na którym
lokowano wiele miast i wsi polskich, leges, quae
e Germania, imprimis Magdeburgo,. originem
suam ducebant, quibus multa oppida vicique in
Polonia condebantur': Jaco w Iedliczi bilo nemeczke prawo, ale sginaul przywiley 1398 BiblWarsz 1861 III 23; Jaco pani Zophca pirzwey
z nemeczskyego prawa wysla, nisly yą woy<t>
prawem nagabal nemeczskim 1420 Kościan
nr 816; Isze pani Zowka szama na szą podnosla nemeczske prawo 1421 ib. nr 1211, sim.
ib. nr 121 la ; Chczemy, aby acz ktho w sządze
nyemyeczskego prawa (in iudicio iuris Teutonici, Dział 32: w nyemyeczskyem prawie)...
polozyl żałobą, szamperzs,... swą sporą...
przeth sądzą podobnym... posczygacz bądze
Sul 42; Obykly szą thaczy... w myesczech y we
wszach nyemyeczskichprzebywacz, abi żałoby...
othbyly przes obroną nyemyeczskego prawa
(per iuris Teutonici defensionem, Dział 33: by syą
nyemyeczskym prawem odpyraly) ib.; Wyelye
gest naszych slachczyczow prawo nyemyeczske
(ius Teutonicum, Dział 33: pod prawem nye
myeczskym) mayącz..., a wszakosz prawo nye-

myeczskye opvscziwszy (iure Teutonico obmisso, Dział 33: ty ysta prawa opvsczayącz)
tylko podług prawa polskego (secundum ius
Polonicum, Dział 33: podług praw polskych)
szą pradzą (pro rządzą) Sul 43; Syedzyly kroi
na prawye w myesczkyem (pro myesczye),
w ktorem maya *nyemyesczkye prawo, tedy
przed nym mogą ortel layacz OrtOssol 72, 3;
Nyemyeczskye pravo emphiticum ius ca 1500
Erz 77; ~ prawo pisane 'zbiory prawa ujęte
na piśmie, leges conscriptae : Przyszasznyczi
mayą ortel naydcz y prawo wyrzecz podług
pyssanego prawa OrtOssol 89, 4, sim. OrtMac
122; o p raw o polskie, ziemskie ' normy stano
wione lub zwyczajowe pochodzenia polskiego,
stosowane głównie w sądownictwie szlacheckim
i przeciwstawiane innym systemom prawnym obo
wiązującym w dawnej Polsce (jak prawo nie
mieckie, kościelne itp.), leges et iura e Polonia
originem suam ducentia, ąuibus imprimis nobiles
homines tenebantur quaeque aliis antiąuioribus
legibus Polonorum (e. g. Teutonicis, ecclesiasticis) opponebantur': Pokłada thesz dwa czlonky
polskyego prawa Sul 42; Vstawyamy..., abi
thaczi ysilnyczi dzewycz... prawem polskim
(iure Polonico) przeth sądzą podobnym povynny
bili bycz othpowyedzecz Sul 43, sim. Dział 33;
Myalby (sc. kmieć) przeth thym volą kylo lath,
tylesz lath panv svemv slvzycz m a..., a tho
kędy w prawye polskem (in iure Polonico
Dział 62: podług polskyego prawa) szedzy
kmyecz. Alye kędy kmyecz prawem nyemyecz
skym (in iure Teutonico, Dział 62: na nye
myeczskyem prawie) gest oszadzon, ten nye
może kthorym obyczayem vynycz Sul 61; Tha
czy nye ginszym nyszly prawem polskym (non
alio iure nisi Polonico) yako pozescze mayą
bycz sądzeny Sul 81; Jako Pyothr nye sandzyl
Pyotra polskym prawem, ale chelmyenskym 1458
TymSąd 136; ~ Jako przi tern bili, kedi Szara
slubila yiprauicz Crzczona s tego rokoyemsthw a... podług szemszkego prawa 1398 Kościan
nr 108; Iaco Olsam mne dzissa mai dosicz vczinicz na semske prawo 1419 AKPr VIIIa 44;
Jaco czssom zayąla conye Dzerscowi, tychem
nye dala mymo zemskye prawo na gboth 1427
Kościan nr 1184; Eze Sczepan nye wiranczil
v Iunoszeg Wawrzinczowa bidla w ginschem
dludze, geno w zemskem prawe 1427 KsMaz II
nr 2930; O która oczcziszna w Krosznach Thom ek... na mya żałował, thą ya dzirsza nath
szemske prawo trzidzeszczy lyath y trzi lyatha
s pokoyem 1444 ZapWarsz nr 571; Zemskye
prawo ius prouinciale OrtCel 6; ~ prawo pru
skie fodmiana prawa niemieckiego, może to samo
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co prawo chełmińskie, genus ąuoddam iuris Teutonici, fortasse idem, quod in oppido Chełmno
mlebaP: Jakom ya nye zachowała po oyczv
swem Grzegorzv praw, tho yest prusskyego y na
woythovsthwo w Nadarzinye podia poszwy
1487 ZapWarsz nr 1614; Jakom ya nye othsthapyl prawa swego prusskyego, gdym ranczyl
pyenyadze za Pyotrha ib. nr 1620; ~ prawo
przyrodzone, człowiecze 'normy niezmienne,
ogólnoludzkie, oparte na wrodzonym człowiekowi
poczuciu sprawiedliwości, immutabilia praescripta
iustitiae hominibus innatae’: Czego ządasz od
blysznego, by mv zasyą zyczyl tego... Tho iest
pravo przyrodzone, pospoly sz lyydzmy stwo
rzone ca 1450 PamLit IX 318; Ninye gy m aio...
za czsnego y falonego cloveca, caco vele czlowecze przyrodzene poszoda y kako przyslusza
pravo clovecze 1474 Zab 540; ~ prawo rycer
skie, ślachetne *prawo dotyczące stanu rycer
skiego, ius, quo milites tenebantur5: Ivs militare.
Prawa slachathnego (Dział 8: <(p]>rawo ryczerskye) Sul 21; Kędy by ktho obwynyon byl, aby
nye myal prawa slachethnego (ius militaie,
Dział 66: prawa riczerskyego), then dwv star
szy swego rodv... ma wyescz... kv odzyrzenyy
swego prawa slachethnego (ius militaie, Dział 66:
prawa riczerskyego) Sul 71; Aczby gynego vderzyl, który by nye myal prawa ryczerskyego
(ius militaie), tedy grzywną grosszy... ma zaplaczycz Dział 40; ~ rzymskie prawo, prawo
cesarskie 'system norm obowiązujących w staro
żytnym Rzymie, leges Romanae : Nye yest tho
obyczay rzymskyego prava Rozm 788; Pylat...
chczyal yczynycz podług pray rzymskych ib.
796; Bo byl (^c. Piłat)... yydayczą prava cesarskyego ib. 812; ~ prawo włodycze 'prawo
dotyczące rycerstwa włodyczego, ius ad milites,
ąui włodycy \ocabantur, pertinens’: G di... wlodica pospoliti zabit bil, gysz nye yest slyachczicz, ale ma telko pravo wlodicze (ius militaie,
var. militare), za głową yego dwadzyesczya kop
groschi mayąn bicz zaplaczoni Sul 92; ^ wodne
prawo 'prawo dotyczące żeglugi rzecznej, ius
ad navigationem fluvialem pertinens’: Nulli nostrorum officialium liceat ąuorumlibet preterquam dietę ciuitati omnes causas et articulos
in nauibus al. w szkuthach contingentes, que
dicuntur yodne pravo, iudicare (1460) KodPol II
925; Jeslibi ktho plinącz s traffthą... jaz... wylomyl..., thakowi, iesliby byl... pokonan wedlye obiczayy a prawa wodnego (a parte iure
aquatico conyictus), thedi... ma zaplaczicz 1498
MacPraw YI 275.
2. fzasada, przepis, norma stanowiona lub zwy
czajowa, wyjątkowo też regularność zjawisk za

chodzących w przyrodzie, lex vel ius, nonnumquam certus quidam ordo rerum naturae5: Jakom
dobiła... penezszet grziuen na Kuro we y tamo
mne <wwi)onszano podług prawa 1393 Pozn
nr 151; Czo pobrał Micolay Michałowi gego
ymene, to pobrał s prauem, ysz czangnol szeme
{leg. z ziemie) pres <,za>powecz 1396 Kościan
nr 31, sim. 1397 Pozn nr 357, etc.; IsZ Dobeslaf
ne yal *gwaltim na Stokowo dzedzina..., ale
yal potlug praua wolu zastauacz 1396 Pozn
nr 198; Micolay prosił prze bok, by mu othpustil *przisigą hy pirwe, hy druge esz do czwar
tego mimo prawo, a wosni gi hupominal 1398
BiblWarsz 1861 III 34, sim. 1402 KsZPozn
nr 1096, 1405 Pyzdr nr 270, etc.; Yssze czso
pan Jan chorosze *czodzal na sswem boru Micolaga..., tho uczinil s dobrim prawem 1398
Leksz II nr 1130; Eze eso Dobegnew... list po
kazał, yest dobri y po prawu {Pozn nr 869:
s prawem) szodu {leg. z sądu) wyszedł 1399
HubeZb 74; Iaco prawe czom zamerzil, zamerzilem s prawem 1399 StPPP VIII nr 8668; Czso
Jarosław V0cenczowi veprza zabił, to gi zabił
s prayem, sznamenito y yasno 1403 Pyzdr nr 220;
Jaco szo Potr ne warował Wawrzincza tizi lata
prawa za yego zdrowy a 1406 Kościan nr 311;
Jako thy copcze... sz0 s prawem szuty y s prawa
wiszly 1415 ib. nr 535; Jaco tha zema, czssosmy
ja obgely..., tha sszą temv prawim dzalem do
stała y gą gego przotkowe s prawim prawem
trzy lata wydzerzely 1420 ib. nr 856, sim. 1471
Zap Warsz nr 2955; Przistamp kv prawom sweczskym krolya Kazymyrowym myedzi layki albo
o rzeczi layczskye wstawyonym Sul 5; Na wyekygystąn rzeczi pamyąncz ystawyenya a prawaszmi yczynili (statuta edidimus, Dział 2: vklad
albo statuta) Sul 6; Yze synowye z oczcy prawotworzenym alybo wymysłem prawa (iurisfactione) iana persona sąą rzeczeny Sul 23; Thy
yvsz konyecz gest praw króla Kazymyrowych
sz obogych ksząg sbranych, a czso wyączey
szbywa nath tho capitul abo praw, thy szą alybo
w thych yvsze sgarnyona alybo przes thy oprawyona Sul 62; Yvsz prawa polska szą doko
nana, yasz wykładana przes mystrza y doctora
Swanthoslawa s Woczyeschyna Sul 82; Tedy
ten ... layal... temv orthelowy..., ale nye layal
tako, yako gest prawo layacz OrtOssol 62, 3,
sim. OrtMac 81; Tedy yako po dwu nyedzely
nye polozyl tego ortela, wzaly przyszasznyczy... na nich swą wyną, yako yesth z[a] prawa
{OrtMac 141: yako yest prawo) OrtOssol 103, 3;
Vkladi y prawa są przez rącze bosze ystawyony
(conditur statutum seu constitutio) Dział 1;
<(G>dysz dawnoscz w prawiech dla lenywstwa
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gest vstawiona, przeto vstawiamy ib. 24;
<A>czkoly podług starych praw było vloszono
(Sul 41: s starosczi bilo dzirzano), ysz gdy
kmyecz kmyecza zabyl, tedy dawszy za wina
trzy grzywny groszy, był praw ib. 30; Kako
sluszebnyczy... ziemyany... ycziaszayą, wynalyazvyącz sobie dzywna prawa (vexandi adinveniunt modos exquisitos, Sul 68: wymyślone obyczaye) ib. 57; Circa quas granicies circa primum
scopulum... ministerialis terrestris primo, secundo, tercio, quarto super ius al. nad prawo...
proclamavit 1484 LubPodk 99; Wszelky, <ktorzy) mayą gymyenye albo dobra czesyna (fcześnia5), zs prava (de iure) mayą ydzielaczy testamenth 1484 Reg 715; Wedlvg prawa thraczi
czescz y ymienie (perdit bona et honorem ipso
iure et facto) gwalthownik thakowy 1498 MacPraw VI 272; ~ Ideo licet festum concepcionis
sancte Marie nullo decreto apostolico nulloque
sacro canone, prawem, institutum sit celebrandum XV med. GIWroc 106r; Tunc data fuit eis
lex, dane prawa, in monte Sinay XV med.
SKJ V 270; Sgardzicze-li prawi mimi (leges
meas, Kalużn 287: moya prawa) y sodi pot0picze..., nawyedzo was richlo w goroczosczi
BZ Lev 26, 15; Ale ony bodo prosycz za swee
grzechi przeto, Ze S0 zarzvczili sodi me a praw
mich (leges meas) nyenavidzeli S0 ib. 26, 43; Ta
to S0 prawa (leges), gesze to przikazal pan Moyzeszowi BZ Num 30, 17; P (r)aw yidawczą
legislatorem (constitue, domine, legislatorem
super eos Psal 9, 21) 1471 MPKJ V 63; Posiał
y {leg. ji, sc. Jesusa) zvyazanego do Cayffasa,
który byl tego lata byskupem y sądzya v duchovnych prayyech Rozm 703; ~ prawo ko
ścielne, święte prawo 'przepis prawa kanonicz
nego, praescriptum iuris canonici \ Prava kosczelnya iura parochialia XV med. R XXV 155;
Podług swanthich praw(secundum canones)myanowanye zachoczcze w *grzeszchech nye ma
myesczcza Sul 9;
~ Wthwerdzonem (leg.
w utwierdzonem) prawe iure iurando 1447
R XXII 41; Aczbi kto polyeczyl blysznemu
swemu... dobitczy00 k stroszy, a vmarlobi...,
prawo przyszy0szne b0dzye w poszrzodku (ius
iurandum erit in medio), ysze nye szczyognool
roky na rzecz blysznego swego B Z Ex 22, 11,
sim. 1471 MPKJ V 17; Vy stogicze wszistczi
dzysz przed panem bogem waszim..., aby wszedł
w slvb pana boga y w prawye zaprziszozonim
(in iure iurando), ges to dzysz pan bog twoy
vderzi s tob0 BZ Deut 29, 12; Prawa przyschanzonego ius iurandum (quare ergo non custodisti
ius iurandum domini ? III Reg 2, 43) 1471 MPKJ
V 42; ~ Dzyeyycze porodzenye przez mąskyego
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dotknyenya nade wschytky prava przyrodzo
nego byegv Rozm 46.
3.
' uprawnienie określone i chronione normą
stanowioną lub zwyczajową, quod lege vel iure
conceditur5: lako łan ne ypominal mi s0 swego
praua, kedi wtoro do podsothka ial 1391 Pozn
nr 289; Prawo ma w te dzedzyne 1412 Pyzdr
nr 363; Gdy pan Pasek wszyol pyocz grzywen
gr<(oszy> penodzy Micolayewych... wyssey,
nysly prawo myal 1417 ib. nr 481; Jacom ya
Passca... obsylal paniczy... pirzwe, nyslym swe
prawo wydzerzal 1425 Kościan nr 1118; Yakom
ia nye pusczila swego prawa swim dzeczem
w dzyal 1425 Pyzdr nr 781; Yako czsom wszanl,
thom wszanl... tam, kdzye pan Yandrzey...
prawa rambyenya nye mai 1432 ib. nr 1050;
Jako tam niczsz prawa any dzedzytstwa w Poklathkach nye ma 1435 ib. nr 1054; Syestrzenyecz vero voluit iustificare contra Mithko pro
hiis vlg. czo bi s prawem myal, chczal bicz praw
1437 AGZ XII 27, sim. ib.; Illibatum ius, id
est mundum vel inviolatum ius vlg. czyste prawo
vel neporuszone 1444 AKPr II s. XIII; Czebrowsky stetit pro reposicione iurium al. praw
super Stoky coram domino pallatino 1445 AGZ
XIV 179; Nyewyasta... mayącza dlya posagv
alybo kthorekolye prawo (habens ius aliquale)
kv nyekthorey dzedzynye, w dzeszancz lyath
rzecz począcz (ma> o thą tho dzedzyną. Omyąszka-ly..., ode wszego prawa (ab omni iure)
gey odpadłą szo ma posznacz Sul 12; Czoszkoli
syo napirwey przedrze ziwota (leg. z żywota)
wszelkego dobitka,... k twemv prawv bodze
(tui iuris erit) BZ Num 18, 15; Tedy wszdy
y on, y dzyeczy yego zostaną przy szwem pelnem prawye OrtOssol 28, 3; Mamly lepsze
prawo k themv gymyenyy, gdysz ona mnye
przed gaynym sąndem sz pełnym prawem gey
gymyenye wszdala? ib. 29, 2, sim. Ort Mac 26;
To gey nye może zawadzycz kv gey prawu Ort
Ossol 44, 4, sim. Ort Mac 52; Tedy on (sc. wójt)
szostanye przy szwem prawye y woythowstwe
OrtOssol 52, 3; Yakom ya zadzyrszal Katharzynina cząscz... daley trzech lath w pokoyv
pothla praw Katharzyninych 1464 ZapWarsz
nr 1142; Jakom ya nye odbył gwalthem zam
ków v chizow thwych wyacha w w dom gego
anym gego vmyeysil w yego pravye podług obiczaya zyemye 1469 ib. nr 1191; Jako nam pravo
rakowske slvzhi sz przothkowh nasych yako
y oyczv naschemv... nye odpovyedacz na roczech pospolythych tylko na xazączych 1493
ib. nr 1742; Myły Iesus swą (leg. z swą) matka
ostąly przy domv, myły Iesus yako blyschy po
oyczv, a Marya po svem malzenstvye, ktoresch
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prauo aze dothychmyast dzyerzą Rozm 147;
Czemusż yego nye kazał zavolacz glossem, yako
pravo podv[y]oyskyego, alyesz pon posiał posła?
ib. 751; ~ prawo k (u) czemuś: Iszem bil posslem
od Budziwoia do lana, y do tich, czo k temu
prawo maio 1395 Kościan nr 24; Isz Szeska ne
*swaola dwu *gzrifnv v Godswina, k czemv
Staszeg prawo myal 1398 ib. nr 35; Iaco Yocencia pobrała stolo w ..., k temu prava ne ma
1401 Pyzdr nr 149, sim. 1404 Kościan nr 216;
Esz Zauischa polazbil dzenye na Staschcowo
dzerszenye (pro Staschcowem dzerszenyu), kv
yemusz on prawo ma 1402 PKKr II 238; Jako
Zofka ma dobr[n]e prawo ku lankam y ku ła
szom 1414 Kościan nr 521; Ize pany Zowka ne
wząla szesczydzessand grzywen... po Sczepanowe stryv, kv gimze by on blyscosczą lepsse
prawo myal 1421 ib. nr 889, sim. ib. nr 890;
Mayąly ty dzyeczy które prawo kv gymyenyy
szwego oczcza? OrtOssol 30, 3, sim. OrtMac 29;
Vkasz, ysz masz lepszye prawo ku naymowanyv domv tego OrtOssol 42, 3, sim. OrtMac 48;
Mathka nye ma prawa k themv woythowstw
OrtOssol 58, 4, sim. OrtMac 75; ~ 'zdolność
prawna i zdolność do działań prawnych, integro
iure uti posse (sensu subst.y: Nyektorym dzyeya
gym besprawny, ysz gych prawo nye gest gym
tako spelne yako gynym ludzom, a czy nye
mogą nykomv ku gego prawu pomocz, to gesth
szwyathczycz any przyszagącz OrtOssol 31, 1,
sim. OrtMac 29; Bandzely czlowyek... ochromyon, gęstły nye zaraczony y sz dokonalym
prawem szwoym czlowyek, tego zaplata gest
dzyewyącz funthow OrtOssol 33, 2, sim. Ort
Mac 33; Gdy czlowyeka vkrwawyą> czo nye
gest zaraczony a gest pełnego prawa, temu mayą
za kaszda krwawą raną trzydzyeszczy szelągów
pyenyadzy OrtOssol 33, 2, sim. ib. 12, 3, Ort
Mac 33; Tedy ten czlowyek gesth krzywoprzysząscza a straczyl szwe prawo y czescz a nye
mą żadnego prawa OrtOssol 66, 4; Bandzely
kthory czlowyek s prawa oszandzon na
szmyercz, a odproszą go,... tego czlowyeką
mayą myecz... za *thągyego, czo prawa nye mą
ib. 72, 3, sim. OrtMac 97; Mozely wyleganyecz... albo beszsprawny czlowyek, szlowye
czo prawa nye ma, swe stoyącze gymyenye...
przedacz? OrtOssol 82, 3, sim. OrtMac 111;
Gedny szą beszprawny tako, ysz gych prawo
nye gest tako dolosznye albo doszło yako gynych
ludzy, a nye mogą czlowyekv pomocz przyszyagacz OrtOssol 82, 4, sim. OrtMac 111; Gyny
szą beszprawny..., acz w them myesczye,
gdzie) myrv nye mayą, w themsze y prawa
nye mayą OrtOssol 82, 4, sim. OrtMac 112;
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~ fuprawnienia do pełnienia funkcji, partes quasdam in iudicio agere posse (sensu subst.y: Tedy
yczynyl (sc. przysiężnik) naprzeczywko szwey
przysządze... a gest szostal besz prawa any może
wyaczey bycz przyszasznykyem OrtOssol 51, 1,
sim. OrtMac 63; Tedy gest przestapyl szwą przyszagą y gest krzywoprzyszaszczą y straczyl szwe
prawo y stolecz woythowszky OrtOssol 52, 2,
sim. ib. 90, 4; Tedy ten rzecznyk gest wynow ath... y straczyl prawo, szlowye został besz
prawa a nye może wyaczey rzecznykem bycz
ib. 91, 1; ~ dziedziczne, dziedzinne prawo
' uprawnienia spadkowe, ius hereditatem adeundi5:
Pars alia debet complementum iuris facere cum
suo homine, ius hereditarium predictum Theuthunicum al. dzedzinnego prawa 1411 AKPr
VIII a 108; Ysze ta niua, czso yey Swansek do
bił na Gnewomirze, tey Yandrzey ma trzeczą
czanscz dzedzicznim prawem 1415 Pozn nr 901;
Grzymek... tey dzedzyny Panąky ne bil v trzy
many any czinszow brał tamo dzedzicznim
prawem 1420 Kościan nr 770a; ~ wyższe prawo
fzwierzchnictwo sądowe, homines ąuosdam iudicandi potestas': Super omnia domino nostro
regi in dictis hereditatibus... adiudicauimus ius
supremum vlg. wissze prawo 1406 KodWP V 94.
4.
'sąd, roki sądowe, postępowanie sądowe, ter
min rozprawy sądowej, iudicium, dies iudicii exercendV: Isz Byaldama Maczegewi fczongnala
szito ku prawv o to, isz ge nevest0 s domu
vwo[l]dl 1391 Pozn nr 99, sim. 1400 ib. nr 456;
*Cczo Petrek yczinil na me *schod0 dzesancz
grziven, tichem na nim prawem dobił 1391 ib. nr
130, sim. 1393 ib. nr 181, etc.; Jaco wtenczasz
Micolay bil moy czlovek, kedi gi Passek wsczognol na prauo 1391 ib. nr 267, sim. 1410 Pyzdr
nr 307; Gdi vmarl *Buguslaw, *teti Woyczech
stal s nim w praue o *dczirzi grziwni 1397
Kościan nr 90, sim. 1411 Pozn nr 840; Iszem ne
slubil łanowi za Petrka postawicz gy kv prawu
1398 Kościan nr 38, sim. 1400 ib. nr 113, 1418
TPaw VII nr 293, etc.; Czso gol czloveka Voyczecha Mancowo (pro Mancowa), to mi gi me
prawo podało y w pocze-sm gi trzimal, ys mi
gi prawo podało 1401 Pyzdr nr 158, sim. 1415
Kościan nr 529; Jacom przi tern sodze bil, isz
Potr Adamoui zbegl ot praua, a on go ot praua
ne odganal 1406 Kościan nr 304; Jan sstal prawo
na Bogusza 1398—408 BiblWarsz 1857 II 796;
Yakom ne ranczil postawicz kony... yako sex
marce, ale yako prawo naydze 1411 Pozn nr 833,
sim. 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Jaco Jaro
sława vipravila zastawa od zastawnika y wy[s]trzimala trzy lata, nysz w prawo wstopyla
1412 Pyzdr nr 355; Jaco Jan... posszadzil m0
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na prawe, abych sandzil kmecza Pawia,... an
('a on5) ne chczal cu prawu 1414 Pozn nr 802;
Jaco Michał wysnal szą Swąsko wy przed pra
wem y przeprosił go trzemi grz<y)wnami 1415
Pyzdr nr 427; Kyedy Andrzey ranczil za Pawia
postawicz Mycolaye[w] przed prawo 1416 ib.
nr 476; Ysze Nemyr nye dal vstacz roku w naszem prawye na Micolaya 1420 ib. nr 640; Jako
mne yednacze ygednali s Dopkem, kthoranby
vynan prawo nalaslo, than Dobek myal zaplaczicz 1429 ZapWarsz nr 251; Ecce consules indixerunt se nobiscum in ius iudicatum al.
w prawo 1442 AGZ XI 198; Que Hedwigis
est iustificata pro ąuadam summa pecuniarum
et iure ipsum euasit vlg. prawem sye ognala
1447 Monlur III 151; Eadem causa non debet
venire ad iudicium al. w prawo 1449 AGZ XI
342; O prawye, w ktorem ktho powyedzecz yma
sprawnye Sul 42; Paklibi ktori krziwi... ku
moczi prziycz bi wsgardzil tako, zebi prawu
staacz nye chczyal (iuri nollet parere) Sul 93;
Petrus... dixit per procuratorem suum, erit
poko prawo ssyedzy 1452 AGZ XIX 487, sim.
1475 AGZ XVIII 121; Essze mi bronisz mich
ludzy, czsszo mą w ne prauo wyązalo {leg. wwiązało) 1453 TymWol 55; Przesthąpyly ktho myeszky wyelkyerz placzycz..., tho raycze na nym
mogą wszyacz ne patrzacz gynnego prawa OrtMac 50, sim. OrtOssol 43, 3; Zaluyely goscz
na gosczya... przed prawem, gdzye szye rzecz
tha sthala za goracza, ma napyrwey w them
gysthym prawye szye zalowacz. Nye mozely szye
themu, czo zaluye, prawo sthacz thamo ysthe
albo nye może thamo prawa patrzycz przed
goracza potrzebysznosczya OrtMac 57, sim.
OrtOssol 47, 2; Gdy dobry czlowyek... przywyedze rzecz przed prawo prosto..., czo gyesth
yego mytho? OrtOssol 28, 2; Pytham prawa,
mamly lepsze prawo k themv gymyenyv Ort
Ossol 29, 2, sim. ib. 55, 1, etc.; W them
woyth zawarł gey komora az do prawa ib. 100, 4,
sim. OrtMac 137; Przegabane prawa legale impedimentum OrtZab 529; Ius ipsis decrevit al.
prawo gye odesslalo ad succamerarium y s tym
sporem 1458 AGZ XI 431, sim. ib.; <I>sze dla
krechcosczy panyenyskyey... obczowanye masskye ma bycz oddalono, aby gdy... ge kto pozowie na nyektori rok albo prawo (ad terminum sibi praefixum, Sul 23: kv sandoom po
zwane szą), tedi chczem, aby sądzą... namyestnyka tey panyey... do gey gospody ma poslacz
Dział 11; Jam podług smowy byłem v Szochaczewye przed pravem ha hony nye biły 1461
ZapWarsz nr 1146; Yakom ya Stanisława nye
prossyl, aby raczył polkopy vyn za zącza mego

w sochaczewskyem prawye 1465 ib. nr 1235;
Jacobus... obligatus est solvere septem sexagenas... ad primum iudicium al. na pyrvsze
prawo 1485 KsNWarsz I nr 1023; Ja przyszągam ... *sprawydlywosczy vszyczacz, yako wdowam tako syrotam... w tern to prawe XV
p. post. Zab 539; ^ duchowne prawo 'sąd ko
ścielny, iudicium ecclesiasticum : Jako Andrzich
po yyednanu ne widawal pana Dobrogosta
w duchowne prawo 1415 Kościan nr 553; Yakosm ya panye Netrzanowske nye pozywał
o kaplo w duchowne prawo Nyetrzanowsko
1420 Pyzdr nr 639; Xąncz Jan vyszval... cowalya o pothkową w duchowne prawo 1447 SprTN W VIII 2, 41; ~ gorące prawo 'sąd od
prawiany w wypadku schwytania na gorącym
uczynku, iudicium ąuod exercebatur, cum quis
in recenti crimine deprehensus est': Ttanyely
{pro stanyely) szye która nyevrzadną rzecz,
o która by czynycz goracze prawo, to gesth sand
{OrtMac 85: gorączy szad) OrtOssol 64, 2;
~ grodzkie, wysokie, wyższe prawo fsąd sta
rościński, iudicium magistratus starosta diet i ' :
Burgrauius, id est supremus castellanus nawyszschy sadza grodzsky prawa wysokyego {OrtZab
527: wyssego prawa) OrtCel 2, sim. OrtLel 233;
Goracze rzeczy, czo sluszą ną groczszkye prawo,
tho ma besz odwloky groezszky szandzą szandzycz OrtOssol 45, 4, sim. ib. 14, 4, OrtMac
54; ~ prawa komornicze *roki sądowe odpra
wiane przez komorników, iudicia camerariorum :
Kazimirus dei gracia rex tibi... {mandamus,
ąuatenus) ąuarta feria coram certis cam<erariis iudicis) et subiudicis terrestribus Halic<iensibus ad proxime> ventura iudicia ipsorum
al. [...] prawa *comarnycze in Halicz compa<reatis> 1471 AGZ XII 402; ~ leńskie, liń
skie, wolne prawo 'sąd wyższy prawa niemiec
kiego, któremu podlegali sołtysi i wójtowie, iudi
cium iuris Teutonici, a quo seulteti et advocati
iudicabantur5: Feodale ius lynskye prawo riczerskye OrtCel 5, sim. OrtLel 234; Ius feodale
prawo wolne lynskye OrtCel 6; Woythowszthwo
albo szoltyszthwo..., czo sz nyego... szluza krolowy albo dzyedzycznemu panu, y leszy w maydborszkym prawye, mozely tesz szwano bycz
lynszkem prawem? OrtMac 75; Szolthystwa
y woythowstwa, czo szą panszka, lyenska y lesza w marborszkyem prawye, thy tho leszą
y szluchayą w lyensky^e) piawo OrtOssol 59, 2,
sim. OrtMac 75; Feodale ius lynskye vel ryczerszkye prawo OrtZab 528; Wolne pravo ius
feodale ib.; ~ mieseskie prawo 'sąd miejski
rozstrzygający spory według prawa niemieckiego,
iudicium urbanum iuris Teutonici5: Ten list Jacub
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zapowyedzal myeszczskim prawem 1420 Pyzdr
nr 636; ^ położone prawo *sąd prawa niemiec
kiego odbywający się zwykle w określonych ter
minach, iudicium iuris Teutonici certis ąuibusdam
diebus habitum’ : Mayąly gosczom... albo gynym
ludzem, czo nye szą wynny ku poloszonemv
prawu {OrtMac 22: kv poloszenyy prawa), gorączy sąnd osza[n]dzyczy? OrtOssol 27, 2; Then
muszy tho prawicz przed prawem, gdy sąndzą
szyadzye na dzyen poloszonego prawą ib. 27, 3,
sim. OrtMac 23; Gosczyowy, czo tako daleko
szyedzy, ysz nye gest powynyen patrzycz dnyą
położonego prawa obyczaynye, szlowye ode
dwu nyedzelv [...], temv mayą *przedde dwyema
nyedzelomą zaplaczycz OrtOssol 89, 3, sim.
OrtMac 122; ~ powyższone, wyższe prawo
a. 'sąd stojący wyżej w hierarchii sądów, iudicium
ąuoddam superius5: Elia Iudeus submisit se do
mino palatino in superius ius al. na vische prawo
1445 A G Z X IV 178; Bannum regium zapowyedz
królewska ssądv gayonego uel dicitur gayony
sad, uel dicitur edictum iudicium vlg. przyka
zany sad wyschschego prawa pod klanthwa
królewską OrtCel 2, sim. OrtLel 233; Qui Iudei
recedunt a suo iure Iudaico et se submiserunt
sub ius supremum al. pod yysche prawo 1468
AGZ XIII 580; Subdidit se sibi sub ius supre
mum al. pod szwe yysche prawo 1470 AGZ
XVII 28; ^ b. 'sąd wyższy prawa niemieckiego,
iudicium ąuoddam superius iuris Teutonici’: Powyschone prawo municipale jus XV in. JA
XXVII 266, sim. OrtCel 8, XV
Zab 526;
Comes grabya uel woyth wyszschego prawa Ort
Cel 3, sim. OrtLel 233, OrtZab 528; Gdy ortel
bandze layan a weszwano szye na wyszche
prawo OrtOssol 16, 2, sim. ib. 54, 3; Strofugely
kto ortel..., to ma woyth... popyszacz y ortela
tego szyą dowyedacz w wyszym prawye ib. 53, 3,
sim. OrtMac 66; Poddały szye kto przed burgrabyą pod wyszhe prawo oczkoly bandz Ort
Ossol 72, 4, sim. OrtMac 98; Pytam prawa,
mozely mye na wysche prawo przywyescz? Ort
Ossol 104, 3; Dedit ciuibus municipale ius powyszschone prawo XV p. post. GIKórn II 203;
~ zawite prawo ?termin sądowy, którego już
nie można odłożyć, zwykle trzeci, dies iudicio
constituta, ąuae differri non potest, saepissime
actio tertio!: Prouidi viri Hermannus..., Martinus..., Casper... fideiusserunt pro prouido
yiro Stanislao... ad statuendum in peremptorium ius vlg. na zawithe prawo 1450 Monlur III
189; ~ ziemskie prawo *sąd prawa polskiego
właściwy zasadniczo dla szlachty, iudicium iuris
Polonici, a quo imprimis nobiles homines iudicabantur*: Czszo zalowal pan Gywan na Gy-
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wana... y na yego braczo o trzeczo czanscz
Soboti..., to S0 witrzimali trzidzesczi lath y trzi
s pokogem a nikth ich ne nagabal szemskim
prawem 1408 Pozn nr 639; Ysze Marczin prze
prosił Swanszka tim ofsem, nye chczocz sye
pusczicz do zyemskego prawa 1410 Pyzdr nr 297;
Jaco Andrzey Macyeya szemskego {leg. z ziem
skiego) prawa wipusczil 1428 ZapWarsz nr 2806;
Wy tesz nyczyyą rzecz przed szyemszkym pra
wem mozeczye mowycz OrtOssol 41, 1, sim.
OrtMac 46, OrtRp 23, 2; Chczalyby {leg. chciałli-by) wasz pan kogo vwynycz... o zemszkye
gymyenye..., ma gemv oszadzycz szwych szyeman zemszkye prawo OrtOssol 47, 3, sim.
OrtMac 57; ~ wzwor, zwor (?) prawa fwstępne
akta procesowe, commentarii iudiciales, a quibus causa incipiP: Domine iudex, volo videre originem iuris al. wzuor prawa incipiendo a prima ąuerela 1486 AGZ XIX 247;
Affectabat originem iuris al. szuor prawa
1493 ib. 269; De qua {sc. causa) cittacio
superius scripta et exordium iuris al. *wsnor
prawa canit 1500 AGZ XV 395; ~ (dać) prawo
' zwołać sąd, iudices como care’: Yakosm byl
w poschelstwe do *P0trascha..., by dąl prawo
swym {leg. z swym) młynarzem Januschewy...
o to, czo mu mlin opuscyl, a on mu roku ne
chczal dacz 1425 Pozn nr 1194; Nobilis dominus Andreas... dedit eis (sc. cmethonibus) iudi
cium al. prawo in Riczihow Theuthonicum
(1487) 1566 AGZ IX 130; - dopomoc, po
magać, pomoc prawa ' udzielić pomocy w po
stępowaniu sądowym, aliąuem in iudicio adiuvare’ : Abbatissa de Owenska... luit penis quindecim marcarum Barbarę... pro eo, quod sibi
ius non juvit al. prava nye dopomogła 1435—6
BiblWarsz 1861 III 19; Iaco Micolay ne odbił
Bartcoui iego *vinouadscza gwałtem od prawa,
gdi mv praua pomagał 1412 AKH III 196; Jacom sządza byl od Micolaya y pomagallem Micolayowi vernego prawa, a on oth nego precz
odszedł 1415 Pyzdr nr 410; Iaco Jura ne chczal
pomocz Potrkowi... praua 1387 Pozn nr 11,
sim. 1395 Kościan nr 20, 1397 Pozn nr 217, etc.
etc.; Dominus Michael... ex invencione iudicii
debet dare iudicium al. pomocz prawa... nobili
Iohanni 1440 AGZ XIV 4; ~ gabać prawem
‘pozywać do sądu, ad iudicium vocare : Jaco Ja
nusz... poi Zacrzewa yitrzimal mimo trzidzeszczi lath a yego o to nikt prawem ne gabal
1409 Kościan nr 413, sim. 1409 Pozn nr 668, etc.;
~ konać prawa 'załatwiać, kończyć (sprawę)
sądownie, litem in iudicio dirimere’: Circa istius
nolo ius super eos [ius] adfinire al. conacz na
nye prawa 1447 TymSąd 135, sim. ib.; ~ ob
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chodzić, hobychodzić się prawem, w prawie
‘dochodzić pretensji sądownie, in ius ire de aliąua
re : Jaco Stanisław... ne rączil Belczconi... za
Sczepanca o tho, aby szą sz nim prawem obcho
dził, a ne pozegą 1421 Kościan nr 874; Quiete
manere debent (sc. Jacobus et Clement), sed
iure debent procedere vlg. maya sye prawem obchodzycz 1452 AGZ XIV 349; Yakom ya thako
dzelyl, hesh sza Pawlovi *them yas dosthal, ho
kthori sszą hobichodza w prawye 1461 ZapWarsz nr 1097; ~ odbyć, pozbyć prawem fod
rzucić roszczenia powoda, quae accusator postu
lat, refutare5: Isz Wanek prawim prawem odbił
Szwanthoslawa o mlin 1406 HubeZb 83, sini.
1426 AKPr VIIIa 48; O ctore penodze Jachna
na mo żałowała, thichem prawem odbył 1432
ZapWarsz nr 371, sim. 1448 ib. nr 819; Nicolaus Cozuch est liber al. prawem odbył pro om
nibus rebus 1446 AGZ XIV 204; Nye szna-ly
szye, tedy może odbycz prawem OrtOssol 34, 2,
sim. OrtMac 35; Yacosm sandzil Staszka...
s pano *Streczko o dwaczescza krziwen bidla
y tego geg prawem posbil 1405 Pozn nr 770;
~ prawo odłożyć ' odroczyć termin sądowy,
diem iudicii exercendi proferre’: <A)czby 'dzeczy... o dzedzina bylibi przed sąd pozwany,
a ty to dla nyedostathky lyat... odyącz syą pra
wem (litem contestari) nye mogą, tedy sądzą
prawo (eadem litis contestatio) ma odloszycz
y zawiessycz tako długo, az dzeczem lyata wynydą Dział 46; ~ osadzać, osadzić, sadzić, za
sadzić prawo 'powoływać sąd, iudicium constituere*: Matka *Miroslaowa... pobrała gimene
Potrowo... ne oszadzayącz prawa 1420 Pozn
nr 983; Bninsczi chczeli prawo Tarnowskego
kmeczem ossadzicz 1407 ib. nr 610; Jaco kedi
Potr prziwodl swego zlodzeya przet swego pana,
tedi pan ossadzil prawo polske y nemeczske,
a Potr ne chczal go dokonacz 1408 ib. nr 655,
sim. 1465 TymSąd 133; Jaco czy ludze... sbegli
swym (leg. z swym) dobitkem, niszly na ne w wło
darza szadzono prawo 1407 BiblWarsz 1861
III 17; Yze Dominik... prawo zassadzyl Crczonowy na yego poZesczą 1424 Kościan nr 1026;
~ prawo przebieży, przeszło, przeszcie, roz
parcie prawa fzakończyć (zakończenie) proces
sądowy, iudicium ad finem perducere* : Johan
nes..., Janussius... fideiusserunt domino capitaneo... statuere M athiam... ad ius..., usąue
ius pertransibit vlg. alisz prawo przebessi
1403 KsZPozn nr 1351, sim. 1403 Pyzdr nr 195;
Jacom ja wczinil rok myedzi Fyemką a myedzi
Bartlomyegem, ysze nye mała stawacz koni,
alisz prawo przeszło po Welcze Noczy na pirwe
poroczky, a on gye casal sobye postawicz, niszli

pravo przeszło 1414 Pyzdr nr 423; Ne extraderent (sc. litteram) de actis terrestribus Sanocensis Petro... usąue ad decisionem iuris iuxta
cittaciones... al. do prawa przeschczya 1485
AGZ XVI 192; Iudicium decrevit..., ut hominem Demkonem daret dominus Demetrius...
Barbarę... ad fideiubendum usąue ad finem
litis al. do *przesla prava det et daret 1490
AGZ XVII 263; Sławski ipsos... condempnavit,
ut non extraderentur usąue ad decissionem iuris
al. do rosparczya prava 1474 AGZ XIX 20, sim.
ib.; ~ przeje prawem 'zakończyć proces są
dowy>, iudicium ad finem perducere’ : Kola receperat amicabili composicione ad concordandum
cum Iohanne... pro omnibus causis,... pro
ąuibus ius aduc non est factum al. czszo nye
przęśli prawem 1436 AGZ XII 10; Bandzely
czlowyek zabyth y prawem przeydą..., tego zaplathą gest osszmnaczczye funtów OrtOssol
33, 1, sim. OrtMac 33; ~ prawem przedobyć,
przekonać, przeprzeć, zwyciężyć 'pozyskać są
downie, iudicio vincere ac aliąuid impetrare5: Ja
com ypomionąl pana Pyotra..., aby m[i]yą
viprawyl od Zydowky... pyrzvey, nysz na mnye
Żydówka prawem przedobyla 1432 Pozn nr 1536,
sim. 1435 ib. nr 1577; Jsze ta grobla... *wycrzymana *crzydzesczy lath y *crzy a tam gey
nigtey prawem ne *preconal 1420 ib. nr 995;
Wstawyamy, ysz kedyby ktho... (złodziejstwo
uczynił)... na polv, prawem przekonany (iudicio
convictus, Dział 56: przekonań sadownye)
szkodą czirzpyączemv ma doszycz yczynycz
Sul 68; O ctore gymene Zophia na Marczina
żałowała, tho on piryey cupil, niszli ona pra
wem przeprzala 1437 ZapWarsz nr 495; LX marcas dampni al. skodi iure acąuisitis al. pravem
przeparthey 1464 AGZ XVI 18; Jakom ya nye
wyodl gwałtem wosznego... na gymyenye Markowo,... onego prawem nye przeprzawschi
1472 ZapWarsz nr 3071, sim. 1470 ib. nr 2994;
Jako my Stanisław kmeczą... żadnym go *prawyem nye swyczaszywsyal (leg. zwyciężyw
wziął) gwałtem 1443 Czrs s. LXXIV; ~ przy
cisnąć, ścisnąć prawem 'zmusić sądownie, aliąuem ad aliąuid iudicio adigere : Mozely tesz
opyekadlnyk dlusznykow vmarlego prawem
przyczysznacz, aby przed prawem othpowyedaly
y dlugy zaplaczyly OrtOssol 26, 4, sim. ib.
17, 4, etc.; Ysze Nykel wrzuczil szą... w rolą
paney Katherzyny ne scysnawsy gey prayem
1422 Pozn nr 1124; ~ przypuścić, puścić na
prawo 'dać pod rozstrzygnięcie sądu, rem iudicibus diiudicandam permittere*: Panye woycze,
przypuscz na prawo o tho szlubyenye OrtOssol
57, 2; Panye woycze, puscz na prawo! ib.;
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~ przysięgać prawu, ku prawu fskładać przy
sięgę z racji objęcia funkcji sądowych, iusiurandum dare (dicitur de eo, qui partes iudicis susc ip itf: Gdyby wydzal raczcza, woyth, przyszą<,ż)nyk, pospolny poszel, myesczky sługa
albo gyny, czo tego rokv myasthv y prawu przyszagl OrtOssol 22, 1; Gdyby myesczanyn, czo
by cząstokrocz raczczą był, prziszągal ku *piawo
albo i tesz pospolny myesczanyn, czo nygdy
ku prawu przyszagal, przysz<e)dl w woythow
dom ib. 33, 4, sim. OrtMac 34; Kaszdy woyth
bandz kupny, <bądź> dzyedzyczszky... ma ku
prawu tako przyszancz OrtOssol 33, 3, sim. ib.
48, 2, OrtMac 34, etc.; Gesthly powynyen
przyszasznyk, czo ku prawu przyszagl, przycz
ku szandu na dzen położony OrtOssol 50, 4,
sim. ib. 51, 1, etc.; ~ rozeprzeć się prawem
fdochodzić pretensji sądownie, in ius ire de aliqua re’ : Donec Dorothea cum fratre... iure
procedent al. roszeprą szye prawąm 1498 AGZ
XIX 116; ~ siedzieć na prawie, ku prawu
'zasiadać w składzie sądu, in iudicio sedere,
iudicem esse : Mogą<li> czy gyszny przyszasznyczy... szyedzyecz na przyszyaszney lawyczy
na prawye OrtOssol 38, 4, sim. OrtMac 43, etc.;
Gdi woyth albo prziszasznyczy szyedza ku
prawu a sandu nye gayą OrtOssol 48, 1, sim.
OrtMac 58; Syedzyly kroi na prawye (Ort
Mac 97: przyyedzyel> kroi na prawo)..., tedy
przed nym mogą ortel layacz OrtOssol 72, 3;
Tedy on gest vczynyl naprzeczywko szwey przyszadze... a nye może wyaczey woythem bycz,
szlowye na prawye szyedzecz ib. 90, 4, sim.
OrtMac 124; Tam na tern pravye *szedal
pyrui Iąn ..., fthory Falek... I tho pravo gagyl <wojt> 1463 i? XXII 382; ~ stało się prawo
(Z kimś, o kogoś) 'zebrał się sąd, doszło do
wyroku sądowego, iudices comenerunt et sententiam dixerunf: Iaco w mey dzedzine... stało
szo prawo Wincencio o yego czloweka 1403
Pozn nr 736; Jaco ten slodzey, czso mi na
gród vczekl, a s nim mi szo pravo ne sstalo,
ten mi taco vele pobrał chansebno rzeczo iaco
dwadzeszcza grziuen 1408 Kościan nr 361; Jako
Thomislaw... gwałtem otbyl... soltissza... ot
prawa hy tam s pozeszczo prawo mu sze ne
sztalo 1415 ib. m 533;
~ prawo uczynić,
udziałać ' wydać wyrok, skazać sądownie, sententiam ferre, damnare : Mogły nad nym gego
prawo iako nad *szlodzyem vczynycz (Ort
Mac 38: prawo udzyalacz) OrtOssol 36, 2;
Tedy maya yemv gego prawo vczynycz yako
falszerzowy ib. 36, 4, sim. OrtMac 39;
Woyth wszadzyl go w yacztwo any żadnego
potem sz nym prawa yczynyl OrtOssol 90, 3,
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sim. OrtMac 123; ~ prawem upominać ' do
chodzić sądownie, in ius ire de aliqua re’: Jako
Thoma tą lącą... trzymał trzidzesczy lat, nysz
gy prawem wpominal (sc. Piotr) 1415 Pyzdr
nr 457; ~ zazwać prawem 'pozwać do sądu,
ad iudicium vocare’: Cszo *nam Chwałka sza
lowała y swim (leg. z swym) strigem... o czteridzescy grzywen gymena a on s tim gymenym
y sz tim listem *wyderszal *crzy latha a o tho
gych prawem ne szaswano 1420 Pozn nr 990,
sim. 1424 ib. nr 1172, etc. ; ~ żądać prawa
(na kogoś) 'domagać się wymiaru sprawiedli
wości, postulare, ut res legibus iudicetuP: Jako
*Grzegosz ne szondal prau<a> v Hanky na
panske 1393 Pozn nr 163; Jako Wenczlaf ne
szondal na *Andzeya prawa v Petrassza ib.
nr 184; Iaco kedi Budziwoy prziszedl zodacz
prawa na slodzeya, tedi Micolay... dal mu
policzek 1398 Kościan m 101; O cthorego
paropca Micolag na my0 szalował, o thego
v mnye prawa nye szandal 1427 KsMaz II
nr 2858; Mayaly gosczye albo okolyczny sząszyedzy..., którzy v wasz (pro nasz) prawa sządaya, nasszym myesczanom aibo gosczyom odpowyedacz OrtOssol 15, 4, sim. ib. 50, 1, OrtMac
61; Jakom ya... czlowyeka Woczecha... nye szbil
g[a]walthem anym go gymal, any wyazal prawą
nye zadawschi 1472 ZapWarsz nr 3059, sim. ib.
nr 3067, 1483 ib. nr 1544.
5.
'zakres rzeczowy, osobowy lub terytorialny
sądu, res, homines, qui a iudicio ąuodam iudicabantur': Myesczanyna, czo wasz (leg. u was)
szyedzy w myeszkym prawye, choczą domu
szwego... wasz (leg. u was) nye ma, chczeczyely..., może bycz wybran w radą OrtMac 51,
sim. OrtOssol 44, 1; Moze[sz]ly tesz on szwe
gydącze gymyenye w gyne prawo bracz y wywyescz? OrtOssol 30, 2, sim. ib. 30, 3, Ort
Mac 28; Rzeczy, czo szye thycze malzenszkye
kaszny, they n>e mayą *szandycz, ale ma bycz
dana do duchownego szandu, bo na to
*szwyekzky sąndza nyzadnego prawa ma Ort
Ossol 38, 3, sim. OrtMac 42; Saszyeczkye ludze,
czo nye szluchayą ku naszemv prawu albo
k sząndu, thy może woyth zarączycz OrtOssol
47, 1, sim. OrtMac 56; Gesthly czlowyek dluzen a wydze s myasta na zyemyą, to gest ysze
szye wyrwye s tego prawa, w ktorem szyedzy
OrtOssol 47, 4, sim. OrtMac 58; Gdyby ktho
*koko zabyl w myesczkyem prawye OrtOssol
49, 3, sim. OrtMac 61; Myasta..., czo leszą
pod waszym prawem, tho gest pod wasz>m
poszluszenstwem albo państwem, czy mogą do
wasz po prawo chodzycz OrtOssol 51, 2; Kyedy
gosczya... wydadzv... gynemY czlowyekowy,
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czosz tu nye oszyadl w them prawye, czo...
s thym mayą vczynycz? OrtOssol 69, 3, sim.
OrtMac 92;
~ prawo diable fuprawnienie
diabła do władzy, diaboli potestatis exercendae
iuss: lam nye obvyazan praw (leg. prawu) 5
dyablyemv (iurisdictioni... diaboli) Rozm 167.
6.
'wyrok, orzeczenie sądowe, pouczenie
prawne, sententia iudicum, praescriptum legis5:
Jaco Wanczenecz wszal Marczinoui *scztirzi
clody siedzi przes praua 1388 Pozn nr 42, sim. 10
1396 ib. nr 193, 1397 ib. nr 225, 1398 Kościan
nr 109, etc. etc.; Czso *posual Jacub medzi
mno a medzi Bodzechno, tho *posual po prawe,
bosmi tho sandzili 1388 Pozn nr 49; Yosni
po czwartem upominanu podnosi crzis, tedi 15
kmecz Micolay chczal *pczisącz, a Pasek tego
ne chczal za prawą przigicz (leg. za prawo przy
jąć) 1398 BiblWarsz 1861 III 34; O to *mey
przesz praua i przesz winy clanyl ('klął5) 1398
StPPP VIII nr 6409; M artinus... et Jaroslaus... 20
venientes ad iudicium coram dominis monuerunt pro iurisdicione vlg. upominali se o prawo
1400 HubeSąd 383; Jaco pan Hinczca kasal
swim *ludzim Przeczlawa przez prawa sczoncz
Gosteuiczem 1403 Kościan nr 198; Yzeszmy 25
thako wele nominando ąuantum yolunt y nad
łożyły na poszwy, na przizandy y na prawo
1419 ib. nr 728a; Yako ty copcze... s prawa
wisly y przy tern bil woszny 1419 Pozn nr 1033,
sim. 1420 Kościan nr 808, 1422 ib. nr 929, 30
1423 ib. nr 999; Prauo iurisdiccio 1437 Wisi
nr 228 s. 87; Obligatus est (sc. Ianussius)
satisfacere... pro yulneribus iuxta diffinitivam
sentenciam al. yako s prawa 1444 AGZ XIV
150; In hunc hominem ius adiudicavit et est 35
homo meus et super eo habeo iusticiam al. prawo
1441 ib. 24; Myły przyyaczele! Pythalysczye nasz
o prawo takymy slowi OrtOssol 11, 1, sim. ib.
11, 3, etc. etc.; O thym rzecznyky mowymy
prawo ib. 21, 1, sim. ib. 27, 2, etc. etc.; Nye- 40
sprawna rzecz gest roszmagytha, przetho nye
mozem wam na wsythka prawa naydcz ib. 21, 3;
Przy mnye krothoszynsczy pyssaly po prawo
do Lwowa thymy słowy ib. 22, 4, sim. ib., etc.;
Panye woycze, ja thego nye przymyyą sza 45
prawo a chczą to strofowacz prawo podług
prawa ib. 32, 2, sim. OrtMac 32; To prawo
layal Hannus przesz szwego rzecznyką y *przyszagl przesz *ortela na lawyczy y wyrzekł taky
szobye ortel albo prawo OrtOssol 56, 1; Mogą 50
gego dzyedzyczstwo pod nym prawem dobycz
y s prawa (OrtMac 90: prawem) oszyescz y zalowacz nayn o then dług ib. 68, 1; Ony były
szoba (leg. z sobą) az do szmyerczy w malzenstwe any żadnym prawem roszwyedzeny ib. 55
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85, 1, sim. OrtMac 115; Panye woycze, ya
zaluya na Barbarą o geden dom ... a proszą
na tho prawą y zadam na to odpowyedzy Ort
Ossol 99, 1; Gedna pany przyszła przed woythą
y żałowała mv, ysz gey czynszownyk szbyezal
y prószyła prawa ib. 100, 4, sim. OrtMac 137;
Hoc, quod feci, hoc feci ex iuris iudicio al.
z pravą 1465 KsNWarsz I nr 648; Tenes ipsam
(sc. silvam) violenter ultra iuridicionem iuris
al. nad prawo 1466 AGZ XIII 525; Iurisditio,
id est iuris potestas super aliąuem iudicandi,
orthel, poprąwkovąnye, prąvo ca 1500 Erz 77;
~ wyższe prawo 'pouczenie, wyrok sądu wyż
szej instancji (dla sądów prawa niemieckiego),
praescriptum iudicii superioris (in iudiciis iuris
Teutonici datum) 5: Czyly... przysząsznyczy
mayą szamy po wysze prawo czągnącz? Ort
Ossol 54, 3, sim. OrtMac 67; Geden layal
ortelowy y postawyl rakoymyą, aby położył
po wysche prawo swe pyenadze OrtOssol 98, 4,
sim. ib. 22, 1, etc.; ~ cir(z)pi(e)ć prawo 'pod
porządkować się wyrokowi sądowemu, sententiae iudicum par ere ': Ysze Potrassius roczil
za swego *bratta Potrowy y Jacubowy, ysz
myal czirpicz prawo prze<d> tym zodzan, czo
gim woywo[y]da vidal 1399 Kościan nr 129;
Iaco Sziban ne zalubil sę Stachne prawa *dzupecz..., ale sę zalubil podluk zemskego prawa
*czupecz 1403 BiblWarsz 1857 II 800; Jaco
w tich leczech Barthoszeui dzeczi prawo czirzpali 1405 Kościan nr 278, sim. ib. nr 279, 1416
ib. nr 586. 587; Jaco Orlik podluk zapissu
na ten dzen ne chczal yego oczu prawa *dzirpecz 1406 Pozn nr 588.
7.
'dokument stwierdzający jakieś uprawnie
nia, litterae, ąuibus aliąuid alicui concedituP:
Jacom ja ... nye zapowedal Katharzine dayacz
lista mą kasną any prawa 1420 Kościan nr 831;
Eze miał sswoym prawem dowiescz, a nye
dowyotl 1439 TymSąd 137; Prawo 1471 SprTNW
VIII 2, 27; Mycolay przisschethwschy... v dom
d o ... Jandrzeya... prawa gym, *khtore myeli
na gymyenye *dzedzydzne..., vkradl 1473 ib.
2, 32; Jakom ya gwaltownye nye wzyal...
skrzynky w domv v Pyothra... z lysthy y z prawy
1478 ZapWarsz nr 1210; Jako ya... zadzirzal
dzyal podia myedzi Wosczalkowey lezanczy
na Puchałach, na kthorem wydzenye było Za
prawy y zapyssy mymy wysschey trzech lath
1485 ib. nr 1601; Jako y a... zadzyrzal dwa
dzyaly... podluk praw mych na Puchałach
ib. nr 1602; ~ prawo na coś: Jsze czo na tern
sledze schedza a nye mam nan starosczskyego
prawa any go w pyenadzech dze(r>sza, ale
w kmecza szedza 1445 Pozn nr 1632; Jakom
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ja gwalthem... Maczyeiowy nye poszyek ląky...,
na kthora prawo mą 1468 ZapWarsz nr 2925,
sim. 1470 ib. nr 2948; Jakom ya nye wrzuczyl
szyą... we włoki..., na kthore... pleban Praszmowsski prawo ma 1480 Czrs s. LXXXVII;
Jako nam prawo na brzęk rzeky Jezoiey sluzancze sgynalo, na kthore metrica mamy 1490
ZapWarsz nr 1645; ~ prawo korzenne fdo
kument nadający prawo do pierwszego założe
nia, lokacji, litterae, ąuibus aliąuis primus conditor constituituF: Prawo corzenne na ymenye
1497 SprTNW Y1II 2, 27; ^ prawo rozdzie
lne '
Prawo rosdzelne 1498 SprTNW VIII 2,
27. ~ W pewnych cytatach może chodzić
o uprawnienia do czegoś.
8. 'powinność, obowiązek, wynikający z prze
pisu prawnego, officium legibus imperatum : Isz
Jakub wiszedl Jakuszowi ne vczinifszi nigednego
prawa 1391 Pozn nr 102; Iaco Dobesz kmecz
vczekl noczo ot Małe ot *swegu sboza ne vcziniwszi m<u> nigednego prawa 1404 ib. nr 564;
Kedi Jacub ranczil Grzimcovi i gego szene...,
isz mu meli prava doszedzecz o fszitki rzeczi
1406 Kościan nr 324; Jako czso mi dala Dzerska
vina o dwe skrzini y o dwe skrzincze..., y o nosch,
tegom ne mai prawa sz nya dzelicz 1418 TPaw
VII nr 277; Iacom ya Climkoui czinil prawo
podluk smowi 1419 AKPr VIII a 44; Dominus
Iohannes non habet diuturnitate perdere vlg.
odpascz prawa wlocznego 1438 TymWol 6;
Thom polozila wsithco w dzal, czsom my<;a>la
s prawem polozicz 1446 ZapWarsz nr 589; Mozę
dobrze pozywacz takyego myesczkyego obeszczyą, yako gyny myesczanyn, acz on s tego
myasthv prawo czyny, yako gyny myesczanye
OrtOssol 58, 2, sim. OrtMac 74.
9. fsprawiedliwość, słuszność, iustitia, aeąuitas’: Nagotowal iest w sodze stolecz swoy
a on bodze sodzicz swat w prawe (in aeąuitate,
Puł: w sprawyedlywoszczy) FI 9, 8; Zaprzely
szye, może bycz nyewynyen albo prawo na
krzyszu vkazacz (OrtMac 39: może thego praw
bycz na krzyszu) OrtOssol 36, 2; Tho ona chcze
dokonacz... s tako wyelmy dobrymy łudźmy,
czosz gey gych bandze trzeba ku prawu ib.
61, 1, sim. ib. 84, 2; Laude, sed in vicium libertas excidit et vim przypadło szlusne prawo
XV ex. GIKórn II 212; ~ po prawie, z prawem
fsprawiedliwie, słusznie, iuste, aeąue’: Quod
imputauit suo honori asserens, quod indebite
seu iniuste vlg. ne po prawe recognouit 1402
Piek VI 90; Gęstły thak welka szaloscz, yasz
vidzala wszego swatha wloscz, gysz gy (sc. Jesu
Krysta) s prawem milowacz gymely 1407 JA
X 389; Gest mnogy vbogy pan, czszo bodze

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

kszoszotom znan... Ten ma s prawem w>szey
szescz, ma nan kaszdy wloszycz czescz Słota
w. 50; S prawem (iuste) gest rzeczono gego
gymyo Iakob BZ Gen 27, 36; ~ ' naprawdę,
vere : Ten list po prawe s cancellariey wyszedł,
ale sgorzal 1420 Pozn nr 994.
10.
wieloznaczne: Ministerialis recognovit coram iudicio, quod periurayit idem Laurencius
vlg. ponosi prawem super... octuaginta marcas
1402 KsZPozn nr 1028; Jacom ia Jana sz Janem
ugednal o tho niwo. Mai prawo nosicz, an
(*a on5) mimo tho nan szalował 1409 Czrs 27;
Per censuram pravem ca 1450 PF IV 576;
Ius terrestre, id est provinciale prawo zemskye
nyemyeczskye OrtCel 6, sim. OrtLel 234; Comune ius pospolne prawo zemskye OrtCel 3,
sim. OrtLel 233; Sub balia (pro bulla) et alto
pod nayyschym pravem ca 1500 Erz 77.
Prawotafo r m y : n. sg. prawota FI i Puł 111,8;
~ g. sg. prawoty FI i Puł 47, 9. 118, 123, etc.;
~ ac. sg. prawotę FI i Pul 44, 9. 96, 6; ~ /. sg.
(w) prawocie FI 66, 4. 142, 1, FI i Pul 95, 13, etc.;
~ n. pl. prawoty FI i Puł 118, 24. 54; ~ g. pl.
prawot FI i Pul 104, 44. 118, 5. 8. 20; ~ d. pl.
prawotam FI i Puł 118, 12. 26; ~ /. pl. (w) prawotach FI 118, 16, FI i Puł 118, 23. 48.
Z naczenie: 'postępowanie zgodne z przy
jętymi zasadami, sprawiedliwość, iustitia5: Mi
łował ies prawoto (iustitiam), a nenawidzal ies
lichoti FI 44, 9, sim. Puł, sim. FI i Puł 96, 6;
Prawoti (iustitia) pełna prawicza twa FI 47, 9,
sim. Puł, sim. FI i Puł 118, 160; Weselcze se
y raduycze se, pogani, bo sodzisz lud w prawocze (in aequitate, Pul: w sprawedlnoszczy)
FI 66, 4, sim. ib. 142, 1, FI i Puł 95, 13, KartŚwidz; Bycho strzegły prawot albo *sprawedlnosty (iustificationes) yego y zakona yego
wydobywały FI 104, 44, sim. Puł, sim. FI i Puł
118, 5. 8. 20; Prawota (iustitia) yego przebywa
na weky wekom FI 111, 8, sim. Puł; Spowedacz
bodo se tobe w prawocze (in directione) sercza
mego FI 118, 7, sim. Puł; Blogoslawony ges,
pane, nawczy mne prawotam (iustificationes)
twogym! FI 118, 12, sim. Puł, sim. FI i Puł
118, 26; W prawotach (in iustificationibus)
twog>ch bodo myslycz FI 118, 16, sim. FI
i Puł 118, 23. 48; Bo y swadeczstwa twoya
myslene mogę gest y rada moya prawoty (iusti
ficationes) twoge FI 118, 24, sim. Puł; Pyenyw
podobne mnye bhyly prawoty (iustificationes)
twoge FI 118, 54, sim. Puł; Oczy mogę pomdlele
gęsta... w molwy prawoty (iustitiae) twoge FI
118, 123, sim. Puł; Tu powyada, yze Kristus
wszelykyego czlowyeka podług yego sprawyedlnoszczy y prawoty rossodza Puł 10 arg.; ~ Mi-
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nisterialis recognouit, quod cum Stanislaus...
testes suos pro infamia producere debuit... erga
Nicolaum..., facta prius recognicione vlg. prawotha testibus suis,... dixit Nicolaus 1415
StPPP VII 481.
Prawotworzenie fpostanowienie prawne, lex,
praescriptum legis5: Yze synowye z oczcy prawotworzenym alybo wymysłem prawa (iurisfactione) iana persona sąą rzeczeny, ystawyami
Sul 23.
Prawować (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praet. 3. sg.f. prawo wała OrtMac 51.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
prawuje MPKJ V 130; 3. pi. prawują Ort Mac
123, OrtOssol 90, 2; ~ part. praes. act. adi.
n. sg. m. prawujący Sul 55; n. pl. m. prawujący
Sul 25; ac. pl. m. prawujące Sul 25; ~ inf.
prawować Sul 13, Ort Mac 31. 92, etc.; ~ fut.
3. sg. m. prawować będzie 1471 MPKJ V 50;
~ praet. 3. sg. m. prawo wał 1419 Pozn nr 1030,
OrtOssol 88, 4 ;/. prawowała 1400 Pyzdr nr 138;
3. du. m. prawowałasta OrtMac 126; 3. pl. m.
prawowali ca 1428 PF I 488, ca 1500 Erz 77;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. prawowano
OrtMac 59, OrtOssol 48, 1.
Z n a c z e n ia : 1. 'domagać się sądownie, wy
stępować do sądu z roszczeniami, skarżyć, in ius
ire de aliąua re, accusare : Jako Woczech na
Pyotra... zalowal o pyenadze, to mv szą trzy
lata minąly, a f tern on nan nye prawo wal 1419
Pozn nr 1030; Dwe rodzonye szyesztrze... przy
szły przed nasz a młodsza szye prawowała
(OrtOssol 44, 1: prawyla) na sztharsza oyczyszny
OrtMac 51; Bandzely kto ozalowan o głowa...,
na thego maya prawowacz (OrtMac 116: zalowacz) cząla nocz OrtOssol 85, 4, sim. ib.
20, 2; ~ Helska odpusczila Bogusławovi kone
i to, czso szo s nym pravovala 1400 Pyzdr
nr 138; Prawo wały sszę agerent ca 1428 PF
I 488, sim. ca 1500 Erz 77; S pospolythym mły
narzem alybo sługą geden *bradth szą może
o krziwdą przed obranym sąndzą sząndzicz
y prawo wacz (poterit se... iudicare) Sul 13;
Chczeemi, aby... wszistczy prawvyączi szą
(litigantes)... podług vrząndv nyszey popyszaneego odprawyeny biły Sul 25; Wrzand thakee
zwanya prawvyącye szą (litigantes) przed sandzee kv prawv thako wstawyami bicz popissani ib.; Gdyby prawyączy {leg. prawujący)
szą (litigator) rzeki przeth oblycznosczą... na
szych ryczerzow, sąndzą... skazanye sle vczynycz Sul 55; Prawowalaszta szye dwa o mu
rowaną sczyaną OrtMac 126; Tego maya poszwacz przed prawo... a prawo wacz szye sz
nym, aby zaszyą odpowyedzal OrtOssol 32, 1,

sim. OrtMac 31; Przesz gayonego szandu
przed nymy szye prawowano a ony tako szyedzely y szwyathczyly OrtOssol 48, 1, sim.
OrtMac 59; Ale w gynych dnyoch, gdy szye
mayą szandzycz albo prawowacz, tedy woyth
ma szebracz sand OrtOssol 69, 2, sim. OrtMac
92; Gdyby czlowyek zapowyedzal czlowyekv
gymyenye, czo by doma nye byl, a kako {pro
tako) długo [doma] <o nie) szą prawowal,
azby go prawem dobył OrtOssol 88, 4; Pothem
przydą dwa o taką szye przecz) prawowacz
{OrtMac 123: prawowacz) ib. 90, 1, sim. ib.
86, 2. 3, OrtMac 116. 117; Po tho (sc. poucze
nie) poslycze na tych pyenyadze, czo szyą prawya {leg. prawują) OrtOssol 90,2, sim. OrtMac
123.
2. 'kierować, zarządzać, regere, administrare’ :
Prawovacz bandzie desidebit (Amarias autem
sacerdos et pontifex vester in his, quae ad
deum pertinent, praesidebit II Par 19, 11)
1471 MPKJ V 50; Dobrze swą czelacz prawge
{war. kal.: yyprawya) bene propositum (oportet
ergo episcopum... esse... non cupidum sed
suae domui bene praepositum 1 Tim 3, 4)
MPKJ V 130.
Prawowanie fdochodzenie prawa w sądzie,
actus in ius eundi de aliąua re*: O prawowąnyy
beszprawnych rzeczy OrtOssol 20, 2.
Prawy f o r m y : n. sg. m. praw 1391 Pozn
nr 126, 1391 TPaw IV nr 4030, 1399 HubeZb
108, etc. etc., Rozm 760. 847; prawy (1304)
PPom 552, 1391 HubeZb 64, 1393 Pozn
nr 132, etc. etc.; f. prawa 1397 RTH VI 23,
1398 Leksz II nr 1085, 1399 HubeZb 75, etc. etc.;
neutr. prawo Rozm 393; prawe Gn gl. 101 b,
FI i Pul 32, 4, 1408 Kościan nr 378, etc. etc.;
~ g. sg. m. prawego 1399 Kościan nr 125, FI i Pul
10, 6, Sul 105, etc.; f. prawej FI i Pul 2, 12,
Spow 6, XV in. R XIX 96, etc.; prawe 1418
Kościan nr 664. 664a, 1436 AGZ XII 6, XV
p. pr. MPKJ II 312, BZ IV Reg 11, 11; neutr.
prawego FI i Pul 31, 14. 35, 11. 63, 11, etc.;
~ d. sg. m. prawemu FI 5, 14, FI i Pul 7, 10.
30, 22, etc.; ~ ac. sg. m. prawy 1397 Pozn
nr 223, BZ Jer 14, 13; prawego FI i Pul 36, 12,
Sul 86, De morte w. 424, etc.; f. prawą Kśw
ar 17, FI i Pul 26, 17. 120, 5, 1405 Pozn
nr 775, etc. etc.; neutr. prawo 1403 KsMaz 1
nr 301, 1405 Kościan nr 271, 1408 ib. nr 382, etc.;
prawe 1389 Pozn nr 69, 1394 Kościan nr 14,
1405 SKJ III 196, etc.; ~ i. sg. m. prawym
1394 HubeZb 68, 1397 TPaw IV nr 368, etc.
etc.; prawem 1424 Pyzdr nr 753, Rozm 585;
/. prawą 1389 Pozn nr 243, 1400 Kościan nr 153,
1405 ib. nr 271, etc.; neutr. prawym 1397

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

45

PRAWY

PRAWY

StPPP VIII nr 6109, 1406 HubeZb 83, BZ
Lev 24, 8, etc.; ~ l. sg. m. (w) prawem 1399
StPPP VIII nr 9217, 1422 Pozn nr 1106, 1423
Kościan nr 997, etc.; prawym XV p. pr. Monlur V 128, OrtMac 86; /. prawej 1405 TPaw
IV nr 2550, 1421 Pozn nr 1092, etc.; prawe 1418
Pozn nr 1019; neutr. prawem FI 13, 10. 25,
12, etc.; prawym Pul 13, 10; ~ n . p l . m. prawi
FI i Pul 24, 22. 33, 17. 36, 31, etc. etc.; prawe
1415 Kościan nr 535, 1419 ib. nr 730, 1420 ib.
nr 8 4 1 ;/. prawe 1398 HubeZb 72, 1401 Pyzdr
nr 144, M W 43b, etc.; neutr. prawa BZ Judith 8, 28; ~ g. p i m. prawych 1395 PKKr I
241, FI i Pul 1, 6. 7, etc.;f. prawych BZ Ex 35,
22, 1471 MPKJ V 19; ~ d . p l . m. prawym
FI i Pul 111,4; ~ a c .p l. prawe XV med. GIWroc
49r; m. prawe FI i Pul 33, 15. 36, 18, Pul
36, 15, etc.; f. prawe 1432 Kościan nr 1461, BZ
Deut 25, 15; neutr. prawa FI 7, 11. 10, 2.
36, 15; ~ v. pi. m. prawi FI i Pul 31, 14. 32, 1;
~ i. pl. m. prawymi FI 68, 33, OrtMac 67,
1456 ZapMaz 30;/. prawymi XV in. R XXIV 69.
Z n a c z e n ia : 1. fprawdziwy, rzeczywisty, nie
pozorny, nie oszukany, verus5: Iaco Bronek gest
prawy zlodze<j> i llicze na nem zastano 1391
HubeZb 64; Sic Helena certificata fuit de ligno
domini, quia vera, praue, fuit crux Christi
Gn gl. 101 b; Czsosmi poznali, tosmi poznali
prawo prawda y tosmi zyednali 1405 Pozn
nr 775, sim. 1405 Pyzdr nr 268; Jako czso yest
Stanotko viznal contra Petrassium, tho yest
viznal po prawey {Pozn nr 1019: prawe) prawdze 1405 TPaw IV nr 2550; S nadzeyo zbawenya
y zdrowya swego tobye *dawayo sluszbo swogo
wecznemu bogu szywemu y prawemu (deo vivo
et vero, Msza IV : prawdzyvemu) 1424 Msza III
s. 53, sim. V. X II; Yako tha kobila... nye bila pa
na Milayewa, ale iest pana Mycolayewa, s yego
stada y yego prawe vchowanye 1428 Pyzdr
nr 910; Prawego veridice ca 1428 PF I 490;
Przeczyyane prawe prawdy inpugnacio agnite
yeritatis XV p. pr. MPKJ II 312; Parauit aque
emissorium <in> vero flumine vlg. na prawym
starim strumenw XV p. pr. Monlur V 128;
Tyś prawey czystoty korzeń XV p. pr. R XIX
42; Kye bi bilo prawe błogo, a kaco k nyemu
przicz, raczil Xpus tuta wislowicz XV med.
R XXII 234; Diligenter s prawan zandzan
ca 1450 PF IV 569; Wszakosz by ne było we
mne prawe skrythe bostwo, nye mogłoby bycz
przesz mogo szmercz grzesznych wykupyene
1451 MacDod 104; Pokoy prawi (veram) da
(sc. pan bog) wam w tern to myescye BZ Jer
14, 13; Wszitka słowa, iazesz mowyla, prawa
(vera) so BZ Judith 8, 28; Roszdzelą gy szwoyy

{leg. z swoją) mylą a ostayya gy pravym vylv
De morte w. 292; Za pravego gy vyla myely
ib. w. 424; Nardi pistici s pravego narduscha
czistego besch przimyeschanya (venit mulier
habens alabastrum unguenti nardi spicati pretiosi Marc 14, 3) 1471 M P K JN 121; Mnymacz
kasdy czlowyek prawye, by byl prosthak na
postawye, bocz sye sda yako pravy volek Sa
tyra w. 25; Bo moya vyara... yyerzy,... yzesz
thy w byalosczy chlyeba thego prawy bog Naw
78; Yesu X pe..., yenzesz szam szyebye offyarow al..., yyerną y prawa ofyara na ołtarzy szwyatego krzyza Naw 103; Ten yest prawy szyn boży
XV p. post. RozmPam 475, sim. Rozm 95. 195.
220. 231. 742; Jesu..., day my dar navky pra
wey, by rzeczy nye sządal marney ca 1500
SprTNW V 18, Modlczye szye pravemv bogv
Rozm 94; Dayamly syyadecztwo sam od ssyebye, syyadecztwo moye nye yest prawe (non
est verum Jo 5, 31) ib. 260; Vyemy,... yze yest
prayy czarovnyk ib. 714, sim. ib. 798; Pravą
zasrosczyą chczyely gy ymorzycz ib. 750; My
yestezsmy prayy pogany a slugy balvanskye
ib. 755; Tedy była ych praya Vyelykanocz ib.
768; Ony s pravey zlosczy yczynyly ib. 813,
sim. ib. 801; ~ XXX marcas ueri debiti ylg.
pravich gistich *pinidzi 1420 ArchTerBiec la
224, 7; ~ Universis Christi fidelibus, ad quos
presens scriptum pervenerit, Venzeke prawi curriwi {leg. kurwi czy krwi?) sin de Solko we,
felicitatem in domino sempiternam (1304) PPom
552; ~ Jaco Jan gest nasz prawi *brad, na
szego cleynota y naszego sczita 1393 Pozn
nr 132, sim. 1399 Kościan nr 123. 124, 1405
RTH III nr 6, etc.; Yze Janus y<(e)st prawa
Laska y gie brath, y gych crew 1397 RTH VI 23;
Jaco Jaszek gest nasz brath y nasz clenothnik,
y nasza prawa ery 1398 Leksz II nr 1085; Jako
Symon yest gych *brad y s gich prawego sczyty
1399 Kościan nr 125; Pan Janusz yest prawy
slachczicz 1413 Kościan nr 479, sim. 1422 ib.
m 915, etc.; Yan yest Yanow sin czistego łoza
a Dolywczik prawi 1447 Kozier II nr 10; Inter
Polukozami... ab una et Osthoyami prawimi
et genoloyam ipsorum partibus ab altera 1456
ZapMaz 30; ~ Gest przeto wara prawa (fides
recta), bychom werzely y znały, ysz pan nasz
Gezus Krystus boży syn, bog y czlowek gest
FI Ath 28, sim. Pul, M W 112a; Miluy boga
s prawa war0 Dek III 1. 18; Poprośmy
swyatego ducha, bychom były prawey wyary
XV p. post. R XIII s. XXIV; Kyedy szye
modlymy, myszymy myecz posnanye pravey
yyary Rozm 607.
2. ?zgodny z zasadami moralnymi, sprawie-
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dliwy, uczciwy, szlachetny, szczery, iustus, honestus, rectus, sincerm : Domine, ut iustificeris,
yszbi bil prawy, in sermonibus tuis Gn gl. 52a;
Prziymice pokaznene, bo snadz rozgnewa se
gospodzin i sginecze s drogi prawey (de via
iusta) FI 2, 12, sim. Pul; Prawa pomocz (iustum
adiutorium) moia od boga, iensze zbawone
czini ymaiocze prawa sercza (rectos corde,
Pul: prawe szyerczem) FI 7, 11, sim. Pul; Bog
sodza prawi (iustus, Pul: sprawyedlywy), moczny
y smerny FI 7, 12, sim. FI i Pul 10, 8. 144, 18;
Grzesznicy... nagotowali S0 strzali swoie...,
iszbich0 strzelali we czmach ymai0cze prawa
sercza (rectos corde, Pul: prawego szyerczem)
FI 10, 2; Bo gospodzin w pocolenu prawem
(in generatione iusta, Pul: prawym) iest FI 13, 10;
Slawicze se wszistczi prawego sercza (recti
corde)! FI 31, 14, sim. Pul, sim. FI i Pul 35, 11.
63, 11. 72, 1. 93, 15; Bo prawe (rectum) iest
słowo gospodnowo FI 32, 4, sim. Pul, sim.
BZ III Reg 17, 24; Bycho vm0czili ymaiocze
prawa sercza (rectos corde, Pul: prawe szyerczem)
FI 36, 15; Criste, thysz szyn s prawey dzewky
czysthey XV in. R XIX 96; Prawa dobra zensczynaa, ta iest sklaad wszego dobregoo
Gloger; Docuit nos... per sanas, praue, doctrinas XV med. GIWroc 49r; Prawi (aeąuum)
sod bodze myedzi wami BZ Lev 24, 22; Geden
iako drugy, czso syo gemu prawego wydzalo
(quod sibi rectum videbatur), to czinyl BZ
Jud 21, 24; Dalesz gym sodi prave (iudicia
recta) BZ Neh 9, 13; Prawy purus (purus est
sermo meus Job 11, 4) 1471 M PK JN 60; Boże,
od ktorego swiatę ządze y prawe radi, y sprawiedlywe szą yczinki, raczi dacz slugam twogim ... pokoy! M W 43b; Day my, myły panye,
prawa droga! Naw 81; Sed ut puri, prawy,
homines timebant XV p. post. GIDom 45;
Nyyedney wyny ty nye masz przyeczyw temu
czlowyekowy, bo prawy yest a dobry XV p. post.
RozmPam 475, sim. Rozm 416. 585. 772; Nyewynny yesztem ya te krwye tego prawego czlowyeka XV p. post. RozmPam 476, sim. Rozm
760; Ydzyczye y vy do mey yynnycze, a czo
bądzye prauo (quod iustum fuerit Mat 20, 4),
tho ya vam dam Rozm 393; Czerny sva okrutnoscz nad pravem czlovyekem chczemy vkazacz? ib. 585; Przyyyedlysczye my tego czloyyeka pravego a movyczye, aby on byl przestąpcza zakona yaschego ib. 804; ~ Iacosm
co *czosto sgrzessil, tego mi dzissa zal ot mego
prauego *sercze Spow 2; Szpowyadam szya...,
*czoy grzeszył, yszem *panna boga... nye czyi
[szy] s prawego (Spow 3: ze wssyczkyego, 4. 5:
ze wszythkego) sz<e>rczą, sz prawey (Spow 3:

ze wssyczkyey, 4: ze wszytkye, 5: ze wszythky)
dwsze Spow 6; Yesz czalo yssty przyyoliszmy,
panye, prawo duszo, pura mente, przymymy
ca 1431 Msza XII s. 223; Obrzodowe twogy
prawy (credibilia, FI: werzocza) so sze yczynyly Pul 92, 7; Sit... confessio prava fidelis
XV JA XV 534; Począlasta oba boga... chvalycz... czekayacz obyetnycze bozey v pravey
nadzyey (in spe firma) Rozm 9; By byl myal
(sc. Judasz) skruschenye a pravą spovyedz,
bog by byl yemv then grzech odpusczyl ib.
762; ~ Prz<e)to ne wztaio nemilosciwy w sodze
any grzeszniczy w radze prawich (in consilio
iustorum) FI 1,6, sim. Pul, sim. FI i Pul 1, 7.
33, 19. 36, 41, etc.; Ti poszegnasz prawemu
(iusto, Pul: sprawyedlywemu) FI 5, 14, sim.
FI i Pul 1, 10. 30, 22. 36, 17, etc.; Bo czso ies
sconal, zkazily so, ale prawi (iustus), czso
yczinil? FI 10, 3, sim. Pul, sim. FI i Pul
36, 22. 57, 10. 63, 11. Gospodzin pita prawego
(iustum) y nemilosciwego FI 10, 6, sim. Pul;
Newinowacy y prawi (recti) przistali so mne
FI 24, 22, Sim. Pul, sim. FI i Pul 33, 17. 36,
31, etc.; Weselcze se, prawi (exultate, iusti),
w gospodne! FI 32, 1, sim. Pul, sim. FI i Pul
31, 14; Oczi gospodnowi na prawe (super iustos)
FI 33, 15, Sim. Pul, sim. FI i Pul 36, 18; Chowacz
bodze grzeszni prawego (iustum) FI 36, 12,
sim. Pul; S prawimi (cum iustis, Pul: s sprawyedlywymy) ne bodzcze pysani FI 68, 33;
Weszła gest we czmach swatloscz prawym
(rectis) FI 111, 4, sim. Pul; Paklibi... prawego
(iustum) w dom u... nagabal, tedi ten, czo nagaba, czczy... ma bycz zbawyon Sul 86; Nyewynnego a prawego (iustum Ex 23, 7) nye
vmarzay! XV p. post. Kalużn 286; Który
(sc. ociec niebieski)... daye svoy descz na prave
y nye na prave (super iustos et iniustos Mat
5, 45) Rozm 270.
3. ?należyty, właściwy, taki jaki powinien być,
comeniens, iustus, debituś*: Hec mirabilia fuerunt figuris congruis, podobnosczami prauimi,
premonstrata XV in. R XXIV 69; Wagy bodzesz myecz sprawyedlive y prawe, a myara
równa bodze y prawa v czebye (pondus habebis
iustum et verum et modius aequalis et verus
erit tibi) BZ Deut 25, 15; Takosch ye (sc. drzewa)
przyprayyą podług prayey myary (ad mensuram
debitam) Rozm 128; A bądzyely oko tvoye
prawe (simplex Mat 6, 22) a proste, wschytko
czyalo twe bądzye syyatle ib. 280; ~ Nawedzi
me na stdzo prawo (in semitam rectam) FI 26,
17, sim. Pul; Dvch twoy dobry wodzycz mo
bodze w szemo prawo (in terram rectam)
FI 142, 12, sim. Pul; Non est yia equa, prawa,
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domini (Ezech 18, 25) XV p. pr. SKJ I 307;
Badą krzyve drogy prave (erunt prava in directa Luc 3, 5) a przykre drogy równe Rozm
177; ~ Noga wem moia sstala iest na prawem
(pes meus stetit in directo, Puł\ proszcze) FI 5
25, 12.
4.
' związany z prawem, ad leges pertinens5
a. 'zgodny z przepisami prawnymi, taki jak
prawo wymaga, legibus comeniens5: Czso Potrrek
wold ('wiódł5) swadki przecziuo Weczenczeui, 10
to ge *wold za prawo rzeczo 1389 Pozn nr 243;
Iaco csokoli na ti dzeci zaloual pan łowczy,
tego gest macz szbila prawim szodem 1394
HubeZb 68; Jako Dobeslaf vstal praui rok na
Benaka 1397 Pozn nr 223; Prawim przirodzenim 15
Bogunow\i> przislu<sza) tha dzedzina 1397
StPPP VIII nr 6109; To so iemu prauim dzalem dostało, czso iest vozni oglodal 1397 TPaw
IV nr 368, sim. 1412 Kościan nr 471, 1412
Pozn nr 875, etc.; lako pani Wirzchoua 20
ne kupiła nyienich pczol, ale szo prawe dzedzine 1398 HubeZb 72, sim. 1401 Pyzdr nr 144;
Eze cso oth Michała przeorana graniczą, yest
prawa graniczą 1399 HubeZb 75, sim. 1418
Pozn nr 962, 1420 Kościan nr 857; Jaco dze 25
yado, jado prawo graniczo 1400 Kościan
nr 153, sim. 1405 ib. nr 271, etc.; Isz Wanek
prawim prawem odbił Szwanthoslawa o mlin
1406 HubeZb 83; Dano yest zemo za [r]zemo
prawim *tarkem 1412 Pyzdr nr 342, sim. 1417 30
ib. nr 490; Jako thy copcze... szo s prawem szuty...
y szo prawe copcze 1415 Kościan nr 535, sim.
1419 ib. nr 730; Jako bil prawim dzelczo
medzi O ttho... et Gunczerzem, bratem yego 1415
ib. nr 551; Jaco my pan Jandrzich prawego 35
zasłużonego inytha winowat pyanthnascze
grossy 1428 ib. nr 1354; Jako prawe graniczę
wyemy myedzy *Cocalewem a myedzy Grano
wem 1432 ib. nr 1461; Iohannes... suum terminum prorogavit racione iuste infirmitatis ad 40
duas septimanas al. prawe 1436 AGZ XII 6;
Jakossmy dały Slyepochowo... za Kobylye
Polye... prawą wyeczną zamyeną 1442 Pozn
nr 1606; Positi sunt termini castri per iudicem
antiąuarum causarum, prawe zdane, ad sab- 45
batum proximum 1455 AGZ XIV 439; Na
kalszde soboti przemyenyoni bodo przed bogem
przyotti od synów israelskich prawim prawem
wyecznim (foedere sempiterno) BZ Lev 24, 8;
Ktho gyesth prawy opyekadlnyk..., then może 50
przyvmarle dzyeczynne gymyenye przedacz OrtMac 62, sim. OrtOssol 50, 3; Acz on prawymy
ortelmy szobye pyrwey dokonał, nyszly on kv
praw przyszyagl Ort Mac 67; Acz chcze yego
gymyenya doszyąncz... prawem prawym Ort 55
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Ossol 30, 1, sim. OrtMac 27; Gdy ten korczak
mey zenye w prawem (OrtMac 86: w prawym)
dzale szye dostał OrtOssol 64, 4; Zastawy-ly
komv... gymyenye, ten ma tego gymyenya
prawą obroną ib. 74, 1, sim. OrtMac 99; Gdy
przydze dzen prawu prawy wyłożony OrtOssol
86, 4, sim. OrtMac 117; Fideiusores sunt prawi
1498 Trześn 139; ~ Yze Nemerza... trzydzesanth grzywen zyskał na Stachne... y na gey
dzeczoch, gesz s prawym mązem myala 1423
AK PrN Ilia 162; Czso gyest pan Pasek przedalkonya..., tho przedal prawem targem 1424
Pyzdr nr 753; Jako Nicolaus gest sye wrodził
od Bogusława... od szony od oddan^ej) prawey gego 1440—8 MiesHer II 36; Kyedikoli... wdowa po smyrczy swego manza pra
wego (sui legitimi mariti) ziwa ostanye Sul 105;
Gyeden poczeszny czlowyek... vmarl a szostawyl swą prawą dzyewką OrtOssol 32, 1, sim.
OrtMac 31.
b. 'należny z prawa, zgodnie z prawem nabyty,
posiadany, qui lege debetur, legitime acquiSitus':
Isz Stazek dal sw<y)ch prauich penandzi na
zastauan a ne pospolnich Jaschne 1395 PKKr I
241; Ez yanl Nicolay *Andrzeowa czloweka
w yego prawem lessye (.Kościan nr 997: w mem
lesse prawem) 1399 StPPP VIII nr 9217, sim.
1422 Pozn nr 1106, 1423 ib. nr 1128; Ta dzelnycza... yest prawa nasza i list dzalu oprawny
bil na no 1402 StPPP II nr 842, sim. 1404
Kościan nr 243, 1417 Pozn nr 921; Yaco wemi...,
yssz yest prawa Stańkowa crowa[n] 1407 Pilz
273; Jaco Przechna ma swe ossobne dzedziczstwo..., yest geg prawe *dzidzistwo 1408 Pozn
nr 642, sim. 1408 Kościan nr 378, OrtOssol 92, 1;
Yako Sczepan... szedł na yego (,sc. Łockiego)
prawo dziedzino, połamał mu sczepy 1411 Pozn
nr 840, sim. 1415 Kościan nr 547, 1420 ib. nr 813;
Tho zytho Kachna dala woszicz w swo nadzeyo..., bo było yey prawe zitho 1416 Kościan
nr 574; Yz Janów oczecz y m atka... polozily
dwescze grziwen grossow tich dzatek prawe oczcziszny na Szowyny 1418 ib. nr 664, sim. ib.
nr 664a; Ty ssza jego prawe conye, a nye ginszego cvpcza 1420 ib. nr 841; Jaco cszo nam
pan Janus... zayąl dobitek, to zayąl na prawey
pastwę, ale ne na szathknonich lankach 1421
Pozn nr 1092, sim. 1427 Kościan nr 1412, 1432
ib. nr 1466, 1444 Pyzdr nr 1279; Yako Sandzywoy... ne wedzal gdze, byl Yadąm do sszesczy
nedzęl y gest yego prawy czlowek 1424 Pozn
nr 1177; Jaco czssom wssąl pomek kmeczv...,
tom wząl na lancze na mem, na prauem, na
lowyskv 1426 Kościan nr 1169; Prawym pra
wem iure hereditario ca 1455 JA XIV 491;
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^ lako praue wioral zwe praue a ne wganal
w Alzboczinu niwa 1405 SKJ III 196; Czso
Dzerszek popelniki v lesze połapał, to ye po
łapał na swem pravem 1406 Kościan nr 308,
sim. ib. nr 323, 1417 Pyzdr nr 509, 1420 ib.
nr 619, etc.; Jako tho budowane... stoy na
prawem crzemenewskem, a ne na Drobninskem
1413 Kościan nr 486; Czso wsyol sekyro, tho
wszyol na prawem, na mem 1417 Pyzdr nr 496,
sim. 1420 Kościan nr 810, 1420 Pyzdr nr 670;
*Eszbe *tho tho meli vecziiscze trzimacz hy przedacz, hy dacz yaco swe prave XV in. Maik 117.
5. 'niewinny, oczyszczony z zarzutów, uspra
wiedliwiony, uwolniony od posądzenia, skargi,
uniewinniony, innocens, de aliąua re excusatus':
<Day>..., oth grzechu bychom zawszdy wyszwoleny y od wszelkego <zamaczenya> praui
(u t... simus... ab omni perturbatione securi,
Msza III. VI. VII. XII: przeszpeczny) 1413—4
Msza I s. 263, sim. VIII; A poky gyesth vola
bożą, pothy czlovyek praw nyeszbosza De
morte w. 306; Zgrzeschylem zdradzyvschy krev
nyevynna, czvs pravczy yest, ktoregom ya vam
podał Rozm 760, sim. ib. 847; ~ Isz szo Jakusz zalubil Sz0gnewowi praf vczinicz o schano,
czszo szgorszalo 1391 Pozn nr 126; Sicut interfui, quum Martinus factus est, praw uczinon,
iustus, quid Derzsko pro contumacia ipsum egit
1391 TPaw IV nr 4030; Eze o thi cobili kmeczi...
Ywan yest praw 1399 HubeZb 108, sim. 1407
Pilz 272; Ysze w czem Wirzchoslaw Maczca
wynowal, w tern <j>est Maczek praw 1400
StPPP II nr 647, sim. 1407 Pozn nr 608, etc.;
Bogdan et Dzathko... misimus et decrevimus
ipsos fore liberos al. prawi 1442 AGZ XIV 52;
Jze Andrzey... gest tego praw, tso nanj żało
wano 1442 StPPP II nr 3069; Gen acz vczyecze
z yąnths<t>wa szebye dzirszanczego, bandze
praw y wyswolyon (erit liber et solutus) oth
moczi gego Sul 7; Powod odpuscza przyszyągą..., mały mv szapyerz albo zaprzecz
a przyszyadz szam o ten dług..., aby tego
wszego praw byl y prozen OrtMac 103, sim.
OrtOssol 76, 4; Ktho wyadomye byerze lyphą,
tego mogą przed prawem obwynycz, zaprzyly
szyą on, tedy tego może praw bycz na krzizv
OrtOssol 36, 3, sim. OrtMac 39, etc.; Czego on
gey nye chcze wyerzycz, o tho gemv chcze prawa
bycz OrtOssol 55, 4, sim. OrtMac 69; Quia sum
ab ipso Iacobo iusta vlg. prawa in omnibus
rebus malis 1456 AGZ XIV 489; ~ Hic debet
iuri parere al. praw bycz 1468 StPPP IX nr 685;
Si alicui culpabilis fuero, paratus sum iure
evadere al. badą praw 1495 AGZ XVII 309.
6. tdexteri : Postaui (sc. anieł) prauo nog0 na

mory Kśw ar 17; Gospodzyn sasczyczene twoge
nad rok0 praw0 (super manum dexteram)
twoyo FI 120, 5, sim. Pul; Jako kandym yachal
albo schedl, tandym schedl po prawey grani
czy,... na lew[y]ą stroną Gosczeschinske et na
prawą stroną Dambrowske 1429 Kościan nr 1398,
sim. Rozm 183; A vszrzaw to Iosef, ysz oczyecz
gego poloszyl roko prawo (dexteram manum)
na głowo Effraymowo BZ Gen 48, 17, sim. ib.
Tob 7, 15, Rozm 77; A czsokoly... potrzeba
bila, moszowye s szonamy dały soo: zausznycze... y sponky s prawich rok (dextralia) BZ
Ex 35, 22, sim. 1471 MPKJ V 19; Weszmye
krwye y dotknye vcha prawego (extremum auriculae dextrae) Aaronowa BZ Lev 8, 23; A tuk
y ogoon... a piece prawe (cum... armo dextro)
odloczil ib. 8, 25; Y stały... ot prawe stroni
koscyola (a parte templi dextera) asz do lewey
stroni ołtarza BZ IV Reg 11, 11; Gnyady,
strelczy, pravą noga ma nazad 1471 GórsJaz
270, sim. ib.; Anym yemv zadał trzech ran ...,
yeney w lokyecz rąky lewey,... a trzeczey w palyecz mały v rąky prawey 1480 AKPr VIII a 59;
Anym yemv zadał rany syney w rancze prawey
1489 ZapWarsz nr 1591; Kon czy szaw y... mą
gusz na przednyey pravey nodze 1499 GórsJazRp 275; Aczczy oko twe prave (oculus tuus
dexter Mat 5, 29) bądzye czyebye pogarschacz,
vyrvy ye! Rozm 268; Vderzyly czye kto v pravą
czelyvscz (in dexteram maxillam Mat 5, 39),
nastaw yemv y lyewą! ib. 269; ~ wyrażenia
przyimkowe: na prawe, na prawo, w prawo
'z prawej strony, po prawej stronie, e dextra
parte5: Candicoli jedo, todi jedo po prawdze,
Janowo na piawe vel na lewe, a mogę ibicunque
fuerit 1389 Pozn nr 69; Czom jal graniczo medzi Kvrowem et Gorsznem..., tom ial po prawe
granice, a me na prawe, a gego na lewe 1394
Kościan nr 14; ~ Kodim ia vszetl, todi gest
na prawo Szarbewske 1403 KsMaz I nr 301,
sim. 1427 ZapWarsz nr 215. 272, etc.; Kodi
gidzem, todi gidzem prawo graniczo, nasze na
lewo, a wasze na prawo 1405 Kościan nr 271,
sim. 1408 ib. nr 382, 1418 Pyzdr nr 562, etc.;
Poydzeszly ty na lewo, ya poydo na prawo (ego
dexteram tenebo) BZ Gen 13, 9, sim. ib. 24, 49;
~ Nemerzyno w prawo ma bycz, a Chomanthowskych w lewo 1426 AKPr VIII a 166.
Prażmo 'ziarno z niedojrzałych kłosów zboża,
spożywane zwykle po przypieczeniu, potrawa
z niego, frugum recentium grana tosta, ąuibus
homines vescebantur*: Swancz nam praszmo,
Wieże! XV in. CyzPłoc; Ideo cesari censum
suum et suam pecuniam, deo vero primicias,
prasma, pirswe syto, decimas et oblaciones
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(Mat 22, 21) XV med. GIWroc 95r; Pisces iuvenes maxime furantur, item primicias vlg.
praszmo XV med. Zab 516; Primicias vlg.
praszmo ib. 517; Prąszmą patrzy około Vitha
1471 CyzKłob 444; Praszmo polentam (sedit
itaąue ad messorum latus et congessit polentam
sibi Ruth 2, 14) 1471 MPKJ V 34; Praszmo
primicie XV p. post. PF V 9; Far est ąuoddam
genus annone, proprie mele prazmo ca 1500
Erz 77; Prazmo primicia ib.; S tego mamy baczycz, yze podług zakona ynych dny nyzly
w sobotha mogl każdy vzyvacz prasma albo
żyta na polv svego blyznyego (licebat... edere
grana segetis propinąuorum) Rozm 325.
Prażniczne 'danina płacona na Rusi panu feudal
nemu (może od zabaw świątecznych?), tributum
in Ruthenia domino feodali sohi solitum (fortasse a ludis diebus festis a c tis f: In eodem termirio Kulig debet iurare contra dominum Ianussium o prazniczne 1443 AGZ XIV 75; Ipsos
(sc. agazones) dominus capitaneus condempnavit pro inobediencia et pro praszniczne 1446
AGZ XIII 512, sim. 1465 ib. 489; Omnes Rutheni in eadem villa nostra, qui nobis singulis
annis dabant lagwyczne al. praznyczne, dieto
plebano... tenebuntur dare annuatim truncum
siliginis et truncum avene... Racione cuius ple
bani solucionis lagwyczne aut praznyczne perpetue et in evum eisdem Ruthenis indulgemus
1471 AGZ II 208; Recepisti violenter... avenam,
gallos, panes, cervisias al. prasznyczne et penas
et alios proventus 1470 AGZ XVIII 85.
Prażniczny 'związany z praźnikiem, ad prąż
e k pertinens’: Sed quia Ianusius voluit habere
nibutum al. prandium praszniczni al. pocztha,
triam ab eodem popone aspectavit circa recliqucionem nobilis Ianusius 1453 AGZ XIV 359.
na Rutenizm.
~Prażnik 'uroczystość kościelna, zwykle z okazji
święta patrona kościoła, odpust, dies Ecclesiae
festus, saepissime festum patroni aedis sacrae :
Sua uxor Cohnia dum de *przasznik sancti
Spaas ecclesie scismaticze antę Lublin site transivisset ad domum suam ..., interfecta et spoliata... est 1390 DokMlp IV 244. ~ Rute
nizm.
Prażyć fo r m y : praes. ind. 3. sg. praży XV
med. R XXIII 270; — inf. prażyć 1471 M P K JY
20; ~ part. praet. pass. n. sg. m. prażony XV
p. post. GIDom 92, XV p. post. PF V 30; neutr.
prażono BZ I Par 9, 31, 1471 MPKJ V 48;
i. sg. m. prażonym BZ I Par 23, 29; ^ fut.
pass. 3. sg. neutr. będzie prażono 1471 M P K JY
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Praży torret XV med. R XXIII 270; Mathatias... włodarzem nad wszitkim, gesz w panwy
prażono (quae in sartagine frigebantur) BZ I
Par 9, 31, sim. 1471 MPKJ V 48; Ale kaplany
ystawyeny bodo... nad chlebem prazonim na
panwy a nad warzonim (ad lagana azyma et
sartaginem et ad torrendum) BZ I Par 23, 29;
Adolere prazicz albo palycz (altare aureum, in
quo adoletur incensum Ex 40, 5) 1471 MPKJ V
20; Bandzie prażono frigetur (quae, sc. simila,
in sartagine oleo conspersa frigetur Lev 6, 21)
ib. 21; Prażony groch sarofagia XV p. post.
GIDom 92, sim. XV p. post. PF V 30. - Cf.
Uprażyć.
Prącie coli 'młode gałązki drzew i krzewów,
propago arborum et yirgultorum : Asscendit sicut
yirgultum, prączye, corarn eo et sicut radix de
terra sicienti (Is 53, 2) XV p. pr. SKJ I 307;
Tedi Jacob kladl proczye (yirgas) w zlobi przed
oczy owczam BZ Gen 30, 41, sim. ib. 30,
38. 40, 1471 MPKJ V 12; Ale gdisz to posdne
owce plod myali poczynacz, tedi nye kladl
proczya BZ Gen 30, 42; Prancze propagines
(vitem, in qua erant tres propagines Gen 40, 10)
1471 M P K J Y 13; Fflagella pranczie, latorosly
(flagella eius usque ad Iazer pervenerunt Is 16, 8)
ib. 90; Pranczie frutecta (combusta sunt fruteta
eius Jer 11, 16) ib. 99.
Prąd 'potok, strumień, rivus, torrens': Prod
torrens ca 1420 WokTryd nr 366; Zbór wyelyki
ode wschodu Emath asz do produ egypskego
(usque ad torientem Aegypti) BZ II Par 7, 8;
Wszedłem pyeskamy w noci przes prod (per
torrentem) BZ Neh 2, 15.
Prąga cf. 1. Pręga
Prątek czy Prętek 1. 'laska, kij, scipio, baculum : Quid habes in manu tua? Respondit
(sc. Moyses): Virgam *pretek. Vade igitur et
percute bis silicem Gn gl. 102a.
2. 'pręcik drewniany, na którym obraca się
cewka w czółenku tkackim, bacillum ligneum,
ąuae pars est ąuaedam machinae textoriae5: Prantek panus XV p. post. PF V 9.
3. 'znak w kształcie grotu, którym oznaczano
wątpliwe miejsca rękopisu, obelus': Pranthkyem
yeru (post finem libri hoc capitulum ferebatur,
quod iuxta consuetudinem nostram obelo, id
est veru, praenotavimus Esth 10) 1471 M P K JY
58.
Prebendarz 'korzystający z prebendy, qui praebenda utituF: Ksancz Crczan, prebendarz s Sandzisowa 1445 StPPP II nr 3236.
Precz, Przecz w związku z oddalaniem się, od
chodzeniem, usuwaniem, odpędzaniem z dotych
czasowego miejsca '(z tego miejsca, stąd) na
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inne miejsce, gdzie indziej, in alium locum, for a s':
Jaco Jacub jmal wyn polowicz0 zaplaczi<ć>,
jako jednacze scazali, a on precz sbezal j mussil
ge Nicolai zapplaczicz 1386 JA XII 272; Jaco
Stasszek szedł precz ne ucziniw kszeney upravisny 1386 Pozn nr 2, sim. 1391 ib. nr 247, 1429
Pyzdr nr 989, etc.; Ysze Potr prziyal w szoltisza rola, a kmecza pusczil przecz 1387 Pozn
nr 7, sim. ib., sim. 1416 Kościan nr 614; Smrot
ot czala precz sapoda corpus custodit a fetore
Gn gl. 120a; Yacom ya ne kazała Bern<atowi>
ycz precz, ale sam sethl 1413 KsMaz I nr 1936;
Jacom sządza byl od Micolaya y pomagallem
Micolayowi vernego prawa a on oth nego precz
odszedł 1415 Pyzdr nr 410; Precz beszal Wrban
XV in. CyzPłoc; O kmyeczyech czso nye zassadzywschi włok idąn precz Sul 91; O kmyeczyu
prze crzywdąn precz gydanczem ib.; Yeko za
iwtra wstał, od obyąda szą precz brał Aleksy
w. 85; Rzeki Kayn ku Ablowy...: Winydzywa
precz (foras) BZ Gen 4, 8; Chodzyl gest s bogem a nye zyawyl szo, bo gi precz wszol bog
(quia tulit eum deus) ib. 5, 24; Wiwyodl gest
gi precz (foras) ib. 15, 5; Gdisz yo Saray skaszny,
ona precz vczyeczye (fugam iniit) ib. 16, 6; Daw
gey syna gey y puszczy yo precz (dimisit eam)
ib. 21, 14; Wszedw winniczo {leg. w winnicę)
blisznego, zoby grona..., ale precz (foras) nicz
nye winyesesz szobo {leg. z sobą) BZ Deut
23, 24; Samuel obrocyl syo chczocz przecz gydz
(ut abiret) BZ I Reg 15, 27, sim. ib. 26, 12;
Gydzi przecz (vade in pace), bo cyo pan ivsz
puscyl ib. 20, 22; Kyg, *podpora staroscy naszey, nama gesz otiol a od naiv gesz przecz
posiał (transmisisti a nobis) BZ Tob 5, 23;
O gednym szbeglczv s czynszem precz OrtMac
137; Gedna pany przyszła przed woytha y zalowalą mv, ysz czynszownyk sszbyezal precz
OrtOssol 22, 2; Jako gy wypvsczą, tako poydze
precz ib. 103, 4, sim. OrtMac 141; <N)yektorzy... wgechawszy w las... nyektorego zemyanyna... drzewo wyrąbywszy, precz wywoszą
Dział 38, sim. ib. 57; Tosz wolno mosze precz
gydz (recedere permittatur) ib. 63; Iescze wselki
thowarzisz yesliby chczial precz vendrovacz,
thedi ma odpovyedziecz swemu mystrzowy 1491
RKJŁ VII 58; Tako z yyelyką zalosczyą chczyal
precz yczyecz (recedere yolebat) Rozm 54; Slomywschy svoye balvany poschly precz (recedebant) ib. 95, sim. ib. 160. 332. 339. 410. 465;
Myły Yesus schedl myedzy ymy y yyschedl
przecz (ibat Luc 4, 30) ib. 253; Vybraly dobre
{sc. ryby) w svoye sądy, a zle precz pysczyly
(foras miserunt Mat 13, 48) ib. 343; Vslyschayschy to myły Iesus, yze y {leg. ji fgo5)

precz yyrzvczyly (quia eiecerunt eum foras Jo 9,
35)... y rzeki ib. 423; Bo yako yeden czlovyek
ydącz przecz (proficiscens Mat 25, 14) vezvavschy sye slugy k sobye y polyeczyl ym ymyenye
ib. 488; Prze yego kassn przepusczyly ym precz
odeycz ib. 634; Przyaczyelye precz byezą ib.
660; ~ od kogoś: Poszedł precz ot nego 1410
JA VI 211; Jakub ne mai oth pana Paska ycz
przecz 1411 Czrs 344; Gdy chczalem na szluszbą
ot czebę yachacz precz, przyalem do domv
thwego czebye zegnayoncz ca 1428 PF I 480;
Yakom ja thobye nye odbył paropka..., kthory
oth czyebye posszethl precz 1471 ZapWarsz
nr 1338; Vzryacz to yne dzyeczy y poskoczą
przecz (fugierunt) od nyego Rozm 125; ~ kazać
precz (sc. kmieciowi) fkazać opuścić gospodar
stwo, aliąuem praedium relinąuere iubere': Jaco
Micolay kasal Stascoyi precz 1387 Pozn nr 8;
Isz Micola ne kaszal <P)auloui z dzedzini przecz,
przecz 1393 Pozn nr 152; Ise sę on mu ne po
dawał podluk prawa ani mu przecz kasal 1397
BiblWarsz 1857 II 797, sim. 1402 HubeZb 117;
Yako m ne... Mikolay... bes prawa kaszal s dze
dzini precz 1397—413 BiblWarsz 1861 III 24, sim.
1405 HubeZb 112, 1405 Pozn nr 762, 1411 ib.
nr 838: Iaco mi Bonk sz dzedzini kaszal precz
1426 AKPr VIIIa 48, sim. 1427 Pozn nr 1252.
1253, 1429 Pyzdr nr 991; Jakom ya o than
kiziwdan oth Pyotra wstał, esz mi s chicz przecz
caszal 1431 ZapWarsz nr 315.
Prełacki cf. Prałacki
Prełactwo cf. Prałactwo
Prelat c f Prałat
Presa cf. Prasa
Presoł cf. Prasoł
IPreszkoy ' ?y: Vnus doctor devotus dicit de
hac yirgine preszkov ca 1500 R XLVII 370.
Prędki 'szybki, gwałtowny, velox, yehemens':
Prąntky agilis 1437 Wisi nr 228 s. 85; Subitaneus, subitus idem nagły, prathky ca 1500 Erz
77; Prathky celer ib.; Volucer idem yelox prąthky
ib.; Preceps dicitur homo omnia sine mora et
periculo faciens prąthky, bystroscz ib.; Repentinus nagły, prathky ib.; Demiserunt {sc. crucem) yehementer, s przykra spusczyly, et...
omnia wlnera renouata sunt et apperta od strasznyenya prathkyego a nagiego ca 1500 JA X 382;
Quia tunc erit tam pratke, quia vero erit velle,
ibi statim erit ca 1500 R XLVII 371.
Prędko fo rm y : comparat. prędcej 1461—7
Serm 150r, ca 1500 Erz 11.
Z n aczenia: 1. 'szybko, gwałtownie, velociter,
yehementer’: Pranthko vehementer XV med.
R XXV 159; Pratczey celerius 1461—7 Serm
150r; Quo tu nunc properas, quo tam celeri

5

10

15

20

25'

30

35

40

45

50

55

51

7*

52

PRĘDKO

gradu tendis kady tak prathko biezysz? XV ex.
PF III 178; Subito nagle, prathko ca 1500
Erz 77; Ocius, id est velocius, celeriter, statim
prathczey vel prathko, rychło ib.; Properanter,
id est velociter, propere idem prathko, rychło 5
ib. 78; ~ 'porywczo, vehementer': A gdy ten
goscz chczyal Zaszyą myecz pyenyadze y dowyedzyal szye, ysz szgynaly, thedy przymowyl tey
panyey prathko (OrtOssol 56, 3: thako y przy
10
kro) OrtMac 70.
2.
' ?’: Et pugilem victor, pretko poloszenie,
equum certamine primum, nad szlozonye davne
XV e*. GIKórn II 211.
Prędkość 1. 'szybkość, gwałtowność, velocitas,
impetus' : Prantkoscz impetum ca 1418 JA XIV 15
511; Attende, quod ventorum leuitas,g/. agilitas
lacznoscz, prą<d>koscz, in profundum nautam
sepe demargit 1436 R XXIII 276; Prątkoscz
agilitas XV med. R XXIV 363; Pranthkoscz
impetus (impetus spiritus Ezech 1,12) 1471 MPKJ 20
V 103; Pranthkoscz impetum (exstinxerunt
impetum ignis Hebr 11, 34) ib. 132; Quartum
gaudium suum donum dabiturthomini, prątkoscz,
yelocitas ca 1500 R XLVII 372.
2. 'pośpiech, festinatio : A yesthlyby kto 25
*oczh <p>roznye albo nye baczącz przysyągal
z vpadv yązyka swego albo z prąthkosczy (lapsu
linguae),... thedy thaki... m a... zmoviczi trzy
paczierze 1484 Reg 717.
1. (Pręga) Prąga (ślad uderzenia, siniec, li\or : 30
Prąga stigma 1481 PF IV 747; Prąga stigmata
XV p. post. ib. 754.
2. Pręga 'pręgierz, palus ignominiosus’: Sw0tego Bartholomega [kjkaszal gest byl na prongo
szaueszycz Gn 173a; Mediastinus etiam ponitur 35
pro cippo pragą ca 1500 Erz 77.
Pręgaty fmający pręgi, pasy, yirgatus': Nyewyasti... dały S00 , czso S 0 0 naprz00dly... czyrwonich sukyen dwogecz krassonich y byalich
40
<płocien>, y pr0gatich BZ Ex 35, 25.
Pręgierz *słup, do którego przywiązywano wino
wajców, palus, ad quem alicuius rei noxii dęligabantur : Deus voluit exaltari in cruce tamquam
in paxillo, prangyerzy, ut perditos recuperaret
XV med. R XXIV 372; <M>ediastinus... dici- 45
tur genus tormenti, quod ponitur in medio
ciuitatis... panna al. prangnerz{pro prangyerz)
1457 PF V 15.
Pręt f o r m y : n. sg. pręt 1353 KodMazL 64,
(1375) 1634 MMAe X 295, (1378) XV p. post. 50
ib. 320, FI i Pul 22, 5. 44, 8, etc.; ~ g. sg. pręta
FI 124, 3, BZ I Reg 14, 27; ~ ac. sg. pręt FI
i Pul 73, 3. 109, 3, 1409 Czrs 24, etc.; ~ i. sg.
prętem BZ Ex 7, 17. 21, 20, XV p. post. Kaluźn
283; ~ /. sg. (na) pręcie 1425 KsMaz II nr 1346, 55
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(1478) PłocEpRp 13, 191; - n. pi. pręty (1428)
1613—6 KodWP V 471, 1430 Monlur VI 38,
1458 KsNWarsz I nr 457, etc.; ~ g. p i pręt
1453 KsNWarsz I nr 337; prętów 1457 KsNWarsz
I nr 432. 434, 1458 ib. nr 456, etc.; ~ ac. pl.
pręty 1408 TPaw IV nr 1522, BZ Ex 7, 12, 1489
RejKuj 171.
Z n a c z e n ia : I. 'kij, laska, baculum, scipio :
Prot (virga) twoy y *d0pecz twoy, ta iesta me
yczeszila FI 22, 5, sim. Pul; Węszmy pr00t (virgam) swoy a porzucz gy na szemyo przed ffaraonem BZ Ex 7, 9, sim. ib. 7, 10. 17, 5; Rzuczyly
takyesz kaszdy pr00ty (yirgas) swe, ktoresz
szy0 to S00 obroczyly w smoky. Alye poszarl
pr00t (virga) Aaronow pr00ti (yirgas) gich ib.
1, 12; Ya uderzo pratem (yirga), ktorysz w ra
czę mey gest, wod00 rzeczn0 ib. 7, 17, sim.
ib. 21, 20, XV p. post. Kaluźn 283; *Wzczyogny
pr00t (yirgam) swoy a uderz w proch szemsky
BZ Ex 8, 16; Sy0gnol koncern tego prata (virgae), gen w race dzerszal, y dotkn0l w myod
BZ I Reg 14, 27; ~ jako oznaka władzy: Stolecz twoy, bosze, na weki wekom, prat naprawena prat crolewstwa twego (virga directionis,
yirga regni tui) FI 44, 8, sim. Pul; Odcupil res
(pro ies) prat (yirgam) dzedzistwa twego FI
73, 3, sim. Pul; Prat (yirgam) moczy twoyey
wypusczy gospodzyn z Siyon FI 109, 3, sim.
Pul; Bo ne zostawy gospodzyn prata (yirgam,
Pul: pręnt) grzesznich na czosczy prawych FI
124, 3.
2. 'miara długości równa 71/2 łokciom, mensura longitudinis (7 1/2 ulnas continensf: Duximus ordinandum, quod iidem ciues magistra
muratori, qui ad opus huiusmodi fuerit deputatus, de qualibet extensione muri, que pranth
vlg. nominatur, yiginti marcas grossorum dabunt
1353 KodMazL 64; In latitudine trium virgarum,... quod quelibet yirga iam dicta, que vlg.
dicitur pręth, contineatur in se mensuratim octo
ylnas (1375) 1634 MMAe X 295; Pro pellendo
(sc. grege), quod dicitur schotnicza, octo yirgas,
que vlg. dicuntur prant (1378) XV p. post. ib.
320; Iacobus... lucratus est spacium pellendi
pecora et pecudes... in latitudinem unius virgule vlg. na prancze 1425 KsMaz II nr 1346;
(Szerokości) sex yirgarum vlg. pranty (1428)
1613—6 KodWP V 471; Medium mansum tenuit cum paiticula al. plossą, decem yirgultis
al. pranthow ad latitudinem 1470 TymProc 232;
Iuger debet esse ad latitudinem decem yirge al.
dzeszacz prathow, ad longitudinem vero triginta virge al. prathow 1472—87 RocznHist XV
218; ~ Myerznich prantow calamis (mensus
est autem contra yentum orientalem calamo
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mensurae ąuingentos calamos in calamo mensurae per circuitum Ezech 42, 16) 1471 MPKJ V
107.
3. 'miara powierzchni, tzw. mały pręt równy 56,
25 łokciom kwadratowym, może też 10 razy
większy duży pręt, mensura agrC: Jako Staszek
szayol Falislawowey lanki dwa pranthi mimo
vikupyon0 wloko 1408 TPaw IV nr 1522; In
dimidia sexta zona vlg. wyrzpcza, que continet
in se decem wirgultas vlg. pranthy 1430 MonIur VI 38; Hedwigii et Dorothee... cessit pars
ista in Rzeplin... et pranth Olanicze, videlicet
ąuindecim kmethones 1443 AGZ XIII 140; Clemens resignavit agerem al. szescz pranth roley...
Johanni 1453 KsNWarsz I nr 337; Mansus
slyad, wloką, virgultum *przath ca 1455 JA
XIV 495; Stanislaus... resignavit suum agium
sex mensuras al. prątow ... Johanni 1457 Ks
NWarsz I nr 434, sim. 1483 ib. nr 966; Pirdzywol... vendidit... Nicolao... de agro sex iugera
vlg. prąnthow 1458 ib. nr 456, sim. 1457 ib.
nr 432, 1458 ib. nr 457. 462. 463; Sex iugera al.
prąnthy 1458 ib. nr 457; Nobilis Paulus... cum
nobilibus... dederunt ecclesie... pro sanctuario
certam partem terre suarum hereditatum vlg. na
piacze (1478) PłocEpRp 13, 191; Predia multorum nobilium cum oitulanis, qui habent agros
per 1 flamigam al. pro *przathu ex prediis emensuratos, quorum aliqui plures de censu colunt
agros 1489 RejKuj 149; In sorte Johannis Grzymek 4 kmethones... situati modo ortulanorum,
quorum unus 3 habet flamigas agri al. prąthy,
morgy ib. 171.
4. 'miara objętości, mensura capacitatis : Quia
Adam... debet dare Petrasio... vlg. proth lignorum vlg. grabyny circa Warszewiam 1409 Czrs
24.
Prętek cf. Prątek
Prętlik corruptum pro pętlik: Crinalia pratliki
{OrtCel 2: pąnthlyky) wieńce OrtLel 233.
Probostwo 'urząd proboszcza wraz z uposaże
niem, parochi dignitas et bona ac reditus*: A pres
tocz ony (sc. kaznodzieje) tho czyno, isczy gim
(sc. książętom)... o probostwo... poch<l>ebug0
Gn 11 b.
Proboszcz f o r m y : n. sg. proboszcz 1402 JA
VI 204, OrtMac 38, OrtOssoł 36, 1; ~ g. sg.
proboszcza 1414 Kościan nr 506, 1436 SKJ III
332, XV med. GIWroc 30r, 1480 ZapWarsz
nr 1510; ~ d. sg. proboszczowi 1401 SKJ III
194, 1461 ZapWarsz nr 1147; proboszczewi
ca 1428 PF I 489; ~ ac. sg. proboszcza 1495
ZapWarsz nr 1663; ~ i. sg. proboszczem 1420
Czrs s. LXXXI, Sul 60, Dział 60; ~ l. sg. (przy)
proboszczu Sul 101; ~ n. pl. proboszcze De

morte w. 270; ~ g. pl. proboszczów BZ I Par
23, 4; ^ ac. pl. proboszcze De morte w. 406.
Z n a c z e n ia : 1. 'stopień w hierarchii kościel
nej, duchowny katolicki zarządzający parafią,
praepositus parochiae*: Jakosm prawye nye
obyansowal sye ny pod geden (i. e. pod nijeden)
czynsch placzicz ksandzu probosczowy 1401 SKJ
III 194, sim. 1461 ZapWarsz nr 1147; Eze
kszonc proboscz s kszandzem jarcibiscupem dal
cztirdzesczi grziwen na Guszino 1402 JA VI 204;
Jacoszm panu *Przibislaowy podał listh, quitanciyo ot kxandza proboscza 1414 Kościan
nr 506, sim. 1436 SKJ III 332; Jaco ya ne gesdzil
na xądza za p<ro)bosczem any gemu pomoczy
daval 1420 Czrs s. LXXXI; Probosczewy preposito ca 1428 PF I 489; Vstawyamy, ysz...
ma przeth... panmy byskvpem poznyanyskym
alybo probosczem (praeposito)... oszvyathczycz Sul 60, sim. Dział 60; Przi... Czadrze,
probosczv va<r>schewskyem,... vstawyami Sul
101; Pothym klal gy o tho szyano proboszcz
s thvmu OrtMac 38, sim. OrtOssoł 36, 1; Canonyczy y proboscze bandy w moyey scolye
yeszcze De morte w. 270; Pognathamczy canonyky, proboscze, suffragany ib. w. 406; Jakom
ya thy koschi wschyal w skodzye pana mego
kxyadza proboscza 1480 ZapWarsz nr 1510; Ja
kom ya nye raczył {leg. ręczył) za Sthanyslava
proboscza... Jacvbovy... cztherdzesczy korczy
owsza 1495 ib. nr 1663.
2. (u Żydów) 'człowiek przeznaczony do
służby świątynnej, lewita, homo rebus dmnis in
aede sacra faciendis destinatus, Le\ita : S tich
{sc. mężów) wibrany s0 a rozdzeleny k sluszbye
domu boszego dwadzescya a cztyrzi tysyoce probosczow (praepositorum) a sodz szescz tysyoczow BZ I Par 23, 4; ~ starszy proboszcz
(o kapłanach żydowskich a. pogańskich) 'prze
łożony nad kapłanami, ąui sacerdotibus praeesf:
Sanctus Paulus oves deseruit timore łupi, cum
a fratribus dimissus est in sporta et sic evasit
prepositum, starszeko proboscza, Damasci XV
med. GIWroc 30 r. ~ Bohemizm.
Proboszczowy fnależący do proboszcza, ąui
parochi est': Jako Mykolay... nye othbyl...
kmyecza Sczepana... gwalthem opyekadlnykowy ksadza proboszczovemv 1466 TymWol 39;
Jako ya czeladzy ksadza proboszczowey... nye
odbył gwalthem ib.; Jakom y a... nye szbilem
sluzebnyką Stanisława... kxadza probosczowego 1471 ZapWarsz nr 3033, sim. ib. nr 3032.
Probój 1. 'skobel, zawias, retinaculum, cardo :
Proboy aspis XV p. post. PF V 30.
2. 'rana zadana koniowi przy niewłaściwym
podkuwaniu, eąuum calceatu vulnerare (sensu
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subst.y: Ridzy (sc. koń), kopynyczy. . z proboymy 1471 GórsJaz 271, sim. ib. ~ Bohemizm.
Proca f o r m y : n. sg. proca ca 1420 WokTryd
nr 428, 1426 PF V 15, 1450 RpKapKr, etc.;
~
proce FZ Judith 6, 8; ~ ac. sg. procę
1462 R XXV 269; ~ i. pl. procami BZ I Par
12, 2 .
Z n a c z e n ie :
ręczna służąca do ciskania
kamieniami, funda : Procza funda ca 1420 fFofcTryd nr 428, rów. 1426 P F V 15, XV p. post.
PF V I I ; Funda... est instrumentum proiciendi
lapides et dicitur a fundendo, quia ex ea lapides
funduntur, id est metuntur, vlg. procza 1450
RpKapKr; Prziszly ku Dauidowy..., gysz biły
przesylny a wiborny boiownyci, cyognoc loczisko a obyema rokama proczamy (fundis) cyskaioc BZ I Par 12, 2; Cy, gysz s proce luczaio
(fundibularii) BZ Judith 6, 8; Falarica... est
ąuoddam instrumentum, quo lapides iaciuntur
procza 1457 PF V 14; Proczą fundam 1462
R XXV 269; Fundibula, id est funda procza
ca 1500 Erz 78.
(Procesja) Procesyja furoczysty pochód urzą
dzany z okazji świąt kościelnych, pompa sacra
diebus Ecclesiae festis celebrari solitci: Obwyenzvyemy szie..., yeslyby potrzebno było, ku
czczy y chwalye panu bogu wssechmogączemu
ve szbrogy na processyą chodzicz 1491 RKJŁ
VII 57.
Procesyja c f Procesja
Proch fo rm y : n. sg. proch Gn gl. 70b, FI
i Pul 1, 5. 29,12, etc. etc.; ~ g . sg. prochu FI i Pul
Ann 11, BZ Gen 2, 9, 1497 GórsPiech 205, etc.;
~ ac. sg. proch Gn 173a, FI i Pul 7, 5. 21, 16,
etc.; ~ l. sg. (w) proszę FI i Pul 43, 27.
Z n a czen ia : 1. 'drobne cząstki czegoś, pyl,
kurz, okruszyny, odłamki źdźbła, minimae part o alicuius rei, puhis’ : Gest on (sc. bog Astarost) s yyszokosczy na szemo spatl byl a f proch
gest szo on byl obroczil Gn 173a; Ne taco nemilosciwi, ne taco, ale iaco proch (pulvis),
iensze rzucza watr od oblicza zeme FI 1, 5, sim.
Pul, rów. F/ i Pul 34, 6. 77, 31; Proch festucam
(Mat 7, 3) XV in. R X X V 272; In tenuem,
w drobny proch, ferrum forti molo dente farinam, gl. pulverem 1466 R XXII 16; Wiwyodl
pan bog s prochu (de humo) wszelkye drzewo
krasne BZ Gen 2, 9; Patrzył gest na Sodomo
a na Gom oro... y yszrzal proch (favillam) gydocz
wsgoro yako dym ib. 19, 28; Bodze twe plemyo
yako proch (pulvis) na zemy ib. 28,14; A bodzye
prooch (pulvis) po wszey szemy egipskyey BZ
Ex 9, 9; Proch puluis 1461—7 Serm 442y; Proch
cinis ib. 443 v; Contempnando temporalia ut
stercora yako proch XV p. post. GIKórn II 191;
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Ffestuca proch vel pasdzyerze ca 1500 Erz 78;
Festuca est stips vel puluis proch ib.; A yako
smyotla (sc. Maryja) proch v gromada nye
mayączy tako rychło vecz zebracz y pobrała
przed szyą w szvknyą y ponyoszla Rozm 19,
sim. ib. 20; Braczye, nyechacz yyymą proch
(festucam Mat 7, 4) z[o] oka tvego ib. 282;
~ jako symbol marności, znikomości, nicości:
Moua vasa a dary vase so my gako proch Gn
gl. 70b; W proch smercy (in pulverem mortis)
wwodl ies me FI 21, 16, sim. Pul, sim. FI i Pul
7, 5; Aza spowadacz se bodze tobe proch (pulvis)? FI 29, 12, sim. Pul; Vsmerzila se iest
w proszę (in pulvere) dusza nasza FI 43, 27,
sim. Pul; Wzpomyonol gest, ysz proch yesmy
(quoniam pulvis sumus) FI 102, 14, sim. Pul;
Krzeszo s prochy (de pulvere I Reg 2, 8) vbogego FI Ann 11, sim. Pul; Proch (pulvis) gesz
a w proch (in pulverem) szo obroczysz BZ
Gen 3, 19; ~ 'zapewne proszek ze startej pa
proci, fortasse puhis e polypodio confectus’ :
Paproci proch polipodium ca 1500 Rost nr 5529.
2. fmateriał wybuchowy będący mieszaniną sa
letry, siarki i węgla, puhis pyrius : Puseczni proch
sidrachi 1472 Rost nr 65; Item D vnath... sz
rycznyczą, nye myal prochy any kvlek 1497
GórsPiech 205, sim. ib., sim. ib. 206. 207.
208.
3. ołowiany proch ' biel ołowiana, bielidło,
cerussa : Olowyany proch cerusa XV p. post.
R LIII 70.
Prochownica fnaczynie na proch, vas puheri
pyrio consermndo destinatum : Ea, que principaliter in castro reperi, yidelicet... VII prochownycze, tharasznycza una parva, mosderze
IV ... recepi 1478 MMAe XIII nr 2173; Item
in eadem stuba... prochownicze tres 1494
Podoi 6; Prochownycz yiginti tres 1495 GórsArt 220, sim. ib.
Prociw ' w stosunku do kogoś, wobec kogoś,
erga aliąuem : Myloscywy panye, gce tho mamy
od cebge przykazange, żebyśmy nge oddawały
ngeprzyacelwm nasym złym, ale dobrym za yh
procyff nam sgrzesenge XV ex. GIWp 70. ~ Bo
hemizm.
Procować (się) cf. Pracować (się)
Procujący cf. Pracujący
Procza 1. 'bez, sine’: Paklibi... on sbyeeg...
sgynąlbi..., a tho procza pomsthi onego bolyanczego (non interveniente yindicta), tegdi
ten isti bolyanczi... gymyenye tego tho mązoboycze... possyandzye Sul 93.
2. 'poza, na zewnątrz, foras : Paklibi smyalosczyąn zlosczywąn| prawego w domu albo
procza domu nagabal (in domo seu alibi irri-
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taverit), tedi ten, czo nagaba, czczy i gymyenya
ma bycz zbawyon Sul 86.
(Profecja) Profecyjafproroctwo, przepowiednia, i
\aticinium : Czo y prophecie rzeki yest Ysayas
bandze oth Maryyey nam vyerny Messias 1453 5
R XXV 209.
Profecyja cf. Profecja
Profes 'ten kto złożył śluby zakonne, qui vota
monastica fecit, professus' : Profeszh professus
10
ca 1500 Erz 78.
(Profesja) Profesyja 'złożenie ślubów zakon
nych, ś/w&y zakonne, actus vota monastica faciendi, vota monastica5: Wszelky, (którzy) mayą
gymyenye..., mayą ydzielaczy testamenth... ve
trzech *myesyądzoch po svoyey professy (infra 15
tres menses post eorum ingressum immediate
seąuentes) 1484 Reg 715.
Profesyja cf. Profesja
Profeta f o r m y : n. sg. profeta XIV ex. Pocz
232, Rozm 251. 252. 319, etc. ; ~ ac. sg. profetę 20
Rozm 346. 453. 812; ~ n. pl. profety Rozm
316. 476.
Z n a c z e n ie : 'prorok, propheta*: (Jako Iza)yas profeta dobrze i podobne zmow(ił) XIV
Pocz 232, sim. Rozm 661; On odpovyedzyal, 25
yze nyeden propheta yest przyyąt v yego oczczysnye Rozm 251; Vyelye było trądovathych
w Ysdrahel, kyedy Elyasch propheta byl na
svyeczye (sub Elisaeo propheta Luc 4, 27) ib.
252, sim. ib. 319. 349. 459; Wschytky prophety 30
(omnes... prophetae Mat 11, 13) y zakon az do
lana prorokovaly ib. 316; Bo wschysczy myely
svyątego Yana yako prophetą (sicut prophetam
Mat 21, 26) ib. 453, sim. ib. 346; Abram vmarl
y prophety (et prophetae Jo 8, 52) ib. 476; Przy- 35
dzyely do vass yny piopheta (si surrexerit in
medio tui prophetes Deut 13, 1) navczayącz
vass,... tego prophetą mamy vmorzycz (pro
pheta... ille... interfici etur Deut 13, 5). ib.
40
811—12.
Progowe 'rodzaj daniny lub opłaty, genus quoddam vectigalis pecunia vel alia quadam re solvendi*: Item spinacula domorum al. wyrzchnye
seu limitalia al. progowe dictis aduocatis incole
eiusdem ciuitatis censum singulis annis tene- 45
buntur soluere (1375) M M Ae X 284.
Projezd 'trud podróży, koszta podróży, labor
itineris, sumptus in iterfacti*: Palatini, capitanei...
census et proventus suos... repetant et exigant,... nec non ministeriales dirigant, defati- 50
gacionesąue ipsorum al. proyezdy solvi faciant
1492 KodPol I 350. ~ Rutenizm.
Prok fo rm y : n. sg. prok 1450 RpKapKr, 1499
AKH VIII 316, XV p. post. PF V 10. 11; ~ i. sg.
prokiem BZ IV Reg 19, 32; ~ n. pl. proki 55
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DłHist II 354; ~ ac. pl. proki BZ Deut 20, 20.
II Pai 26, 14, 1471 MPKJ V 103.
Z n a c z e n ia : 1. 'machina bojowa oblężnicza,
tłukąca lub miotająca, genus machinae bellicae,
aries vel tormentum : Iestly drzewya nye plodzoczego, a iest plone a k ginim potrzebam
godne, poszekaw ge, ydzalasz proki (machinas),
doyodze nye dobodzesz myasta BZ Deut 20, 20;
Any gemv sczit przekazi, any gego oblyosze
s prokem (nec circumdabit eam munitio) BZ IV
Reg 19, 32; Proky arietes (dabis contra eam
castra et pones arietes in gyro Ezech 4, 2) 1471
MPKJ V 103; Machinis et fundis ligneis, quae
proky yocantur DłHist II 354; ~ (o człowieku
wybuchowym? ): Egoąue yero sum, ut ducitur,
quam ctrzewyk, prok, sed tamen quicunque
ipsius nunccius revenerit ad me, ipsumque semper condono 1499 AKH VIII 316.
2. 'proca, broń ręczna służąca do ciskania ka
mieni, funda?: Catabula... est instrumentum,
cum quo proicitur desuper ylg. prok 1450
RpKapKr; Prziprauil gym Oziasz... locziska
y proky (fundas) ku cyskanyy kamyenym BZ II
Par 26, 14; Prok catabula XV p. post. PF V 10;
Prok falarica ib. 11.
Prokni fo rm y : n. sg. m. piokni FI 38, 8;
/. proknia FI i Pul 21, 30, Pul 38, 8; ^ v. sg.
neutr. proknie FI i Pul 21, 24; ~ n. pl. f. proknie FI i Pul 24, 11; ~ g. pl. m. proknich Pul 22,
8.
Z n a c z e n ie :' wszystek, wszelki, każdy, omnis5:
Prokne (uniyersum) semo Iacobowo, slawicze
gy (sc. boga)! FI 21, 24, sim. Puł; Prosicz bodo
w obesrzenu iego prokna czelacz luczska (universae familiae gentium) FI 21, 30, sim. Puł;
Prokne (universae) drogi bosze miloserdze
y prawda FI 24, 11, sim. Puł; Zaprawdo wszelika (Puł: prokna) prosznoscz prokni (Puł:
wszelky) czlowek sziwoczi (uniyersa yanitas
omnis homo yivens) FI 38, 8; Myloszyerdze
twoye za mno poydze proknych dny (omnibus
diebus, FI: wszelikych dnow) żywota mego
Puł 22, 8. ^ Bohemizm.
(Prokuracja) Prokuracyja 'pełnomocnictwo
procesowe, też dokument ustanawiający zastęp
stwo procesowe, alicuius iuris vicarium esse
(sensu subst.), litterae, ąuibus quis alicuius
iuris vicarius constituebatuF: Jacosmy przy tern
bili, kyedy possel przyyal ot pana Golskyego
do pana Barthossa y ykasal mv list y rzecl:
Y werzisz pane Barthossu tey procuracye? 1421
Kościan nr 868; Jan y Jęndrzey... yczynily...
szwego... procuratora... gich wsytkych potrzeb
gestorem, nossczo, ac nunccium specialem y ossoblywego possla, hunc yidelicet, tego czussz
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ktoris to *procuraczyo gych vkasze qui presens procuratorium exhibuerit ca 1428 PF
I 479; Ysze Pyotr... dal sto grzywyen za polowycza dzedziny Nyemirzewo, ktorego sta grzywen Dzersek s procuraczyya swey szony gemu
nye wyerzy 1440 Pozn nr 1603; Jsze czso mya
Phylipp... obszalowal, s procuracia obszalowa<ł> 1446 ib. nr 1646.
Prokuracyja cf. Prokuracja
Prokurator fo r m y : n. sg. prokurator 1424
Kościan nr 1080. 1246; ~ d. sg. prokuratorowi
ca 1428 PF I 479, 1429 Kościan nr 1394; ~ ac.
sg. prokuratora 1421 Kościan nr 899, 1425
Pyzdr nr 782, ca 1428 PF I 479, etc.; ~ /. pl.
(o) prokuratorzech Sul 7.
Z n a c z e n ie : 'pełnomocnik, zastępca proce
sowy, qui alicuius iuris vicarius constitutus e s f :
Jaco czsso Jadwiga przes swego procuratora
żałowała na Marczina 1421 Kościan nr 899,
sim. 1425 Pyzdr nr 782; Yaco kąd<y> pany
albo ge procurator yal na Gerlachowye a osnamyonal, to ssą dostało Gnewossewy za czwarthą
cząsscz 1424 Kościan nr 1080, sim. ib. nr 1246;
Jan y Jęndrzey... vczynily... szwego wyernego
y szakonnego procuratora, fecit... suum verum
et legittimum procuratorem,... gich wsytkych
potrzeb gestorem, nosscz0 ..., dawayocz y *poleczayocz themv gistemv szwemv procuratorowy *pelno kaszn ca 1428 PF I 479; Czokoly
przesz gich procuratora vstawyonego... wyrzeczono... y obrzondzono by bilo in premissis
w thych rzeczhach ib. 480; Jacom nye rzeki
dacz Mychalowy..., procuratorowi panyey Granowskyey, y gey dzathkam lystv na szesczdzeszand grzywen 1429 Kościan nr 1394; Tedis
tam przed gayonym veczem nye szalowa<ła>
schama (sc. Jagnieszka) any przeswego (leg.
przez swego) procuratora 1430 Pozn nr 1351;
Vstawyenye o pyerczach a procurathorzech
abo o rzecznykoch Sul 7; W sandzech krolewstwa naszego kaaszdi czlowyek... mozze y yma
myecz swego przyprawczą, procurathora (advocatum, procuratorem) alyboz rzecznyka y pyerczą Sul 24.
Prokuratorny 'związany z prokuratorem, ad
procuratorem pertinenś*: prokuratorny list 'do
kument pisemnie ustanawiający zastępstwo pro
cesowe’, litterae, ąuibus ąuis alicuius iuris vicarius
constituebatur : Yaco Micolaya ne zazalowal
s procuratornym listem oth Thomy 1419 Pozn
nr 974; Jaco czsso na myą Jandrzey zalowal
s prokuratornym listem ot Sczepana..., tego
yesm ya ne vczinil 1423 Kościan nr 1009, sim.
1424 ib. nr 1034. 1222.
Prolistnik bot. 'Silybum Marianum G a ertn :

Labrum Veneris prolistnik 1472 Rost nr 1120.
Bohemizm.
Prolog 'wstęp, przedmowa, wprowadzenie do
utworu literackiego, prooemium, prologus, praefatio operis5: Tu se doconawa prolog (prologus)
lacynsky, polzki y nemeczski FI I Prol 15;
Tu se doconawaio dwa prologi (duplex prolo
gus),... a poczina se szaltarz FI II Prol 6;
Poczyna szye prolog (incipit prologus) y vtorą
(leg. wtóre) kxyagy Rozm 42, sim. ib. 43. 174.
Prom f o r m y : n. sg. prom 1393 MMAe XV
255, 1404 StPPP II nr 1069, 1419 ib. nr 1637,
1420 RHist LVII 213, etc.; ~ g. sg. promu
1475 ZapRpŁomż 3, 523; ~ ac. sg. prom 1450
AGZ XIII 314; ~ i. sg. promem 1485 KodWPRacz 267.
Z n a c z e n ie : 'duża plaska tratwa służąca do
przeprawy przez rzekę, przewozu ludzi lub to
waru, magna ratis hominibus et mercibus flumen
transportandis navigando apta : Ipso die Woyslao carpentario de Dzetrzichouice pro construccione plaustii dicti prom ... V marcas 1393
M MAe XV 255; Spithco... cum Petrassio...
nauem vlg. prom dictam, super fluvio Wisła
ibidem in Gorca communem debent habere
1404 StPPP II nr 1069; Clemens... nauigale
vlg. prom dictum, quod ibidem operatus est,
pro se habet obtinere 1419 ib. nr 1637; Pro
paracione magnae navis in navigio *Nepołomicensi al. prom 1420 RHist LVII 213; Prom
liburnius ca 1420 WokTryd nr 113; Maior certe
valitudo est plurium et ratis, gl. nauis, puppis
prom, securius nautis pluribus gubernatur
1436 R XXIII 277; Prom liburnus 1437 Wisi
nr 228 s. 87, sim. ca 1500 Erz 78; T u... scissisti nawigium meum al. proom in fluvio Saan
1450 AGZ XIII 314; Navis al. promv 1475
ZapRpŁomż 3, 523; Statuimus, ut ponte quocumque casu corruente ad unius anni medium
liburno al. promem transeuntes et redeuntes
oppidum navigent 1485 KodWPRacz 267; ~
Pro parte nawfragii videlicet proom 1388—430
ArchTerCrac Illb 378, 4.
Promienie cf. Promień
Promień, Promienie fo rm y : 1. Promień:
n. sg. promień 1437 Wisi nr 228 s. 88, 1444
R XXIII 308, XV p. pr. R XVI 313, etc.; ~ ac.
sg. promień XV med. SKJ V 259, 1471 MPKJ
V 99, XV e*. AKLit III 106; - i. sg. promienim ca 1428 PF I 494; ~ /. sg. (na) promieniu
Rozm 128; ~ n. pl. promienie BZ Gen 2, 6,
1466 R XXII 24, XV p. post. R XXV 174;
~ g. pl. piomieniow XV med. R XXII 39,
Rozm 87; ~ ac. pl. promienie B Z Gen 2, 10,
1471 MPKJ V 51. 111.
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2. Promienie: n. promienie Rozm 57.
1. a. 2.: n. promienie Rozm 449; ~ ac. pro
mienie M W 64b. 82b.
Z n a c z e n ia : 1. ' wiązka światła wychodząca
ze świecącego obiektu, radius lucis’: Promenym
fulgore ca 1428 P F I 494; Promyen radius 1437
nr 228 s. 88; Promenoff radiorum XV med.
R XXII 39; Sicut sidus radium diffundit,
gwyasda promyen wylewa, sine sua corrupcione, et sicut radius solis, promyen słoneczny,
vitrum penetrat sine vitri fraccione, sic Xpc
dominus ex virgine natus est sine ipsius vteri
corrupcione XV med. SKJ V 259; S oblokv
promyen wystapyl, szlvncze szyebye {leg. z sie
bie) yest wypusczyl 1453 R XXV 212, sim.
XV p. post. R XIX 57; Promen radius 1461—7
Serm 161 r; Szloncze wypuscza na nasz promyenye M W 64b, sim. ib. 82 b; Cum radii
solares vlg. promyenye valde candidi cadunt
super glacies, tunc sua candiditate dissoluunt
eam XV p. post. R XXV 174; Promyen radius
(sc. solis) XV ex. PFW 27; Yako promyen sło
neczny (radius Solaris) przechodzy sczklo a ono
szye nye przełomy, takyesch zyvoth dzyevyczy
nye yest porvschon w rodzenyy yey plodv vyelyebnego Rozm 65; Kyedy szą schły po drodze,
szylna gorączoscz słoneczna vderzyla, ysch vyelykye nagabanye myely od *slonyechnych promyenyow (calor solis nimium fuit his infestus)
ib. 87; O tern, yako myły lesus zavyeschal
dzban na promyenyv słonecznym (super ra
dium solis) ib. 128, sim. ib.; Vczynyvschy myły
lesus bycz s povrozov y vygnal vsytky s kosczyola, bo tedy yydzyely od nyego pochodzącz
svyatloscz yakoby promyenye sluneczne (quidam fulgur radiosus egrediebatur ex oculis
ipsius) ib. 449; ~ przenośnie: Promieyn iubar
(lucern fides adaugeat, sic luminis iubar ferat)
1444 R XXIII 308; Quidam splendor siue
radius, promyen, diuinus ab eius aspectu tam
yirtuose procedebat XV med. SKJ V 278;
Szesli nam {sc. dusze święty) nyebyesky pro
myen swey swyathlosczy XV ex. AKLit III
106; Bog wschechmogaczy dal yey tako svyątloscz, yze z yey oczv pochodzy svyatle pro
myenye (radii fulserunt) Rozm 57; ~ *gwiazda
świecąca, sidus fulgens’: Conflent astra, gl. sidera
promyenye, id est Stelle, poli, scissaąue petra
soli 1466 R XXII 24.
2. 'pręt, rózga, baculum, virga : Promen virgula XV p. pr. R XVI 313.
3. 'źródło, fons aąuae*: Promyenye wodne
(fons) wsplywali s szemye BZ Gen 2, 6; Pro
myenye studnycz capita *moncium (inito cum
principibus consilio virisque fortissimis ut obtuS ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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rarent capita fontium, qui erant extra urbem II
Par 32, 3) 1471 MPKJ V 51; Promyen vena
(fons turbatus pede et yena corrupta iustus
cadens coram impio Prov 25, 26) ib. 69, sim.
ib. 101; Promyen yenam (quoniam dereliquerunt venam aquarum viventium, dominum
Jer 17, 13) ib. 99; Promyenye yenas (adducet
urentem ventum dominus de deserto ascendentem et siccabit yenas eius et desolabit fon
tem eius Os 13, 15) ib. 111; ~ Wiwyodl pan
bog... *rzeka wichadzayoczo z myasta roskoszy..., ktorasz szo ottod we cztyrzi promyenye
dzely (qui inde diyiditur in quattuor capita)
BZ Gen 2, 10. ~ Bohemizm.
Promnica 'mały prom, parva ratis5 (?): Jaco
czsso Pyotrass... zalowal na Y ana..., aby my
dwe prompniczy, yaco trzy grzywny, wząl,...
a temv trzy latha wysly, nisli go prawem gabal
1422 Kościan nr 939.
Promyk 'mały promień, parvus radius’: pro
myk dymowy 'smużka dymu, virgula fum i*:
Promyk dymovy yirgula fumi (quae est ista,
quae ascendit per desertum sicut yirgula fumi
ex aromatibus myrrhae et thuris? Cant 3, 6)
1471 MPKJ V 72.
Proporzec form y: n. sg. proporzec ca 1428
PF I 488, ca 1455 JA XIV 494, 1471 GórsPiech
212, etc. etc.; ~ g. sg. proporca 1494 WarschPozn I 372; ~ ac. sg. proporzec 1464 StPPP
II nr 3752; ~ n. pt. proporce 1462 R XXV
270; proporcy 1497 GórsPiech 205.
Z n a czen ia : 1. 'mniejsza chorągiew wojskowa,
często przymocowana do kopii łub lancy, będąca
znakiem pewnej jednostki wojskowej, \exillum
militare minus hastae affixum : Proporzecz *scuarum ca 1428 PF I 488; *Przoporzecz brauarium ca 1455 JA XIV (494; Proporcze vexilla
1462 R XXV 270; *Proporzecze: Proporzecz
Scop Stanisław gy noszy 1471 GórsPiech 212;
Proporzecz Szwawskyego, gy noschy Mykolay
ib., sim. ib., etc. etc.; Item dwa proporczy
1497 ib. 205; Item proporzecz Barthoszchow
ib. 206, sim. ib., etc.; ~ Dominus Valtek...
omnes res et omnia utensilia... restituit:... item
proporzecz,... item proporzecz de viridi pur
pura et aliud de rubea 1464 StPPP II nr 3752,
sim. ib.; A reformacione proporcza sartori
3x/2 grossos 1494 WarschPozn I 372.
2.
'żagiel, \elum : Proporzecz carbasus 1481
PF IV 747.
Prorocki, Prorocski, Proroczski fo rm y : n. sg.
f. proroc(z)ska Rozm 727; neutr. prorockie
Rozm 672; proroc(z)skie BZ I Par 15, 27,
Rozm 650. 686; ~ g. sg. f. prorockiej Rozm
462; ~ ac. sg. m. proroc(z)skiego Rozm 462;
8
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~ v. sg. /. prorocka Naw 172; ~ n. pl. neutr.
prorockie Rozm 624; ~ ac. pl. m. proroc(z)skie
Rozm 306; /. prorockie Rozm 16; proroc(z)skie
Rozm 462; neutr. prorocka XV p. post. R XXV
221; ~ /. pl. f. (w) prorockich Rozm 764.
Z n a c z e n ia : 1. fpochodzący od proroka, zw/^ztfwj; z prorokiem, <71// prophetae est,
prophetam pertinens5: Pozdrowyona badz Maria,
obyethnycze proroczka (promissio prophetarum)! Aaw 172; Sdrowasz szwyathloszcy oczczow szwathych, thysz wiklad nath piszma
prorocka! XV p. post. R XXV 221; Ony były
barzo zavzdy w slvsbye boże, psalmy, pyenye
boże, modlythvy, kszyągy proroczkye czczyly
Rozm 16; Górze vam, yze b[y]vduyeczye a podnoszyczye groby pro<ro)czskye (monumenta
prophetarum Luc 11, 47), a yaschy oczsovye
ye pobyły! ib. 306; Byadayam, lycemyernyczy,
mądrczy, którzy podnoszyczye nogy (pro groby)
proroczskye (qui aedificatis sepulcra prophe
tarum Mat 23, 29)..., a moyyczye: Bychmy
były v ty dny, kyedy były naschy oczsovye,
nye bylybychmy ym tovarzysche kv vylanyv
krvye proroczkyey (in sanguine prophetarum
Mat 23, 30) ib. 462; To vyczyazstvo, ktorez
yczynyl myły Iesus, nye za dar szye stało, alye
aby szye popelnyly pysma proroczkye ib. 624;
A to szye yschytko stało, aby szye napelnylo
pyssmo proroczskye (scripturae prophetarum
Mat 26, 56) ib. 650, sim. ib. 686; Tedy sze na
pelnylo ono proroczkye slovo ib. 672; Czerny
drapasch sve odzyenye, a nye drapasch svego
sercza,... bo czye o tho napomyna navka proroczska ib. 727; To yest rzeczono s roZvma
syyątego Maczyeya evanyelysty, bo tego y nyeyednych kxyagach proroczkych nye naydze
ib. 764; ~ Samy sobye na svyadecztvo moyyczye, slych oyczoy naszlyadvyącz, bosczye
ych synovye, którzy proroky pobyły, a vy
zabyyeczye boga albo pana proroczskyego
Rozm 462.
2. 'związany ze śpiewem, ad cantum pertinens5:
książę prorocskie 'kierownik śpiewów liturgicz
nych, qui cantibus liturgicis praeesf: Dauid
obleczon bil w rucho byale y wszitci sludzi
koscyelny... a Conenias, ksy0sz0 prorocske
myedzi spyewaki (princeps prophetiae inter cantores) BZ I Par 15, 27.
Prorocski cf. Prorocki
Prorocstwo cf. Proroctwo
Proroctwo, Prorocstwo, Proroczstwo, Prorostwo f o r m y : n. sg. proroctwo ca 1500 Erz 78,
Rozm 79. 97, etc. ; proroc(z)stwo XV med.
R XXIII 269; ~ g. sg. proroc(z)stwa XV med.
SKJ V 262; proroctwa Rozm 76; ~ ac. sg.

proroc(z)stwo BZ Judith 6, 5, 1471 M K J
V 99; ~ i. sg. proroctwem Rozm 670; proroc(z)stwem BZ I Par 15, 22. II Esdr 7, 3; ~
/. sg. (w) proroctwie XV ex. PF V 103; ^ n.
pl. proroctwa XV med. SKJ I 71, Rozm 650;
prorostwa XV med. GIWroc 111 v.
Z n a c z e n ia : 1. 'przepowiednia przyszłości lub
przekazanie woli bożej przez proroka, vaticinium
vel actus voluntatem dei per prophetam aperiendi :
Adest dies, in qua prophetarum oracula, prorosztwa, renoyantur XV med. GIWroc 111 v;
Myloscz boża... nye będze myecz kończą, albo
prorocztwa wyproznyony będą, siue propheciae evacuabuntur, acz yazyky mowycz prze
staną (I Cor 13, 8) XV med. SKJ I 71; Y pospyeszala syo swyota dzala proroczstwem Aggeasza a Zachariasza prorokow (prophetantibus
Aggaeo et Zacharia prophetis) BZ II Esdr 7, 3;
Gęstły proroczstwo swe (prophetiam tuam)
mnysz praue, nye zmyeny sy0 oblycze twe BZ
Judith 6, 5; Proroczthwo prophetia ca 1500
Erz 78; Podług tego prorocztya, yako pysal
Yeremyasch y Amos, y Yzayas (Mat 2, 5)
Rozm 76; Vytay nasche odkypyenye, v tobye
szye prorocztwo ma popelnycz! ib. 79, sim. ib.
97. 166. 336. 340. 819; O yego mącze rozmayte
prorocztwa przepovyedana ib. 650.
2. 'zdolność jasnowidzenia, natchnione przez
boga przepowiadanie przyszłości, dmnatio, fu turorum praedictio dmno afflatu facta : Secundo
commendat ewangelista hanc dominamadono
prophecie prze dar proroczstwa XV med.
SKJ V 262; Ezechyel, prorok schwyąthy,
a w proroczthwye znamyąnythy,... rozumyal
bożą mathuchną XV ex. PF V 103; ~ Mamy
baczycz, czemv tako pylnye szyyaty Yan vspomyna to slovo przeto, aby nyektorzy mdley
yyary nye rospaczaly ve smyerczy Iesucristovey, ktoregoz nyeprzyaczyel, kakokolvye nye
yyedzącz, vschakosch proroczthvem rzeki, yze
yego smyercz była zbavyenye vschemv lyvdu
Rozm 670.
3. ' wróżba, \aticinium : Proroczstwo omen
XV med. R XXIII 269; Proroczstwo diuinacionem (yisionem mendacem et divinationem
et fraudulentiam et seductionem cordis sui
prophetant vobis Jer 14, 14) 1471 MPKJ V 99.
4. fśpiewy liturgiczne, cantus liturgia : Co
nenias... nad prorocstwem bil [y] (prophetiae
praeerat) a ku przespyewanyy slotkey pyeszny
BZ I Par 15, 22.
Proroczski cf. Prorocki
Proroczstwo c f Proroctwo
Prorok fo rm y : n. sg. prorok Kśw cr 23—4,
FI i Pul 73, 10, ca 1420 WokTryd nr 230, etc.;
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~ g. sg. proroka Gn 174b, Pul Deut arg.,
Rozm 626; ~ d. sg. proroku BZ I Par 17, 1;
prorokowi Gn 175a, BZ I Par 21, 9; ~ ac. sg.
proroka Gn 11 b, BZ Tob 2, 6, M W 87a, etc.;
~ i. sg. prorokiem EwZam 290, Rozm 715.
730. 765; ~ l. sg. (w) proroce Rozm 185. 214.
766; ~ n. pl. prorocy ca 1425 EwKReg 42,
ca 1440 R XXV 220, 1453 ib. 210, etc. etc.;
prorokowie BZ Jer 14, 13, 1471 MPKJ V 115,
Pul 48 arg., Naw 43, Rozm 166. 845; ~ g. pl.
prorokow Gn 11 a, BZ III Reg 18, 4, 1471
MPKJ V 29, etc. etc.; ~ d. pl. prorokom
Rozm 185. 400; ~ ac. pl. proroki BZ III Reg
18, 4. Jer 29, 19, 1471 MPKJ V 111, etc. etc.;
~ i. pl. proroki BZ I Reg 19, 24, Rozm 766;
~ /. pl. (w) prorocech FI i Pul 104, 15, BZ I
Par 16, 22, Pul 120 arg., Rozm 214.
Z n a c z e n ia : 1. 'człowiek natchniony przez
boga, przepowiadający rzeczy przyszłe lub prze
kazujący wolę bożą, propheta: Jacoz prorok
Dauid uznamonaw o gego silnem vbostue iesc
suadecstuo dal Kiw cr 23—4; Kaszalczy gesth
on (sc. Achab) barszo uele prorokof posczynacz bil, a pres tocz nasz Xc miły posiał gest
bil do nego tego tho proroka Helyasza Gn 11 a—b ;
Tedy v0cz nasz Xc miły gestcy on przesyotego
(leg. przez świętego) angola do tego tho pro
roka Moyszesza tako rzecl byl Gn 174b, sim.
Pul Deut arg.; Ku themu tho prorokouy
Moyszeszevy szocz ony były tako rzecly Gn
175a; Znamon naszich ne widzeli iesmi, iusz
ne iest prorok (non est propheta) a nas ne
pozna FI 73, 10, sim. Pul, sim. BZ Gen 20, 7;
Nye tykaycze pomazanczow mogich, a w proroczyech mogich (in prophetis meis) ne zglobcze sye FI 104, 15, sim. Pul, sim. BZ I Par
16, 22; Vates et *propetha prorok ca 1420
WokTryd nr 230; Abraham umar gest y proroczi (prophetae Jo 8, 52) ca 1425 EwKReg 42,
sim. ib., sim. ca 1440 R XXV 220, 1453 ib.
210, BZ Jer 14, 14. 29, 8; Naschych czasów
wsczedl yest czlovyek..., gemv yman Ihus
Xpus, gen yest rzeczon ot poganstva prorok
prawdi (propheta veritatis) XV med. Lent 349,
sim. ca 1425 EwKReg 42; Przeto weszło na
przislowye: Aza gest Saul myedzi proroki (inter
prophetas)? BZ I Reg 19, 24; Bo gdi gubyla
Gezabel proroki bosze (prophetas domini),
tedi on wszow ssto prorokow (prophetas) y scho
wał gych po pyocydzesyot w iaskinyach BZ
III Reg 18, 4; Gdisz potem Dauid bidlyl w swem
domv, rzeki ku Natanowy proroku (ad Nathan
prophetam) BZ I Par 17, 1; Rzeki pan ku Gadowy, ku prorokowy (ad Gad videntem Davidis) ib. 21, 9; Prorokowye (prophetae) mowyo

gym BZ Jer 14, 13, sim. 1471 MPKJ V 115,
Pul 48 arg., Rozm 166. 845; Przeto isze nye
posłuchały slow m ich..., ktora-m to sial k nym
przes slugy me proroki (per servos meos pro
phetas) BZ Jer 29, 19, sim. 1471 MPKJ V 111,
Pul 88 arg., EwZam 296, Rozm 307; Diuinos
krzywich prorokow (nec inveniatur in te ...
qui pythones consulat, nec divinos aut ąuaerat
a mortuis veritatem Deut 18, 11) 1471 MPKJ
V 29; Glos czerekwe o apostoloch albo o proroczech Pul 120 arg.; Przez czyą wyszły sza
patriarchowye y prorokowye s pyekla Naw 43;
K thobye proroczy wolały, ysz czyebye wydzyecz sządaly XV p. post. R XIX 97, sim.
EwZam 302, XV
PF V 103, ca 1500 SprTNW
V 16, Rozm 67. 476. 482; A thy, dzyeczyą,
prorokyem (propheta Luc 1, 76) navysszego
bądzyesz vezvan EwZam 290, sim. Rozm 715;
lako movyl yest przes vstha szvyathych, *chtory
od vyekow są, prorokow yego (prophetarum
eius Luc 1, 70) EwZam 290, sim. Rozm 14.
26, etc.; Przeto mnymaly, aby <nie> kv komy
ynschemv krest przysłuchał, yedno k tern pro
rokom Rozm 185, sim. ib. 400; Tamo bądzye plącz
y skrzytanye ząb, kyedy yzrzyczye Abrama,
Isaka, Iakvba y yschytky proroky (et omnes
prophetas Luc 13, 28) y krolewstyye nyebyeskym ib. 379, sim. ib. 397. 403. 419, etc.;
~ o tzw. wielkich i mniejszych prorokach, auto
rach ksiąg prorockich Starego Testamentu
i o przypisywanych im księgach: Yaco mowy
s<więty> Isayasch prorok XV med. R XXII
243, sim. Rozm 119; Poiadl chleba s płaczem
a z strachem, pamyotaio na ono rzecz, iosz
pan powyedzal przes proroka Amos (per Amos
prophetam) BZ Tob 2, 6; Nayczala szyą (sc. Ma
ryja) v krotkyem czaszy Moysesovego zakony
y syyąthych prorokow (prophetarum) barzo
v krotkey chvyly nayykla Rozm 17; Kyedysch
szye myal Cristus narodzycz podług syyąthych
prorokow (testante prophetia) ib. 62, sim. ib. 66;
O krczye Iesucristvszovym v proroce Ezechyely
(in prophetia Ezechielis) ib. 185, sim. ib. 214;
Yako pysal Moyzesch y v proroczech (et pro
phetae Jo 1, 45) ib. 214; Nye mnymayczye,
abych przyschedl skazycz zakony albo proro
kow (legem aut prophetas Mat 5, 17) ib. 266;
Syyathy Maczyey podobnyey chczyal polozycz
Ieremyascha nyzly Zacharyascha prze dvoyaką
rzecz: przeto, yze pyrvschy yest myedzy pro
roky ib. 766; Ny v yednym (i. e. w nijednym)
prorocze nye stoy albo nye pysano ib. ; ~
~ frzecznik, prolocutor : Aaron, brat twoy,
bodzye prorok twoy (propheta tuus) BZ Ex
7, 1;
(w błędnym przekładzie) fsłużący
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w świątyni, servitor sanctuan : Ktorzi przebiualy
pyrwy w gymyenyach swich a w myescyech
israhelskich: a kaplany, a vczeny, a proroci
(Levitae et Nathinaei) BZ I Par 9, 2.
2. corruptum pro potok: Conchiti proroka
pyekyelnego (war. lub.: *poroka pyekelnego,
mamotrekt kapitulny: Cochyti potoka pekelneho; dulcis fuit, sc. malus, glareis Cocyti
Job 21, 33) 1471 MPKJ V 61.
Prorokini'kobieta natchniona przez boga, prze
powiadająca rzeczy przyszłe, prophetissa*: Tedi
wszyowszy Maria prorokyny (prophetissa)...
boben w roko swoo y wiszly sz0 za ny0 wszitky
nyewyasty BZ Ex 15, 20; Odszedł Elchias
y cy, ktorzi s nym biły posiany od krolya ku
Oldze prorokiny (ad Oldam prophetidem) BZ
II Par 34, 22; Pyenye Hanny prorokyney Pul
Ann arg.; A była Anna prorokyny (prophe
tissa Luc 2, 36), czorka Phanuel EwZam 295;
Sybylla prorokyny (prophetissa) Rozm 70;
Vtenczass przyschła yedna wdova, na ymye
prorokyny (eadem hora supeivenit Anna pro
phetissa), dzyvka Ssamvelova ib. 79. ~ Cf.
Prorokow(y)
Prorokinią fkobieta natchniona przez boga,
przepowiadająca rzeczy przyszłe, prophetissa :
Prorokynya prophetissa ca 1500 Erz 78.
Prorokować f orm y: praes. ind. 3. sg. proro
kuje BZ III Reg 22, 8. Jer 29, 27; 3. pl. proro
kują BZ Jer 14, 14. 29, 9. 21; ~ imper. 2. sg.
prorokuj Rozm 676. 728. 730. 801. 833; ^ part.
praes. act. adv. prorokuję BZ I Reg 19, 23.
Neh 6, 12; adi. i. sg. m. prorokującym BZ Jer
29, 26; ~ inf. prorokować BZ I Reg 19, 20,
ca 1500 Erz 78; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś proro
kował BZ Judith 6, 2 ; 3. sg. m. jest prorokował
BZ Deut 18, 22. Jer 29, 31; prorokował 1442
R XIX 77, XV med. R XXII 248, EwZam
290, etc. etc.; neutr. prorokowało Rozm 634;
1. pl. m. my prorokowali Rozm 284; 3. pl. m.
prorokowały Rozm 316; prorokowali BZ I Reg
19, 21. III Reg 22, 10. 12, 1471 MPKJ V 114;
~ pląperf. 3. sg. m. był prorokował BZ Gen
21, 2; ~ condit. 3. pl. m. -by prorokowali
BZ Neh 6, 7; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
prorokowano ca 1420 R XXV 229, Rozm 71.
Znaczenia: 1. 'z natchnienia bożego przepo
wiadać rzeczy przyszłe lub przekazywać wolę
bożą, dmno afflatu futura praedicere vel voluntatem dei aperire*: Zolczą ss ocztem napawan,
yak prorokowano ca 1420 R XXV 229; Ysayas
prorokował, angel Gabriel zwastowal 1442
R XIX 77, sim. XV med. R XXII 248; Poczola
gest y porodzyla syna w swey staroszczy...,
yakosz gey bil bog prorokował (quo praedi-
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xerat ei deus) BZ Gen 21, 2; Czosz gest on
prorok z ymyena bożego prorokował (praedixerit), a to sy0 nye stało, tego iest pan nye movil
BZ Deut 18, 22, sim. ib. Jer 29, 31; Tedi ty,
5 gysz biły prziszly, nadst0py duch boszi y pocZ0ly y ony prorokowacz (prophetare) BZ I Reg
19, 20; Posiał wtóre posli, a cy opy0cz proroko
wały (prophetaverunt), potem Saul posiał trzecye
posli, gy<z y ony prorokowały (prophetaverunt)
10
ib. 19, 21, sim. ib. III Reg 22, 10. 12; Nadst0pyl
gy takesz duch boszi, a wszedw chodził prorokuyo (prophetabat) BZ I Reg 19, 23; Ale ia
gego nyenawydzo, bo nye prorokuge (non prophetat) my dobrego, ale zle BZ III Reg 22, 8;
15 Prze ktoro prziczino vstavylesz proroki, gisz bi
o tobye prorokowały (qui praedicent de te)
BZ Neh 6, 7; Zrozumyalem, isze bog gego nye
posiał, ale iakobi prorokuio (quasi vaticinans)
movyl ku mnye ib. 6, 12; Przeto yzesz nam
20
prorokował (prophetasti) .., ia tobye vkaZ0,
yze nye gest gyni bog BZ Judith 6, 2; Rzeki
pan kv mnye: Krzywye prorokvi0 proroci (falso
prophetae vaticinantur) w gymyo me BZ Jer 14,
14, sim. ib. 29, 9. 21; Bog dal cy0 kapłanem...,
25
abi bil wódz w domv boszem nad wszelkym
moszem dyablem posyadlim a prorokvi0cym
(super omnem virum ... prophetantem) ib. 29,26;
A nynye przecz nye lagesz Ieremyaszowy Anatoticzskemv, gensze to prorokvge wam (qui prophe30 tat vobis)? ib. 29, 27; Prorokovaly divinabant
(prophetae eius in pecunia divinabant Mich
3, 11) 1471 MPKJ V 114; Zacharias... napelnyon yest dvcha szvyąthego y prorokoval moyyąncz (prophetayit dicens Luc 1, 67) EwZam
35
290, sim. Rozm 79. 328, etc.; Prorokovacz
prophetare ca 1500 Erz 78; V Rzymye kosczyol,
Myr vezvany, ytenczass szye roszvl, bo <o> tern
davno prorokoyano (Romae templum corruit
Pacis appellatum, de quo longe fuerat antę
40
prophetatum), yschby ten kosczyol tako dlvgo
myal stacz, aschby dzyevycza porodzyla Rozm
71; Gospodnye, yschakosch my prorokovaly
<w> ymyą thve (nonne in nomine tuo prophetayimus? Mat 7, 22) ib. 284; Wschytky prophety
45
y zakon az do lana prorokovaly (omnes enim
prophetae et lex usque ad Ioannem prophetaverunt Mat 11, 13) ib. 316; Aby szye pysmo
popelnylo, yze o nym prorokoyalo: Byskupstvo yego vezmye yny ib. 634.
50
2. *zgadywać, odgadywać, dmnare : Począly
y (kg- ji 'go’) bycz po schyy rzekącz: Prorokvy,
Criste (prophetiza nobis, Christe Mat 26, 68),
kto czye yderzyl! Rozm 676, sim. ib. 728. 730.
801. 833.
55
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PROROKOWANIE

PROSIĆ

vinatio : Prorokovanye diuinacio (Ecclus 34, 5)
1471 M PK JN 83, sim. ib. 104; Myły Iesus nye
odpovyedzyal n.y slova chczyącz, aby szye tym
rychley czasz prorokovanya popelnyl Rozm 800.
Prorokow(y) 'z prorokiem związany, ad prophetam pertinens*: Tedi geden mosz s sinow
prorokowich (de filiis prophetarum) rzecze ku
swemu towarziszowy BZ III Reg 20, 35; ~
Szedw Elchias kapłan a Aykam... ku Olydie,
prorokowye (pro prorokini ?) zenye Sellum
(ad... prophetidem, uxorem Sellum, Biblia ta
borska: k Oldie prorokyni, zenie Sellum)...
y mowyly k nyey BZ IV Reg 22, 14.
Prorostwo cf. Proroctwo
Prosiany cf. Kwiat, Włoć
Prosiątko 'małe prosię, porcellus : Cui (sc.
Alberti) dominus Curopathwa... reliąuit infrascripta... peccora:... duo apri, *kernodze,
item unum prosanthko parwum 1446 AGZ
XI 272.
Prosicielka ' orędowniczka, quae pro aliąuo
deprecatur’ : Proszyczelka interventrix XV in.
Wisi nr 1302.
Prosić f o r m y : praes. ind. 1. sg proszę Gn lb.
ap. 2a, FI i Pul 27, 2. 63, 1, Spow 2. 3.
5. 6, etc. etc.; prosię BZ Gen 18, 30. 23, 13;
2. sg. prosisz BZ Neh 2, 4, Rozm 192; 3. sg.
prosi Gn gl. 70a, Slota w. 113, Naw 182, etc.;
1. pl. prosimy Bogur ABF, 1413—4 Msza I
s. 260. 263, sim. III—X. XII. XIV, ca 1420
R XXIV 81, etc. etc.; prosiemy Bogur D, OrtMac 44. 46. 48, etc., Rozm 750. 751; 2. pl.
prosicie BZ Gen 34,14, Rozm 401. 809—10. 811;
3. pl. proszą Gn gl. 156a, FI 24, 2, Rozm 275;
~ imper. 2. sg. prosi Gn 1b, FI i Pul 36, 6,
Dek III 18, Bogur DE, etc., XV p. post. MacPam II 352; proś Dek III 1. 3. 18, Bogur
C—E, etc.; 3. sg. proś Gn ap. 2a; 1. pl. prosimy
1424 Msza III s. 63, sim. IV. VII. VIII. XIV;
prośmy Bogur BF, 1413—4 Msza I s. 263,
sim. VI. IX, ca 1420 Msza II s. 259, XV med.
R XXII 248, M W lb ; 2. pl. prosicie Gn 183a,
FI 28, 2. 121, 6, Rozm 310; proście Gn ap.
1b. 3 a, Bogur DE, BZ Judith 8, 31, etc.; ~ part.
praes. act. adv. proszę Aleksy w. 104; prosząc
1398 BiblWarsz 1861 III 34, Gn 11 a. 183a,
BZ Gen 50, 17. Tob 9, 7, etc. etc.; proszęcy
Rozm 496. 497; adi. g. sg. f. proszącej Pul
142 arg.; d. sg. m. proszącemu ca 1428 PF
I 489, BZ Tob 7, 11; d. pl. m. proszącym Sul 81,
BZ Jud 21, 22; ~ inf. prosić 1399 Leksz II
nr 1192a, ca 1428 PF I 484, Blaź 322, etc. etc.;
~ fut. 1. sg. m. będę prosić Rozm 563; prosić
będę FI i Pul 5, 3. 29, 10; 3. sg. m. będzie prosić
Rozm 275; prosić będzie FI i Pul 31, 7; będzie

prosił XV med. R XXV 153; 2. pl. m. będziecie
prosić Rozm 452. 563. 567, etc.; 3. pl. m. będą
prosić BZ Lev 26, 41, Rozm 381; prosić będą
FI 21, 30; ~ praet. 1. sg. m. prosił jeśm FI
26, 7, FI i Pul 118, 58; prosiłeśm Pul 26, 7;
prosiłem ca 1420 R XXIV 81, 1479 ZapWarsz
nr 1218;-m prosił 1417 Kościan nr 632, 1424 ib.
nr 1019, 1427 Pyzdr nr 850, etc.; ja prosił
Rozm 560; /. -m prosiła 1424 ZapWarsz nr 85,
1432 Kościan nr 1453; 2. sg. m. -(e)ś prosił
ca 1420 R XXIV 82, BZ IV Reg 19, 20, De
morte w. 52; 3. sg. m. prosił jest FI 20, 4; pro
sił 1397 Pozn nr 333, 1398 BiblWarsz 1861
III 34, 1405 KsMaz I nr 647, etc. etc.;f. prosiła
1393 Pozn nr 165, 1406 ib. nr 596, 1412 Kościan
nr 463, etc.; neutr. prosiło Rozm 221; 1. du. m.
-sma prosiła 1412 Pozn nr 681; 2. pl. m. prosili
ście Rozm 51A; -ście prosili BZ Ex 10, 11;
3. pl. m. są prosili Rozm 814; prosili FI i Pul
104, 39, Aleksy w. 227, 1491 RKJŁ VII 56, etc.;
~ pląperf. 3. sg. m. jest był prosił Gn 184a;
był prosił Ort Mac 59, OrtOssol 48, 4; 3. pl. m.
są byli prosili Gn 182 b ; ~ condit. 1. sg. m.
-bych prosił Rozm 51A; 1. sg. f. by prosiła
Rozm 245; 3. sg. m. -by prosił Gn 184b;/. -by
prosiła Rozm 401; 1. pl. m. -byśmy prosili
Dział 52; 2. pl. m. (-)byście prosili Ort Mac 45,
OrtOssol 40, 1, Rozm 506. 568; 3. pl. m. -bychą
prosili FI 11, 21; -by prosili Sul 47, Dział 24,
Pul 11, 21, Rozm 809; ~ condit. praet. 3. sg. m.
by był prosił Rozm 560; ~ part. praet. act.
prosiwszy ca 1420 R XXV 229, 1472 Zap
Warsz nr 3052; ~ part. praet. pass. n. pl. m.
proszeni XV p. post. RRp XXV 183; ~ praes.
pass. 3. sg. m. proszon je ( ?) XV ex. M PKJI I 318;
3. pl. m. są proszeni Rozm 412; ~ part. praes.
pass. 3. sg. m. proszon będąc Sul 35; ~ fut.
pass. 2. sg. m. będziesz proszon Rozm 380;
3. sg. m. będzie proszon Rozm 381; proszon
będzie FI i Pul 134, 14; ~ condit. pass. 3. sg. m.
-by był proszon Sul 35; neutr. -by proszono było
BZ Neh 10, 33; 3. pl. m. -by byli proszeni
Sul 66.
Z n a c z e n i a : 1. fwyrażać życzenie, chęć otrzy
mania czegoś, zwracać się do kogoś w celu otrzy
mania, uzyskania czegoś (w wypadku zwracania
się do boga też często modlić się), rogare, petere
aliąuid ab aliąuo (etiam precari d e u m f : a. absolute: Iacoszm ne kaszal *Przibislaowi na szo
swatkow wescz ani na szo proszicz 1399 Leksz II
nr 1192a; P (pro i) prosicz bodo w obesrzenu
iego (adorabunt in conspectu eius, Pul: klanyacz szye będą przed nym) FI 21, 30; Wisluszay, bosze, modlitwo moio, gdi proszo (cum
deprecor) FI 63, 1, sim. Pul; Prosyly (petierunt)
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y przyszia cyecyerza FI 104, 39, sim. Pul; Prosyczę (rogate, Pul: proszcze), gesz to na pokoy
so Yervszalem FI 121, 6; Bo bodze sodzycz
pan lwd swogy a w slvgach swogych proszon
bodze (deprecabitur) FI 134, 14, sim. Pul;
Prószmy (oremus, Msza III. IV. VII. VIII.
XIV: proszymi) 1413—4 Msza Is. 263, sim. VI.
IX; Eszpani *Pronka... prossyla y caszala panu
Scarbkoui ranczicz do pana Albrzica... sto kop
1420 TPaw VII nr 1380; Jacom ne prossil any
kazał pissacz lista Jandrzeyewi pissarzewy 1424
Kościan nr 1019; Chczemy, abi ten... dobrim
obiczayem... o stanyy kv praw (leg. prawu)...
bil ypomyenyon a proszon (reąuiratur et petatur) Sul 35; Paknyąlibi... przerzeczo^nym)
obyczayem proszon bąndącz (petitus), kv vczynyenyy swyadeczstwa zaprzalbi dacz *rosdrzezenya ib. ; Vstawyamy, ysz ryczerze... zyemye naszey polskey... sz granycz krolewstwa nye poyynny slvzzycz nam ,... alyszby przes nasz byli
proszeny (nisi... per nos fuerint petiti et rogati,
Dział 52: yszbysmy... gych prószyły) k themy
y sądany Sul 66; Gdyby wszethw w łasz czącz
thake drzewa..., może bycz przes dzedzicza
thego łasza yąth a na rąkoyemstwo proszączym
dan (ad cautionem fideiussoriam petentibus assignari) Sul 81; Prossyo pizelystnye (ąuaeso,
ut audias me) BZ Gen 23, 13; Zaczesz prosyl
mnye o Senacherubye (quae deprecatus es me
super Sennacherib), krolyy asyrskem, ysliszalem cyo BZ IV Reg 19, 20; A gdisz o tern na
miszly przemislyal, długo nye daio otpowyedzi
proszocemy (petenti), rzecze gemy angyol BZ
Tob 7, 11; Myszly o nakarmyenyw bidla twego
y o napoyenyw, bocz lacznye a nye prosshy
(nam esuriunt et non petunt) XV p. post. R I
s. XXXIX; Odpoyyedzyal myły Iesucrist y rzeki
yey: Aby ty yyedzyala dar boży, albo kto yest,
który tobye movy: Day my pycz, snadz by v nyego
prószyła (tu forsitan petisses ab eo Jo 4, 10)
Rozm 245; Prosczye a *bodzye vam dano (petite
et dabitur yobis Luc 11,9) ib. 275, sim. ib. 574;
Potkała (sc. niewiasta) Yesysza..., poczala proszycz rzekacz ib. 303, sim. ib. 503. 750; Tegodlya
bądzyeczye prószycz y me ymye (in nomine meo
petetis Jo 16, 26) ib. 574; ^ bez kontekstu:
Quia pro nobis orant yscy oni disa proso Gn
gl. 156 a ; Debeatis graciam regiam impetrare prosszycz ca 1428 P F 1484; *Prosszocemu inploranti
ib. 489; Proszą queso 1437 Wisi nr 228 s. 88;
Nisi suplex fiat bandze prószył XV med. R XXV
153; Procumbere proszycz uel modlycz szyą
XV ex. PF V 20; Proszycz intercedeie ib. 21;
Proszycz interyenire ib. 22.
b. z dopełnieniem (bliższym) nazywającym

tego, do kogo jest skierowana prośba: aa. w gen.:
Prószysz thy dzysza Xpa, genszecz szo gest bil
gako dzysza narodzyl, a rzekocz tako Gn lb ;
Gaudere debemus, quia ipsa sponso suo mul
tum supplicat, yscy svego oblubencza prosy,
pro sua familia Gn gl. 70a; Posluszay glossa
prośby moiey,... bosze moy, bo czebe prosycz
bodo (quoniam ad te orabo) FI 5, 3, sim. Pul;
Przinescze gospodnu sławo ymenu iego, prosicze gospodna (adorate dominum, Pul: klanyaycze sze gospodnu) w domu swotem iego
FI 28, 2; K tobe, gospodne, wolacz bodo y boga
mego prosicz bodo (deprecabor) FI 29, 10,
sim. Pul; Podday se bogu y prosi iego (ora
eum) FI 36, 6, sim. Pul; Prosyl gesm oblycza
twego (deprecatus sum faciem tuam) we
<w>szem syerczy mogem FI 118, 58, sim. Pul;
Jaco Betka posiał eon na tą dzedzino, jaco go
Jarochna prosiła 1406 Pozn nr 596; S kriza
syąnth o mesporze prószy wszy Pilatha ca 1420
R XXV 229; Michale, proszą swanthka boga
Crista 1444 Zab 316; Gdysz ge ku smyercy wywyedzono..., naczoly boga prosycz a gemu sye
poleczacz Blaż 322, sim. Rozm 34. 145. 276, etc.;
Proszmisch pana boga XV med. R XXII 248;
Wyancz thu leszal pothle proga, phalą, proszą
szwego boga Aleksy w. 104; Y rzeki gest panu
bogu: Racz my otpuszczycz, acz prosyo czyebye
(si loquar) BZ Gen 18, 30; Iakosz tho thowarzisze rzemyesla craweyczkiego... proszily mystrzow swoich, chczącz od nych myecz, aby yem
mystrzowye racziliby podług ych ząndze...
Ząndane napelnycz 1491 RKJŁ VII 56; Yako
yyeczey oczyecz vasz s nyeba da dycha syyątego thym, którzy yego proscha (petentibus se
Luc 11, 13) Rozm 275; Przystąpywschy zvolyenyczy k nyemy y prószyły yego (rogabant eum
Mat 15,23) rzekącz ib. 357,sim. ib. 248.466; Vtenczasz przystapyla matka synów Zebedeuschovych z yey szyny... proszacz yego nyeczo (petens
aliquid ab eo Mat 20, 20) ib. 401; Badzyeczyely
proszycz mego oycza (si quid petieritis patrem
Jo 16, 23) v ymye v me, da vam ib. 574;
- bb. w gen. a. acc.: Bo wszitczy, gisz proszo
cze (qui sustinent te, Pul: gysz czyrpyo czie),
ne bodo osromoczeni FI 24, 2; Serue nequam,
omne debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me
w<sz)yszczek dług othpuszczilem thobe, yszesz
mo proszil (Mat 18, 32) ca 1420 R XXIV 82;
~ cc. w gen. z przyimkiem: do kogoś, od kogoś,
u kogoś: Sziwota prosił iest (petiit, Pul: pró
szył) od czebe y dal ies iemu FI 20, 4; Iedney
prosił iesm (petii, Pul: proszylesm) od gospo
dna ..., bich przebiwal w domu boszem FI 26, 7;
Przisedl dobri do slego a prosił v nego lep-
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szego niszli krolewstwa nebeszkego a dal mu
1406 PF V 35; Tego wschego prossycz v boga
XV med. R XXII 244; Panno M aria..., raczi
prosicz za nami grzesznimi do pana boga na
szego ..., abiszmi od nyego podpomozenie... za- 5
sluzili M W 14b; - dd. w dat. z przyimkiem:
ku komuś: Wisluszay, gospodne, glos moyey
prośby, gdi proszo ku tobe (dum oro ad te,
Pul: gdy czyebye proszę) FI 27, 2.
c.
z dopełnieniem (dalszym) nazywającym10
osobę, w której interesie składa się prośbę:
aa. w acc. z przyimkiem: za kogoś: Poklanknawszy na kolana . \ssze, prosczye pana bog<a>
za nadaw[s]cze thego bożego domv Gn ap. 1b,
sim. ib. 3a; Kassdy sz wasz prósz pana boga 15
szam za szyą, ysby nasz pan bog raczył zachowacz od nagły szmyerczy ib. 2 a; O swyathy
Voczyesze..., prósz sza nasz (Bogur D: prószy
za namy) gospodna..., swyantha Katharzyna...,
prósz sza nasz gospodna..., wszysczy szwyaczy 20
*prZosczye (Bogur DE: proszczye), nam grzesnim spomosczye, byśmy s vamy bydlily Bogur
C—E; Proszilczem za wasz miłego pana boga,
by wam raczil bicz miloszcziw ca 1420 R XXIV
81; Prószy za myą boga..., azaczbich bil kapła 25
nem 1428 PF V 15, sim. 1442 R XIX 77; Byezi
richlo kv lvdv a prosi za nye (ut roges pro eis),
bo ivsz viszedl gnyew od boga BZ Num 16, 46;
Abi proszono bilo za Israhela (ut exoretur pro
Israel) BZ Neh 10, 33; Zbaw mye, Jezvszye, 30
za kthora szye (leg. za ktorąże ?) dzyewycza
mathka czyebye prószy Naw 182; Nyeboze,
prószy boga za myo, nadznyka, o sthatek
wszyedni XV p. post. MacPam II 352; Proscye
boga... za nasz XV ex. SKJ I 150; Alye ya 35
prószył za czye (ego... rogavi pro te Luc 22, 32),
aby v tyych pokuschach nye ponykla vyara
tvoya Rozm 560; Oycze svyąthy, ya czyebye
proschą za nye, nye proschą za then svyath (ego
pro eis rogo, non pro mundo rogo Jo 17, 9) 40
ib. 576, sim. ib. 578.
bb. w instr. z przyimkiem: za kimś: Po
prószmy... sv0tego G ana..., abicz on sza
nam y... Xpa prosyl, abycz on radl nasz... ve
sdrovy... dopuscicz Gn 184b; Proszi za nami, 45
miloscziwa panno Maria, abiszmi dostoyni bili
obiati bozey M W 42b; Prosch za namy pana
boga, bron nasch ode złego wroga XV ex. PF V
104; Wssyczy svyaczy za *mnv prosczye..., bych
mogl dostoynye pana mego przyyącz czyalo XV 50
ex. SKJ I 151; M aria..., prósz sza namy szyna
thwego, by nam dal ducha szwyąthego De
nativ w. 47, sim. ca 1500 SprTNW V 10; Vyeszyelcze szyą, krzesczyyany, bo sza wamy pró
szy pany Jesu Crista, syna swego ca 1500 Spr 55
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TNW V 14; A ya vam nye movyą, abych pró
szył oycza s<a> vamy (quia ego rogabo patrem
de vobis Jo 16, 26) Rozm 574.
d. z dopełnieniem (dalszym) nazywającym
osobę, której autorytet proszący przywołuje:
w acc. z przyimkiem: prze kogoś: Tedi Micolay
prosił prze bok, by mu *othpustil *przisigą 1398
BiblWarSz 1861 III 34; Tedi posiali comornika...
do paney hy do Paska prossącz (Maik 117:
*prossicz) gych prze bok, aby gim othpuscili
przissangą ib.; Gdi wlodika zabyye slyachczycza,... ma prosycz (petere) prze bog, abi yemu
obrazenye otpusczono Sul 93.
e. z dopełnieniem (dalszym) albo zdaniem na
zywającym przedmiot prośby: aa. w gen.: Dacz
raczi, gegosz prosimi (Bogur C: *przosymi,
D: proszyemy, E: *proszyemye) Bogur ABF;
Ne prósz sza *slusbo ymena, ale prósz (Dek III
18: prószy) duszy sbawena Dek 111 1. 3. 18;
Jakom panu Borcowi ne ranczil Za sedm grziwen... anym za ne prossil roku 1417 Kościan
nr 632, sim. 1427 Pyzdr nr 850; Vydzalo szą
gest nam ..., abi gdy maczerzs vmrze, synowye
nye prosili (u t... non petant) gimyenya przychodzączego sz strony oczczovey Sul 47; Alye gydzczye samy moszowye a offyeruyczye panu, bo
teszszczye tego samy prószyły (petistis) BZ Ex
10, 11; Przysszedl geden czlowyek do woytha
proszacz poszła na zapowyedanye gymyenya
swego dlusznyka OrtOssol 20, 2, sim. OrtMac
119; Na to prószymy (OrtMac 44: proszyemy,
sim. ib. 46) waszey navky, bo my nye szmyemy
na lawyczy w szandze szyedzyecz OrtOssol 39, 3,
sim. ib. 40, 4; Aczby yvsz takym lvdzem klątym rozgrzeszenya nye chczano dacz, a to tako,
yszby to bilo yawno, gdyby prosyly rozgrze
szenya (cum omni reverentia reąuiratur et petatur, Sul 35: gdisz thako poządayączi lasky
y rosdrzeszenya) Dział 24; Przesz dzy<ę)ky
noczlegv proszą De morte w. 108; Glos czerekwe szwyętego odpusta y pomoczy w poku
sach proszoczey Pul 142 arg.; Bądzyely kto myedzy vamy proszycz ryby, azaly yemv da vązą
(leg. węża), albo bądzyely proszycz yaya (si petierit ovum Luc 11, 12), azaly yemv podanyedzyyedzya? Rozm 275; Tedy dwa braczyncza...
navczyly sa swa matką, aby prószyła daru przes
ymyenya (ut peteret ab eo munus sine nomine)
ib. 401; Yakoby rzeki: Prelacztwa proszyczye
(praelationem ąuaeritis) na nyebye ib.; Alye
byskupovye y yschysczy kxyazątha... przyka
zały ludy, aby prószyły Baraby (ut peterent
Barabbam Mat 27, 20) zboycze ib. 809; A takoż
przyssądzyl, yzby szye my<a.}\d stacz prozba
zydovska o Barabascha, ktorego ssą prószyły
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(Luc 23, 24) ib. 814; ~ Otpowyedzely synowye
Iacobowy Sichem a gego otczu:... Nye mozemi... vczynycz, czso wi proszyczye (petitis)
BZ Gen 34,14; Czo proszysch (quid petis) ? Rozm
192, sim. ib.; Nye yyeczye, czo proszyczye
(quid petatis Mat 20, 22) ib. 401; Y tesz czokoly bądzyeczye proszycz (quaecumque petieritis Mat 21, 22) nye yątpyącz, yyerzyczye, yzecz
szye yam vschytko stanye ib. 452, sim. ib.
563. 567; A tez, czokolvye bysczye prószyły
oycza (quodcumque petieritis patrem Jo 15,
16) v ymyą moye, by vam dal ib. 568; Bo
asch dothychmyast nye proszylysczye nycz (non
petistis quidquam Jo 16, 24) v me ymyą ib. 51A.
bb. w dat. z przyimkiem: k czemuś: Wszal
szobye raczcze..., kthorych byl prószył k themv,
aby sz nym poszły k loszv OrtOssol 48, 4, sim.
OrtMac 59.
cc. w acc.: Gdyby przyszasznyk przeczywko
raczczam nycz gynego przestapyl, gedno tho,
czo mowyl waszą rzecz a wy bysczye prószyły
to, yszby wasz przy prawye szostawyono (nisi
quod unum yestrum loqueretur petendo, ut vos
circa iustitiam dimitterent), tegodla nye myelyby go wszadzicz w yaczthwo OrtOssol 40,1, sim.
OrtMac 45; Kuszyly boga w szyerczoch swych,
aby prosszyly pokarm (FI: abycho prosili karm)
duszam swoym (ut peterent escas animabus
sius) Pul 77, 21.
dd. w acc. z przyimkiem: o coś, prze coś, za
coś: Prossza thesz wasz o yedna Sdrovą Maria
Gn ap. 2a; Za to prosicz cze b0dze (pro hac
orabit ad te) wszeliki sw0ti w czas potrzebyzni
FI 31, 7, sim. Pul; Jaco moy *ma0sz ne dal
harnaszu swemu synowczewy aniszma za to go
prossila 1412 Pozn nr 681; Jakom nye siała
swego dzyewyerzya..., aby wszyal..'. jey dzyeszyanczy grzywyen anim go o tho prószyła
1432 Kościan nr 1453; Wyącz wsz<y>thczy pró
szyli boga za tho..., by mv mogły lyst othyącz
Aleksy w. 227; A za to proscye (orate) boga,
abi pewno vczinyl rado mo BZ Judith 8, 31;
Prze ktoro rzecz prosysz (pro qua re postulas)? BZ Neh 2, 4; Policarpusz..., myszthrz
vybrany, piosyl bogą o tho prauye, by vsrzal
szmyeicz w gey postavye De morte w. 21; Pan
bog tha rzecz thako noszyl, *yszysz go o tho
barszo prószył, abych czy szya vkaszala ib. w. 52;
Wthore szlowo tąm przemówił, gdy go lothr
o laszką prosszyl XV ex. R XIX 89; Ma myła,
nye irzebacz za to długo proszycz Rozm 498;
A tez by byl Kristus prószył za vyarą Pyotrovą,
nygdy by byl yego nye zapr<z>al ib. 560; ~ pro
sić za złości fprzepraszać, orare aliąuem, ut
ignoscat’: A tedi bodo prosycz za zlosczi swe

(orabunt pro impietatibus suis) BZ Lev 26, 41.
ee. z acc. cum inf.: Proszą tego przyszasznyką
wstacz OrtOssol 32, 3, sim. ib. 54, 1, OrtMac
32. 67; A vstapyvszy v gyedną lodź..., pró
szył go od zyemye odvyescz (rogavit eum a terra
reducere Luc 5, 3) mało EwZam 306; ~ O tern,
yako Barabasza zboyczą pusczycz prószyły
Rozm 809; A vzdy prosyczye y (leg. ji fgo’)
pusczycz? ib. 809—10.
ff. ze zdaniem przedmiotowym: Jaco Piotrasz
proszil Sczepana, bi mu te pienadze schoval,
czo mu ye bil dal 1397 Pozn nr 333; Mog miły
pane bosze, proszo ga dzysza... thuego miloszerdza, aby my thy raczył mogO greszno du
szo thvim miloszerdzym osfeczycz Gn lb ;
Dagny (pro dagmy) chwało... Ihu X poui...
proszocz go, abi szo on nad namy smiloual
Gn 11 a, sim. ib. 183 a ; A tako vocz... macz svimy
(leg. z swymi) prygaczoly szocz ony były svotego Gana prosiły, isbicz gy on bil smarthfykrzesil Gn 182b; A tesze vy miłego Xpa prosycze, isbicz... th o ... kamene obrocylo szo ono
szaszo f swe pryrodzene Gn 183a; A tedy vocz
on mlodzenecz gestcy go on bil prosyl, abicz on
thamo f ragu s n<i>m szostal Gn 184a; Maria
dzewicze, prośmy (Bogur C: *przoszy, DE: pró
szy) sinka thwego..., haza nasz hwchowa othe
wszego szlego Bogur BF; Prosso twórcza wssemoganczego..., bi me raczil rosdressicz mich
wsech grzechów Spow 2. 3. 5. 6, sim. ca 1428
P F I 481. 483; Yaco mne Regnold prossil, bich
ranczil possak yego zanczewi 1405 KsMaz I
nr 647, sim. 1426 AKPr YHIa 166, 1437 TymWol 12, 1457 ZapWarsz nr 1031; Yz pany Ol
brachtowa proszila Micolaya, aby szukno yey
mąza swimy penandzmy vicupil 1412 Kościan
nr 463; Czyebe tegodlya,... oczcze,... modlimi
szye y prosymi (rogamus ac petimus, Msza II:
modlimi szo y proszmi, XII: *proschymo),
aby... przeszegnal ti dari 1424 Msza III s. 50,
sim. I. IV—X. XIV, sim. ca 1420 R XXIV 81;
Jakom ya Jana ne proszila, by *ze mio rąnczil
*diwe czosczi Marczinovi w Woliczey 1424
ZapWarsz nr 85; Jakom ya Micolay<a ?) ne
proszil, by za mo swe lisky w Sszydow zastawił
1432 ib. nr 405, sim. 1445 ib. nr 581, 1453 ib.
nr 972, 1457 ib. nr 1031; Ten tho Nagod sz nastoynosczą vpomyonąl a proszil (petiit) tich
(Dział 28: proszącz gych) tho swogich sząszadow wyesznycz, aby... thego tho konya gonycz
gemv pomogli Sul 39; Wyąnczczi yąly bogą
proschicz..., aby gym gy<e)dno plemyą dal
Aleksy w. 29; Oczyecz twoy nam przykazał...,
abichom tobye ta to słowa powyedzeli proszocz
(nos quoque oramus), abi zapomnyal sgrzesze-
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nya braczyey twich BZ Gen 50, 17, sim. ib.
Tob 9, 7; Proszocim (rogantibus), abi wszoly,
nye dalyscye BZ Jud 21, 22; Myły panowye,
prószymy {OrtMac 44: proszyemy) wasz, abyscze... nasz zostawyly podle prawą OrtOssol
39, 4; Boga prószmy, nabożni, abi... nas za
chował od grzechów M W lb ; Jakom ya nye
przyyachal do dom v... Y ana... y nye prosylem
go, aby yachal na gymyenye Golaschewo 1479
ZapWarsz nr 1218; Yezdzil brath m oy... soltan
do Mahmetowego grobv, przes kthoregom ya
wskazał poselsthwo do czessarza thvreczkyego
proschącz yego mylosczy, yzeby szyą raczil
zyednacz s krolyem polskim a bycz w myrze
1500 ListTat 174; Svyata Anna y Ioachym
przystąpywschy prószyła yego (utroąue de parente exoratur), by yey przepvsczyl tv bycz
Rozm 58; Tedy począly wschysczy nogy
czalovacz proszacz yey, aby ym odpvsczyla
ib. 61, sim. ib. 29. 87. 225, etc.; Iozeph... vezval
gosczye... na vyeczerza y począł Marye dzyevycze prosz>cz (Mariam rogat), aby ym dala
yescz ib. 102, sim. ib. 115. 641, etc. ; Kxyazą
yedno zydowskye przyschło kv Iesuszovy, pró
szył yego (rogans eum Luc 8, 41), aby raczył
wnydz v yego dom a vzdrovycz yego dzywką
ib. 221, sim. XV p. post. R I s. XXXVII, XV ex.
MPKJ II 318, Rozm 35. 253, etc.; Czczyenye
o tern, yako yedne kxyaze zydowskye proszylo
Iesucrista, aby raczył vnydz v yego dom y vzdrovycz yego *dzyczyą Rozm 221; Tegodlya czye
proscha (te deprecor), aby raczył kv mnye
przydz, a prosche czye (te rogo), aby szye nye
lyenyl, yschby przyschedl ib. 227, sim. ib. 35.
36. 167, etc.; Tegodlya proszyczye pana snyva
(rogate... dominum messis Luc 10, 2)..., aby
posiał robothnyky kv znyw {leg. żniwu) ib. 310;
Czczyenye, yako apostolovye prószyły mylego
Iesucrista, by ye vczvyrdzyl <w ?> svoyey vyerze
ib. 397, sim. ib. 249; A ona przyschedwschy padła
przed yego nogy proschaczy yego, by ye nye
ostavyl v takyem smątkv ib. 496, sim. ib. 497;
O tern, yako dzyevycza M arya... prószyła svego
syna, by nye chczyal tak sromothna smyerczya
vmrzecz ib. 499, sim. ib. 400. 736; Zaprzyszyągam vasz..., abysczye se m ną... prószyły...
syna mego mylego, aby my alye tego vzyczyl...,
abych yydzyala, czo szye ma stacz ib. 506; Ya
bądą proszycz oycza mego (ego rogabo patrem
Jo 14, 16), yze ynego vczyeschnyka da ib. 563;
Począly yego (sc. Piłata) tegodla proszycz: Pro
szyemy yaschey mylosczy, aby yemv kazał prze
thva {leg. przed twą) mylosczya stacz ib. 751,
sim. ib. 750; Vy nynye proszyczye, aby vkrzyzovan ib. 811.
S ło w n ik sta r o p o ls k i V II
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gg. ze zdaniem formalnie niezależnym: <Nąm...
thowarzystwo dacz raczy... sze wszythkymi
swyathimi thwimi), myedzy kthorych nasz tho
warzystwo..., proszimi (ąuaesumus)..., <przypusczy) 1413—4 Msza I s. 263, sim. III. IV.
VI—VIII. XII. XIV; Miły gospodne moy. Slota,
grzeszny sługa twoy, prosy za to twey milosczy,
ydzel nam wszem swey radosczy Slota w. 113;
Yesz obyatowane ty, bosze, ve wszytkeem,
proszimy (ąuaesumus, Msza II: proszmi), poszegnane..., przyemne y tesz vczinicz raczy
1424 Msza III s. 55, sim. IV. VI. XII. XIV;
Przetosz proszo czyebye, mowy (dic, ergo, obsecro te), bi bila moya syostra BZ Gen 12, 13;
O tho wasz prószymy {OrtMac 107: proszyemy,
sim. ib. 118), navcz<c>ye nasz, który thv ortel
podług prawa mą szye ostacz OrtOssol 80, 1,
sim. ib. 87, 3. 88, 4; Proszą czebye, ostap mało,
bocz nye vyem, czocz my szya stało De morte
w. 97, sim. ib. w. 343; Panye myły,... dlatego
czya prossza, szklon vszy... do mnye XV ex.
SKJ I 151, sim. XV e*. GIWp 29. 69, XV e*.
Kalużn 291, ca 1500 SprTNW V 17, Rozm 174.
274, etc. etc.; A drugy rzekł: Kupylczyem pyącz
yarzm volow, ydą ych kuszycz, proschą czye,
myey mye vymovyonego (rogo te, habe me excusatum Luc 14, 19) Rozm 382, sim. ib. 37.
49, etc.
2.
'zaprosić kogoś, namówić do przybycia,
wezwać, aliąuem imitare, arcessere": <Ha)nka
ne proszila na ten sod preczif [...] 1393 Pozn
nr 165; Otpuscz myo, bocz gest sławna obyetna
offyera w mem myescye, a geden z bratow myo
prosyl (accersivit me, Biblia taborska: mie po
zwał) BZ I Reg 20, 29; Jakom ya Barazy proschywschi do domv mogego nye sbyl sszamowt<^o>r gwalthem 1472 ZapWarsz nr 3052; Si
reges et principes invitati, proszeny, non veniunt
nisi cum magna multitudine XV p. post. RRp
XXV 183; Tamse proszon e {leg. est ?) od..,
królika XV ex. MPKJ II 318; Kyedy bądzyesch
proschon na svaczbą (cum invitatus fueris ad
nuptias Luc 14, 8), nye szyaday na yyssche
myescze..., bo sznadz czestnyeyschy bądzye
tamo proschon (sit invitatus Luc 14, 8), a przyschedschy ten tamo, który czye prószył y onego
vezvavschy (qui te et illum vocavit Luc 14, 9)
y rzecze tobye Rozm 380—1; Alye temv, który
go prószył (qui se invitaverat Luc 14, 12), rzeki
myły Iesus ib. 381, sim. ib. 206; Bo snadz ony
tesch czyebye bądą proszycz (ne forte te et ipsi
rehmtent Luc 14, 12) ib. 381; Podobno yest
krolevstvo nyebyeskye czlovyekovy k<r>olovy,
który vczynyl svaczbą svemv synovy y posiał
slugy swe vezvacz ty, którzy ssą proscheny kv
9
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svadzbye (vocare invitatos ad nuptias Mat 22, 3)
ib. 412; ~ Proschąncz na pomocz 1471 MPKJ V
34.
3. 'pytać, rogare, ąuaerere ex aliąuo : O tho
wasz prószymy (OrtMac 48: proszemy, peti- 5
mus informari), kthory myedzy thymy ortelmy
może szye ostacz OrtOssol 42, 3; Przetho bysczye
go woythem myecz nye chczely, proszacz nasz,
czo bysczye sz nym myely vczynycz ib. 51, 4;
Proschil interpellauerit (si fuerit causa inter ali- 10
quos et interpellaverint iudices, quem iustum
esse perspexerint Deut 25, 1) 1471 MPKJ V 30;
Prószyć z interpellare XV ex. PF V 25.
4. w błędnym rozumieniu: a. łac. imprecare
'przeklinać’ jako precari 'prosie : Proscheny 15
( h w . lub. rp.: prosiw) imprecans (tunc offerat
hircum ..., confiteatur omnes iniquitates filiorum
Israel... atque peccata eorum, quae imprecans
capiti eius emittet illum... in desertum Lev 16,
21) 1471 MPKJ V 23; ~ b. czeskiego zprostiti 20
'liberare' jako prosili fdeprecari5: Pan bog...
wspomyonol na Abrama, yze prószył gest (liberavit, Stary Testament Cardy: zprostil gest)
Lota z przepadnyenya myasta BZ Gen 19,29.
Cf. Odprosić, Poprosić, Przeprosić, Uprosić, 25
Wsprosić, Wyprosić, Odpraszać, Przepra
szać
Prosien 'grudzień, ostatni miesiąc roku, mensis DecembeF: Prossen december XV p. post.
GIKórn II 189; Proschyen... december XV 30
p. post. MPH V 460.
Prosię rmłode świni, porcellus5: lakom ya ne
kazał moyey *czelaczy Potrowy *siwine i s prosanthy siło pobracz 1426 KsMaz II nr 2144.
Prosiętny (o świni) prosiętna ' ciężarna, prae- 35
gnans’ : Jakom ja nye przysethl n[y]a gimenye
Sigmontowo anym gemv pobył gwalthem szwyny
proszathnych 1479 ZapWarsz nr 1496.
Prosiniec 1. 'styczeń, pierwszy miesiąc roku,
mensis Ianuarius5: Januarius, gl. altitonans pro 40
si nech XV MPH II 906.
2.
'grudzień, ostatni miesiąc roku, mensis DecembeF: Y stało syo gest myesyocza prosyncza
(mense casleu) lyata XX BZ Neh 1, 1.
45
Bohemizm.
Proskornica cf. Proskurnica
Proskura, Praskura *chleb liturgiczny uży
wany w cerkwi prawosławnej, panis liturgicus5:
Pro azimis al. prascuri septem scotos 1419
M MAe XV 532; Proskura bisia 1472 Rost 50
nr 1526; Prasskura pastullum ib. nr 1544. ~ Ru
tęnizm.
Proskurnica, Praskornica, Proskornica 1. fpie
karnia, w której piecze się proskury, tj. chleb
liturgiczny używany w cerkwi prawosławnej, of- 55

PROSO

ficina pis tor ia, ubi panis liturgicus coąuituF:
Exaraciones curie omnes per medium habebunt..., gay per medium..., proskornycza per
medium 1498 AGZ XVIII 383.
2.
'kobieta wypiekająca proskury, mulier, ąuae
panem liturgicum coąuif: Ministerialis... Iohannem ... pro sale insolito in taberna sua... invento et apud praszcornycza in domo baythkonis invento in quatuordecim marcis pene regalis condempnavit 1488 AGZ XVII 246; Pro
Iohanne fratre cessit... medietas ville... cum
molendino..., sinagoga Ruthenicali cum popone et proskurnycza 1488 AGZ XIX 70. ~
Ru ten izm.
Proso f o r m y : n. sg. proso 1419 Rost nr 5148,
1437 ib. nr 2631. 2700, 1460 ib. nr 3570, etc.
etc.', ~ g. sg. prosa 1411 AKPr X 321, 1412
KsMaz 1 nr 1908, 1427 ZapWarsz nr 2757, etc.;
~ ac. sg. proso 1432 ZapWarsz nr 387, 1436
StPPP II nr 2678, 1493 AGZ XVI 248; - i. sg.
prosem 1474 ZapWarsz nr 1382; ~ /. sg.
(w) prosie 1432 Kościan nr 1459, 1475 ZapWarsz
nr 1411.
Z n a c z e n ia : bot. 1. 'uprawna roślina jara
z rodziny traw, z której ziarna otrzymuje się
kaszę zwaną jaglaną, Panicum miliaceum L ? :
Pro 3 mensuris milei al. prossa 1411 AKPr X
321; Yacom ya ne popasła Adamoua prossa
1412 KsMaz I nr 1908, sim. 1427 ZapWarsz
nr 2757, 1435 ib. nr 658, etc.; Jako czom zayąl
*osmąro kony..., thym zayąl na mego pana
dzedzyne we szkodzę w proszę 1432 Kościan
nr 1459, sim. 1475 ZapWarsz nr 1411; Jako
mnye Dzirsszek podeptał prosszo *zamotrzecz
gwalthem 1432 ZapWarsz nr 387, sim. 1493
AGZ XVI 248; Johannes... submisit se agrum
condescendere..., excepto isto, quod arauit pro
scruto al. na proscho 1436 StPPP II nr 2678;
Prosszo milium ca 1465 Rost nr 3982, sim. 1472
ib. nr 969; Mathias... recognovit, quia vidit...,
quomodo receperunt... duas arthiras scruti al.
dwye sztyrcze proszą 1466 AGZ XV 43, sim.
1489 AcLubl VI, 1496 StPPP II nr 4459; Mi
lium proscho aut ber (Is 28, 25) 1471 MPKJ V
92; Jakom ja s<a)mowthor gwalthem *ney vycopal dambrowy Jadamovy... anim jeyh pro
szeni poszyal 1474 ZapWarsz nr 1382; Prosso
scrutum XV p. post. PF V 29; Scrutum, proszo,
ex quo milium fit ca 1500 Erz 78.
2. morskie proso 'Lithospermum officinale L .*:
Morskye proso milium solis ca 1500 Rost
nr 2092.
3. psie proso ?Panicum sanguinale L.5: Psye
prosso milium canis 1472 Rost nr 1651.
4. wróble, wroblowe proso 'Lithospermum ofl
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ficinale L .’ : Grana solis, mi[li]lium solis wróble
prosso 1419 Rost nr 5148, sim. 1437 ib. nr 2631,
ca 1465 ib. nr 4458; Milium, saxifraga alba,
grana solis wróble proszo 1437 ib. nr 2700;
Wróble proso grana solis 1460 ib. nr 3570, sim.
1484 ib. nr 6083, etc.; Grana solis, milium so
lis, saxifraga alba, id est wroblyowe prosszo
XV
GILek 54.
Prost cf. Prosty
Prostak *człowiek prosty, nieokrzesany, ni
skiego stanu, homo rudis, humili loco natus5:
Mnymacz kasdy czlowyek prawye, by byl prosthak na postawye Satyra w. 24; Prosthaky
plebeios XV p. post. R XXV 200.
Prostny 'zły, gorszący, malus, qui corrumpiP:
Sit autem omnis homo velox (sc. ad audiendum) rychl a rocz bycz, tardus autem ad loąuendum a nyerichly a ponuczen ku nestatkom
a prostney rzeczy movenv (Jac 1, 19) ca 1450
PF IV 575.
Prosto 1. 'na wprost, nie zbaczając od linii
prostej, directe5: Wnido wszistczi prosto z myasta, gdze so stali BZ Jos 6, 5; ~ prosto uczy
nić 'wyprostować (tu w sensie przenośnym),
rectum reddere’: Ut vias tuas dirigat prosto
yczinil, czusz *abhy ye *szradzyl sprawyedlywye XV med. R XXIV 363.
2. 'pionowo, w pozycji wyprostowanej, erectum esse : Quando balneabatur in pelvi, in qua
stetit (sc. s. Nicolaus) er[r]ectus prostho XV
p. post. R XXV 182; Kyedy Iesus popelnyl rok
od svego yrodzenya a yeden *myąszyadz, po
czął prosto stacz (erectus stare) Rozm 98.
3. 'dokładnie, ściśle, właściwie, accurate, recte,
bene’ : Recte sicut, proszto tak, yas maius ple
num yino 1456 ZabUPozn 93; Hec dicta ewangelica sunt gęsta anno primo predicacionis Xpi,
precise in medio anno eiusdem anni primi
a prosto w poi rokv tegosz lata pyrwszego XV
ex. MPKJ II 318; Pylatczy yest prosto yako
czeszarz albo myastho czeszarza Rozm 744.
4. (w postępowaniu sądowym) 'bez świadków,
sine testibus5: Gdy szye ktho prosztho pusczy
n[y]a kogo, mały przyszyadz? OrtMac 46; Gdy
czlowyel (pro czlowyek) zaluge ssze swyathky
a odpowyedacz prosto (simpliciter) odpowie<da>
OrtOssol 20, 3, sim. OrtMac 120; Daley pytalysczye nasz, gdy dobry czlowyek... przywyedze
rzecz przed prawo prosto albo szwyathky (sim
pliciter aut testibus), czo gyesth yego mytho?
OrtOssol 28, 2, sim. OrtMac 24; ~ prosto
żałować 'wszczynać proces bez pozwu, in ius
ire nulla vocatione adhibita’: Tedy zaiowal
nayn woyth szwym rzecznykyem prosto (simpli
citer) gemv dawayącz wyna OrtOssol 90, 2,

sim. OrtMac 123; Gdysz powod rzeki, ysz nye
mą wyączey <na> pany<ą> Barbara zalowacz . . .
a k they panyey prosto (simpliciter) zaiowal,
a w swey zalobye nyszadnego lystą wspomyonąl
OrtOssol 99, 4; Gdysz ten ozaiowany nye
yffaczon na goraczey rzeczy y tesz przed thym
o thą rzecz nye zaczwyerdzon y prosto nayn
żałowano (simplici ąuerela) przesz szwathkow
ib. 101, 3, sim. OrtMac 138; ^ Ale bandzely
taky czlowyek prosto besz wolanyą (simpliciter
absąue clamore) ozalowan OrtOssol 64, 1,
sim. OrtMac 85.
Prostoć 'szczerość, animus sincerus': Pax est
securitas mentis, simplicitas cordis, pocornoscz,
prostocz, tranąuillitas anirni XV med. GIWroc
28 v.
Prostość I. 'nieokrzesanie, prostactwo, prymitywność, animus rudis, asper, non politus': Prostoscz ruditas ca 1450 PF IV 572.
2. 'nieświadomość, niewiedza, inscitw : Utinam
sustineretis modicum quid insipiencie mee *abhysczye mya mało podparły a czyrpyely w mogey
prostosczy (II Cor 11, 1) XV med. R XXIV
361; W prostoszczy mego sercza (in simplicitate cordis mei) a w gluposzczy moyu roku ge
stem to yczynyl BZ Gen 20, 5.
3. 'szczerość, animus sincerus’ : Prostoscz
yyary ku vczinkv rectitudo fidei ad operam
1461—7 Serm 349 y.
4. 'pokora, uległość, animus humilis, submissus5: Postava pobożna przesz prostoscz statura
humilis per humilitatem 1461—7 Serm 66 r.
Prostota 'szczerość, animus sincerus*: Czichi
gest, gegosz misli zamyeschanye nye otmyeny...,
ale wyari gego prostota wyedzye gi ku wschego
czirpyenyy skromnemu XV med. R XXII 236.
Prostować 'czynić prostym, tu zapewne w sen
sie przenośnym, aliąuem rectum reddere*: [.. .]bovanye uoley boże [...] prostuya 1461—7 Serm
315y.
Z prostu 'łatwo, bez zbędnych trudności, facile,
sine difficultate’: Pothem thi tho stroni, chczancz
kv kończy zgodi... przycz, w nas... spvsczyli
y poszlubyly, iako w iadnacza..., dayąncz...
naam ... mocz, abychom mogli s prosty a przes
clopothv (de piano et sine strepitu, Dział 3:
kromye wszego blądv y chytrosczy)... na thi
członki yirzecz, yfalycz a skazacz Sul 3.
Prosty f o r m y : n. sg. m. prost Rozm 99; prosty
Gn ap. I r , FI i Pul 118, 137, Sul 21, etc.; /. prosta
ca 1428 PF I 476, 1447 R XXII 55, XV med.
SKJ V 267, XV med. Zab 451, etc.; neutr. pro
ste FI i Pul 77, 41, Rozm 280; ~ g. sg. m. pro
stego XV med. Lent 349; /. prostej Dział 31;
neutr. prostego Gn 176b, FI i Pul 124, 4, XV
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med. Lent 349, Rozm 452; ~ ac. sg. m. prosty
1444 R XXIII 307, KartŚwidz, 1452 AGZ XI
382, Pul 50, 12, Rozm 21; piostego Sul 22,
M W 9a, Rozm 742; /. prostą 1417 MMAe XVI
nr 85, 1446 AGZ XIII 206, 1447 ib. 224, etc.; 5
neutr. proste BZ II Par 31, 20, XV p. post.
GIDom 41; ~ i. sg. m. prostym XV med. MacDod 35, XV cx. SKJ I 147; /. prostą 1429 Pilz
274, 1466 R XXII 10, XV ex. Mac Dod 148;
neutr. prostym Gn 5b; prostem Rozm 43; 10
~ /. sg. m. (na) prostem Dział 9; /. prostej
OrtOssol 52, 3; ~ n. pl. m. prości XV med.
MPKJ V 426, BZ Lev 26, 13, Pul 139, 14, etc.;
f. prosty Rozm 153; ~ d. pl. m. prostym FI
i Pul 96, 12; ~ ac. pl. m. proste 1484 Reg 709, 15
Rozm 21. 22; /. proste Ort Mac 63. 64. 72, Ort
Ossol 16, 1. 51, 3. 52, 3. 57, 3, EwZam 297,
Rozm 177.
Z n a czen ia : 1. 'nie skrzywiony, nie zgięty,
nie pochylony, wyprostowany, równy, rectus, non 20
flexus, erectus’: Vrostv kstaltownego a prostego
(in statura corporis propagatus et rectus) XV
med. Lent 349; Hec Stella ibat et mouebatur
motu recto antę hos reges et ąuemadmodum
via directa fuit aut obliąua, prosta abo krzywa 25
była, ita eciam ista Stella antę ipsos ibat XV
med. SKJ V 267; la bodo pan bog wasz...,
ienzeczem slamal wrzeczodze s gartl waszich,
abiscze chodzili proscy (ut incederetis erecti)
BZ Lev 26, 13; Ząby myala svyatle, proste 30
(recti)..., zawzdy równe, gladke Rozm 21; Noss
myala prosty (rectus erat) ib.; Palcze myala
okrągłe a proste (recti) ib. 22; Dzyeczyatko
Iesus nye tako drzal yyknacz chodzycz, alye
nathychmyast szam wstawschy stal prost po- 35
skoczywschy y począł sam chodzycz ib. 99; Była
yego schyyą prosta (rectum), pełna a nadobna
ib. 153; Rącze były nadobne..., sdrovy a prosty
(rectae) ib.; ~ proste czynić (ścieżki) fprosto
wać, równać, rectum reddere5: Prosthe czynczye 40
szczyeszky (rectas facite semitas Luc 3, 4) yego
EwZam 297, sim. Rozm 177.
2.
'zwykły, zwyczajny, niewyszukany, solitus,
simplex, communis5: Fftorecz on gest v odzenu
*vbodzy byl (sc. Kryst), a pres tocz gest on 45
prostim szuknem obynon byl Gn 5b; Asperitas
(sc. vestium) grubawe a proste XV med. R XXIV
359; <Sio>stry... kożuchy mayą myeczi baranye a myechy rzemyenne prozthe (corrigias
simpliciter absąue Serico ullo factas) 1484 Reg 50
709; Quia Christus ferebat communes vestes,
pospolite, proste odzenye XV p. post. GIDom
41; ~ Prosti chleb purum panem (panem verum, gl. purum panem, verbo carnem efficit)
1444 R XXIII 307; Joannes... durum cibum 55
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et potum habuit, mel silvestre... et puram,
prosta, aquam XV p. post. GIDom 41; ~ Tegodla brałem rozmaythych xyąg czvda, spysalem
yakole prostem pysanyem v yedny xyągy (stilo
rudissimo redegi) Rozm 43.
3. fskromny, taki jak inni, nie wyróżniający
się, simplex, modestus, qui nulla re excelliP:
<Ż)wierZ0ta, prosczy (quid sunt animalia, nisi
sancti mei tamquam animalia simplices?) XV
med. MPKJ V 426; Prostim a glupym ca 1450
PF IV 569; Cristus servavit legem, quam dedit,
ut nobis, qui puri, prosczy, homines sumus,
servandum ostenderet XV p. post. GIDom 42,
sim. XV ex. GIKórn II 210; Bo byl (sc. Jozef)
prosty (simplex), dobry, smyerny, czychy Rozm
31, sim. ib. 142; Kyedy smartvychvstaną, vzryczye tego, ktoregosz vy mnymaczye prostego
czlovyeka, szyedzącz na pravyczy... moczy bozey
(Luc 22, 69) ib. 742; ~ Panna prosztha 1447
R XXII 55; ~ Wstawyami, aby ryczerz kazdi
alybo prosty panooszaa (quilibet miles aut simplex, Dział 8 : prosti slachczycz) pod pewną
podnyeszoną chorangwyą na gey stanye staal
Sul 21;
~ w użyciu rzeczownikowym 'nieszlachcic ( tu zapewne o kmieciu, tj. chłopie pod
danym), humili loco natus (hoc loco fortasse de
cmethoney: Vstawyami, abi kedi kthori sąndzaa... alybo gyni kthorikolye za wyni sandowe... naszego zemyanyna bogathego alybo
vbogego, slyachczycza alybo prostego (nobilem
vel simplicem) począdza (Dział 9: Zakład weszmye na... slachczyczv albo prostem) Sul 22.
4. 'niezawiły, przystępny, zrozumiały, simplex,
facilis, perspicuus’: Tocz gesth skonane podluk
prostego pyszma te tho... sv0the ewangelie
Gn 176 b ; Thenczy yest prosty yyklath ewangely szwyanthy Gn ap. la ; Ewangelyy maczye
dzysyeyszey nyedzelye..., która sya tako ma
prostym yycladem XV ex. SKJ I 147, sim. XV
med. Mac Dod 35; Podlye drogy, nye na drodze,
uzral ffykove drzevo, to yest synagoga zydovską, ktorasch była nye na drodze rozvma duchoynego, alye podlye drogy prostego pysma
ych Rozm 452.
5. 'prawy, sprawiedliwy, szlachetny, też słu
szny, właściwy, iustus, honestus, item: rectus’:
Sercze zaprawdo gich ne bilo proste (non erat
rectum) s nim FI 11, 41, sim. Pul; Swatloscz weszedla (pro weszczdla) iest prawemu y prostim
sercze (pro sercza, Pul: prostym szercza) we
sele (rectis corde laetitia) FI 96, 12; Dobrze
vczyn, gospodne, dobrym a prostego sercza
(bonis et rectis corde) FI 124, 4, sim. Puł; Pa
nie..., ducha^ prostego (FI: prawi, Puł: duch
prosty, KartŚwidz: prosty, gl. prawy) odnow we
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wnatrzu mogich (spiritum rectum innova in
rzeczy (pro... aliis causis simplicibus) przesz
visceribus meis Psal 50, 12) M W 9a; Przebyprzyszasznykow OrtOssol 52, 3, sim. Ort Mac 64;
wacz *będo proszczy (recti, FI: prawy) z obly^ prosta żałoba 'sama skarga, wszczynająca
czym twoym Pul 139, 14; Thy slova swyathy
proces bez pozwu, accusatio, qua sine vocatione
Grzegorz yyklada... rzekacz: Laszka... czir- 5 in ius iudicium incipitur : Czso woyth ma albo
plyva yest, bo zadań [y]e slosczy równą, prosta,
może a kako szandzycz o pyenadze albo o gyne
dobra dusza noszy XV ex. MacDod 148;
proste rzeczy przesz przyszasznykow, w prosthey zalobye (OrtMac 64: o gynne proszthe
~ Prawy gest, gospodne, y prosty sod (rectum
iudicium) twoy FI 118, 137, sim. Pul; Przetoz
rzeczy y proszthe żałoby)? OrtOssol 52, 3;
vczinyl Ezechias wszitko, czsosmi powedzely..., 10 ~ ~ prosta niemoc 'lekka choroba, uzasadnia
jąca niestawienie się w sądzie na pierwszym lub
a vczinyl dobre, proste (rectum) y prawdziwe
drugim terminie, morbus levis, quo quis laborans
przed panem bogem swim BZ II Par 31, 20.
absentiam suam in iudicio in prima vel secunda
6. fszczery, otwarty, niewykrętny, sincerus,
actione potest excusare : Actor Thomas... cum
apertus, simplex : Prosta, pokorna spowyedz
ma bycz, czysta y wyerna ca 1428 PF I 476, 15 Alberto habent terminum ad terminos al. rok
sdany na roky et hodie evadit prostą nyemoczą
sim. XV med. Zab 451, 1460 R XXV 243, 1466
1429 Pilz 274; Vstawyamy, aby pirwy rok
ib. 138; Vzrzenya prostego a vaschnego (aspecprzes prosthą nyemocz (per simplicem infirmitum habens simplicem et maturum) XV med.
tatem), ale wthory przes prawą nyemocz... byli
Lent 349; Svyatloscz czyala tvego yest oko
tvoye, a bądzyely oko tvoye prawe a proste (si 20 othkladany Sul 73, sim. ib. 74; ~ prosta rana,
rena 'lżejsza rana powstała przez przecięcie
oculus tuus fuerit simplex Mat 6, 22), wschytko
skóry, nie pociągająca za sobą trwałego uszko
czyalo twe bądzye svyatle Rozm 280; ~ Imdzenia ciała, leve vulnus': Vstawyamy..., abi...
permixta consvetudine, prostą czyrzpietlyvoza prostą reną (pro simplici yulnere, Dział 31:
sczy<ą>, moderetur 1466 R XXII 10.
7. 'nie złożony, utworzony tylko z jednego 25 od prostey rany) pyecznaczcze grziwyen zaplaczicz powynyen byl Sul 41; Proste rany (vulelementu (tu o duchach określanych w teologii
nera carnosa), kthore szą na geden pasznogyedz
chrześcijańskiej mianem duchów czystych), non
w gląbyą a geden członek na dluszą, y szynę
compositus, qui ex una ąuadam re constat (hoc
rany, sz których bywa chromothą, thy dzyerszą
loco de daemoniis, quae a Christianis pura dicuntury: Dum hec gloriosa virgo... de mundo 30 za czyąszkye rany OrtOssol 57, 3, sim. OrtMac 72; ~ ~ prosty rok 'termin zwyczajny
asumpta sit in tanta gloria, quam nunąuam
w sądzie ziemskim, dies, quo iudicium terrestre
aliąua creatura pura, proste, attigit XV med.
SKJ V 277; Beata virgo... plena fuit omni
agi solebaP: Nobilis lohannes... ex parte Eli
zabeth postposuit prosty rok ad duas septimayirtute e t... de eius supeiexcellenti gloria super
35
nas 1452 AGZ XI 382.
omnes puras, proste, creaturas ib.
Prostynia 'prosta droga, via reda': Prostynyy
8. (w tekstach prawniczych) 'mało ważny,
mało znaczący, błahy, qui parvi momenti est' :
w nyebo czagnye, a szathny mv nye przeczagnye De morte w. 420.
prosta pornowa ' bezpośrednie wezwanie do za
Proszczec bot. 'bylica polna, Artemisia campłaty, zwolnione od przeprowadzania dowodu,
invitatio ad pecuniam sohendam ab argumenta- 40 pestris L .': Prosczecz abrothanum silvestre 1460
Rost nr 3318. ~ Możliwa też lekcja proszczek.
tione libera>: Sin autem ... prenotatas V marcas
Proszczek bot. 1. 'bylica polna, Artemisia
non solverimus..., extunc... X marcas eiusdem
campestris L.’ : Prosczek camphorata 1437 Rost
monete... obligamur sine quovis iuramento
super simplicem assercionem, id est na prosta
nr 2513; Prosczek abrotanum silvestre ca 1460
pomowa 1417 MMAe XVI nr 85; Item si non 453 ib. nr 3275, sim. ca 1465 ib. nr 4115. 4116;
Proszczek arthomasia rubea ca 1465 ib. nr 3793;
solveret pecuniam m utuatam ..., tunc... est obliProsczek lentica 1472 ib. nr 400; Prosczek
gatus solvere mille marcas ad simplicem *loque1475 ib. nr 2913; Abrotanum agreste, camphora
lem al. na prosztha pomowa 1446 AGZ XIII
agrestis, id est prosczek XV ex. GILek 47.
206, sim. 1447 ib. 224; ~ prosta rzecz *drobna
2. 'wrzos, Calluna vulgaris L .': Mirice bosprawa, res par\a : O proste rzeczy (pro causis 50
simplicibus), yako gdy zaluyą o dług besz
rovik bohemice, vulgo wross albo proszczek
XV c;c. R XXXIII 187.
szwyathkow, o to <mogą> dobrze... besz gayoCf. Proszczec
nego szandv przyszągacz OrtOssol 51, 3, sim.
Proszek 1. 'pyłek, odrobina czegoś, minima
ib. 16, 1, Ort Mac 63; Woyth może na kasdy
dzen szandzycz o pyenadze albo o gynne proste 55 pars alicuius rei, puhisculus’: Alye czo yydzysch
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prosek (festucam Mat 7, 3) v ocze brata tvego,
a byerma, które w thvem ocze yest, nye vydzys?
Rozm 282, sim. ib., sim. XV med. GIWroc 56v.
2. bot. 'bylica polna, Artemisia campestris L ) :
Abrotanum agreste, camphorata agrestis pro
szek 1419 Rost nr 5035.
Proszenie 'prośba (skierowana do kogoś),
ubieganie się o coś, preces, rogatw : Paknyąly
ktho... mymo proszenyee pozwv (praeterąuam
ad petendum citationem, Dział 13: kv proszenyv lysta pozewnego) alybo ossobnee sandzy
othpvsczenye... wnycz szmyaal..., wyną... maa
bicz skaran Sul 25; Piam, a mylę, peticionem proschenye 1456 ZabUPozn 105; Iesus vysluchawschy yego proschenye (suis precibus flexus)
y schedl s nym Rozm 221; — Proschienym
(pro poloschenym, war. lub.: *poszenym) proposicione (prosa incipit, versu labitur, pedestri
sermone finitur, omnesąue leges dialecticae
propositione, assumptione, confirmatione, conclusione determinat Prol) 1471 MPKJ V 6.
Proszny fskładający się z prochu, pyłu, kurzu,
qui e pulvere constaf: Da pan zemi twey przewal
prossni (imbrem... pulyerem) BZ Deut 28, 24.
— Bohemizm.
Proszowski'związany z Proszowicami, ad oppidum Proszowice pertinens5: fora proszowska
'wóz bliżej nie znanej ładowności, płaustrum
ąuoddam : Jze Procop przepuszcil mi przewescz
forą pywa proschowską y okazał mi gospodą,
a w tern mi wsąl dwa achtela pywa, a uskodzil
myą sexagenam 1441 StPPP II nr 2978.
Prośba f o r m y : n. sg. prośba FI i Puł 118,
169. 170, BZ II Par 33, 18, etc.; — g. sg. prośby
FI 5, 2, FI i Pul 16, 1, M W 18b, eter, ~ d. sg.
prośbie FI i Puł 33, 15, BZ Gen 16, 2; ~ ac. sg.
prośbę Gn 11 a, FI i Puł 6, 9, ca 1428 PF I
480, etc. ; — i. sg. prośbą 1393 Pozn nr 159,
1424 Msza III s. 63, sim. VI. VII. XII, Ort Mac
124, OrtOssoł 90, 4; — /. sg. (w) prośbie BZ
Gen 17, 20. Tob 7, 10, M W 104b; - n. pl.
prośby ca 1500 Erz 78; — d. pl. prośbam BZ
Jud 11, 17, 1498 SKJ III 335, XV
PF V
105; - ac. pl. prośby FI 39, 2, FI i Puł 19, 6,
XV p. pr. Msza IX s. 259, etc.; — i. pl. prośbami
1424 Msza III s. 54, sim. IV. VI. IX. XIV,
M W 21 b, XV e;c. MacDod 1 3 9 ; - / . pl. (w) proś
bach Gn ap. 2a, XV in. ModlJag 37, M W 71 a.

israhelsky... na prośbo swe kroleue... kaszalczy
gesth on barszo uele prorokof posczynacz bil
Gn 11 a ; Thwa myloscz na mo proszba slubyla
tho vczynicz ca 1428 PF I 480; Thake szkazanye
przes thaką proszbą (per talem petitionem)
obyklo bicz wslomyono Sul 38; Xanząn...
obacziw... n a... mylosczywe proszbi slyachti
swey taky członek mylosczywye vstawyl Sul 92;
Proszba precaria XV p. pr. R XVI 320; A gdisz
on powolil k gey proszbye (cumąue ille acąuiesceret deprecanti) BZ Gen 16, 2; Gen (sc.
kroi) nye chcyal pozwolycz ku gego proszbam
(precibus eius) BZ Jud 11, 17; Thobyas rzecze:
Tu ia dzisz ny gescz, ny pycz bodo, dokod mnye
w mey proszbye (petitionem meam) nye visluchas BZ Tob 7, 10; W them ten mordarz gest
proszeń krolewszka proszbą y kazanym kró
lewskym OrtOssoł 90, 4, sim. Ort Mac 124;
Plus prece, gl. magis peticionem, exoptacionem
nath proszbą, posse minas 1466 R XXII 13;
Jakom ya thego nye yypusczil na prośbą pana
czesnyka 1493 ZapWarsz nr 1749; Hy prószyły
nas obapolnye, *abychcham... gych proszbam
*przythny były 1498 SKJ III 335; Proszba
(petitio) nyewyesczya szchath a szchathy mayączey znamyą yest nyemoczney wyary XV p. post.
R I s. XLIII; Bonifatius... placzliwy<mi> proszbamy zklonyony wyelkye odpusthy tham gym
yesth dal XV ex. MacDod 139; Odpovyedzenye
mylego Iesucrista na wtorą prozbą svoyey
matky Rozm 501; Trzeczya prozba albo napomynanye dzyevycze Maryey ib. 502; Vysluchay, myły synkv, *poslutney prozby mey
ib. 524; — prośba o kogoś; A takoż przyssądzyl, yzby szye my<a)la stacz prozba zydovska
o Barabascha (Pilatus adiudicavit fieri petitionem
eorum Luc 23, 24) Rozm 814; — prośba ku
komuś: Vtora prozba dzyevycze Maryey kv
mylemv Iesucristvsovy, aby szye nye dal tako
trudno mączycz Rozm 500; — b. skierowane
do boga i jego świętych 'modlitwa, prex : Posluszay glossa prośby (orationis, Puł: modlytwy)
moiey..., bosze moy FI 5, 2; Wisluszal gospodzin prośbo (deprecationem) moio, gospodzin
modlitwo moio *przyol FI 6, 9, sim. Puł; Posluszay prośby (intende deprecationem) moiey FI
16, 1, sim. Puł, M W 18b ; Napełni gospodzin
wszistky prośby (impleat... petitiones) twoie
FI 19, 6, sim. Puł, ca 1440 R XXV 220; Oczi
gospodnowi na prawe, a vszi iego ku prośbę
(in preces) gich FI 33, 15, sim. Puł; Wisluszal
prosbi moie (preces meas, Puł: prośbę moyę)
FI 39, 2; Bosze..., ne wzgardzay prośbo moio
(deprecationem meam)! FI 54, 1, sim. Puł;
Przyblyzy so prośba {Puł: prozba) moya
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Z n a czen ie: ' wyrażenie życzenia otrzymania,
osiągnięcia czegoś, rogatio, preces5: a. skiero
wane do człowieka (wyjątkowo do innej istoty
żywej): Jako Potrek trzimal ten yasz ne proszbo,
ale gest gego ocziszna y trzimal trzi lata spokoyne 1393 Pozn nr 159; Gakocz ten tho kroi
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(deprecatio mea) przed oczy twoye, gospodnye!
FI 118, 169, sim. FI i Pul 118, 170; Slotka nebeska krolefno..., boc dzisa orodofnica ku
twemu sinowi mile<mu> [...] prze co... mne
w moyich prośbach wisluchal XV in. Modl- 5
Jag 37; Y s przimowo, y s proszbo {Msza VII:
s prozbą, XIV: s proszby) blogoslawyoney...
boszey mathky (intercedente beata... dei genitrice)... day myloscziwy pokoy w czaszyech
naszych 1424 Msza III s. 63, sim. VI. XII; 10
Vestro sub oramine przes uascha prozbą 1444
R XXIII 306; Quorum meritis precibusąue
concedas, vt in omnibus proteccionis tue muniamur auxilio gichsze zasluzenym y tesz proszbamy {Msza IV: modlithwamy, prozbamy) 15
1446—7 Msza XIV s. 182, sim. III. VI. IX;
<Sza nadzeya sbawyenya) y sdrovya <(swego
thobye dawayą) proszby swe (tibique reddunt
vota sua, Msza I. IV. VIII: plączą obyethnycze,
V: oddawaya, plączą obyathi, III: *dawayo 20
sluszbo, VI: dawayą dlugye slvsby, VII: davayą dlugy swoge, śluby swe) XV p. pr. Msza IX
s. 259; O, day tho yemu, vyelky panye, na
proszba y zasługa thwego miłego spovyednyka
Iarnoltha 1454 Wisi nr 385, sim. Blaż 320; 25
Chczal wzwyedzecz, vczynyly bog prze proszbo
gego, czyly nyczs BZ Gen 24, 21; Abi odpu
szczenie ... miloscziwimi prośbami osiągnoli M W
21 b; Panye boże..., day nam ... przesz przy
czyna Anny szwyathey... w proszbach laczwye 30
wyszluchanye! M W 71 a, sim. ib. 102b; Panye
Ihezu Criste..., wysluchay nasz w naszey proszbye! M W 104b; Xpus kroi czyebye mylvye
y prozbam twoym ffolguye XV ex. PF V 105;
Proszby preces ca 1500 Erz 78; Prośbą depre- 35
cacio ib.; ~ prośba za kogoś’. A w proszbye
za Ysmahela gestem czyo vsliszal (super Ismael
quoque exaudivi te) BZ Gen 17, 20; ~ prośba
ku komuś: Gyny vczinczi Manasen y gego
proszba (obsecratio eius) ku bogu swemu BZ 40
II Par 33, 18.
Proście cf. Naprościć, Sproście, Wyproście,
Prostować
Proście 1. fna wprost, nie zbaczając od linii
prostej, directe': Sed hec Stella ibat et mouebat 45
motu recto, a ruschalacz sze proszcze, antę hos
reges XV med. SKJ V 267; Byl Saul Amalecha
asz do Eyvla, asz prziszedl proseye na to myasto
Sur BZ I Reg 15, 7.
2.
'pionowo, w pozycji wyprostowanej, erectum50
esse5: A wzow Ezdras ksyogy przed wszitkim
sebranym..., a gdisz otworzi zakon, wszitci
proseye stały (omnes erecti steterunt) BZ II
Esdr 9, 46; ~ przenośnie: Noga moya stała
proszcze (in directo, FI: na prawem) Pul 25, 12. 55
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3. 'zwyczajnie, bez skrytych zamiarów, po
prostu, aperte': Ktosz by... nizadney nyenavisczi nye myal przecziw gemv..., ale szedw
s nim do łasza proscze (simpliciter) robacz
drzew... a ... spadnocz szekira s toporziska
raniłaby przyaczela gego y zabiłaby gy, ten ... ziw
bodze BZ Deut 19, 5; ~ Yaco czszom geszdzil
s Ganem ... do Chełma... o dwa policzky, tamo
my {pro mv, sc. Janowi) ne pomoszono prawa
any tamo rzecl... dwornik, ysz nyne szą ne dzelą
{pro dzegą) roky szemske, ale mu proscze prawa
ne pomoszono, niczim ne odmawagącz 1418
Pozn nr 963.
4. 'bezpośrednio, wyraźnie, jawnie, aperte, pa
łam : Thakee myanowanye... proscze prze
czy wya szą (directe contrariatur) przykazanyv
bozskemv Sul 28; A aczcole duscha y czyalo
caszdi grzech masze a comudzi..., osobnye
czyelna nyeczistoscz, ta prosczye rozum ... zaczimya XV med. R XXII 241; Slova nasche
mayą bycz przeczyv yemv naprzykrsche, yze
szye czynyl krolyem zydovskym, bocz to yest
prosczye przeczyy czeszarzoyy Rozm 744;
~ A eze tho mylossyerdze, sye ('jeśli5) nye
biwa czisto ot marney fali, a prosczye: prze bog
a ku boszey fale, tegda gest darmo XV med.
R XXII 241; Czwarte gest twardoscz pokuti za
grzechi *strogenye, a prosczye: twarda pokuta,
ale rozumna, gest yako na wrzot... twarda
o {pro a) ostra mascz ib.; Gorzkye nye chcze,
ny mosze bicz slotkym, prosczye mowyącz, byale
czarnim, a zle dobrim ib. 246; ~ A takosch
myal, czo ządal, od trzechszeth pyenyądzy,
prosczye *dzyąszyąta cząscz Rozm 511.
5. fdosłownie, nieprzenośnie, non translate5:
Prosczie formaliter (dicitur in littera: dulcis clavus, non quia sit formaliter dulcis..., sed quod
ex istis clayis nostra redemptio... est exorta)
1444 R XXIII 305; Proscze historiace (et etiam
erit intellectus litterae talis: N os... persistamus
in bonis operibus surgentes nocte, id est a peccato, vel sic historiace: Nos surgentes nocturno
tempore... persistamus in bonis operibus) ib.
308.
6. 'bez dodatkowych elementów, sine aliis
ąuibusdam rebu.f : a. rosobiście, bez świadków,
ipse (sensu adverb.), sine testibus': Gdysz Yan
y Mykolay proszczye {OrtOssol 41, 4: prosto)
szye pusczyly na War<(s)Zowo wysznanye OrtMac 47; ~ b. 'bez zastrzeżeń, bez dodatkowych
warunków, sine aliis ąuibusdam condicionibus’ :
Gdiby rzeczy zastawyone, a w them ... przedan[y]e..., mnyeyszey plathnosczy... byliby...
nyszly pyenądze pożyczone, a then tho pozyczcza
za symmą penyądzy przeszyen pożyczonych,
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prosczye (simpliciter) a przes kthoreykole wy
mowy... przyąl, szobie a nye gynszemv then
tho pozyczcza sz omyeszkanya swego ma dziwowacz Sul 32, sim. Dział 20.
7.
flepiej, m eliuś: Mógłby zaprawdą odkv- 5
pyon bycz boską moczą, alye prosczye a rovnye
tako bądzye odkvpyon pravem (sed rectius
salvabitur iuris aeąuitate) Rozm 167; Tedy
rzeki yemv Pylat...: Ty mass slova tako...
m ądre..., yze yednem slovem vchvaczys, 10
a przeto prosczye mov thy slova laskave themv
lyvdu, który vola przeczyv tobye ib. 771.
Prośniec(?) 'słup, pal, palus’ ( ?): Wenceslaus... Jacussium ... pro omnibus causis habitis, videlicet pro via, pro trzesna, pro prosucze 15
{pro prosncze) jurę euasit per juramenta dimissa 1398 StPPP II nr 316; lakom ya ne wszol
Troyanowi dw {leg. dwu) *prosuczu 1412 KsMaz I nr 1721; <Quod> Bartholomeus... duo
capecia vlg. *proszuczow... cano<ni)co Plo- 20
censi... tenetur dare sub pena quinquagennali
1417 ib. nr 2737; O które prosznycze Paweł na
myą żałował, tich ya na trzy woszy nye pobrał
gwałtem 1426 AKPr VIII a 49; O kthore zamky
y o *proszucze Climonth na mya zalowal, te- 25
gom ya gemu ne pobrał szylą 1435 ZapWarsz
nr 648; Yako ya Mykolayowy plothow, llassnyey, staynyey, crokyew y prossnyczow <nie
pobrał) gwałtem thako dobrych y<a)ko szescy
kop 1465 ib. nr 1173; Jakom ya nye wszyanl 30
Maczegewi gwalthem *proszuczow s plothi
anym go vschkodzil wzithczech {leg. w użytcech) 1470 ib. nr 3004; Jakosz thy mnye pobrał
sthathky domove, zyrdzy y *prosucze posegl
35
waschnosczy yako kopa 1494 ib. nr 1683.
Prośnowłoć bot. 'Senecio Sarracenicus L ? :
Herba vulneratorum proschana wlocz, prosznowlocz ca 1465 Rost nr 4383.
Prowadzenie 1. fwyprowadzenie się, usunięcie
się z majątku, actus bona deserendi, migratw : 40
Pozesky... debet habere exportationem al. prowadzenye 1470 AGZ XIX 4.
2. 'wychód kmiecia ze wsi pańskiej, migratio
e domo, e praediis domini a cmethone facta
O sczepyech przy prowadzenyy kmyeczy (rece- 45
dente cmetone) Sul 49.
Prowadzić, Prowadzić się fo rm y : praes.
ind. 3. sg. prowadzi ca 1500 R XLVII 371;
~ imper. 2. sg. prowadź Pul 5, 9; 1. pl. pro
wadźmy ca 1500 R XLVII 371; ~ part. praes. 50
act. adv. prowadząc BZ Gen 18, 16; ~ inf.
prowadzić 1434 KsMaz III nr 770, 1446 StPPP
II nr 3260, 1448 AGZ XIV 260, etc.; ~ praet.
1. sg. m. -m prowadził 1424 Kościan nr 1072;
3. sg. m. prowadził 1412 Pyzdr nr 357, 1463 55
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TymWol 53, ca 1500 SprTNWW 13. 14; 3. pl. m.
prowadzili ca 1500 R XLVII 370; ~ condit.
2. sg. m. -by prowadził XV ex. PF III 178;
2. pl. m. -byście prowadzili XV p. post. Kałużn
275; ~ part. praet. pass. n. sg. f. prowadzona
ca 1500 SprTN W Y 12; ~ praet. pass. 2. sg. m. -ś
był prowadzon XV ex. Kałużn 290.
Z naczenia: 1. *wieść kogoś do określonego
miejsca lub celu, doprowadzać kogoś dokądś,
skierowywać się lub kogoś do czegoś, aliąuem
aliąuo ducere, aliąuo vel ad aliąuem se conferre’ :
Abraham szedł... s nymy prowadzocz ge (deducens eos) BZ Gen 18, 16; Plebanus dixit,
quia istum hominem fugavi al. pogonyl et
ipse meum hominem prowadzyl in partes
Russiie 1463 TymWol 53; Gospodnye, prowadź
(deduc, FI: odprowadź) mye w prawdze twoyey! Pul 5, 9; Vt statim vadatis ad curiam domi
Pilati ad conducendum, abysczye prowadzyly,
in montem Caluarie pessimum seductorem populi, filium Marie XV p. post. Kałużn 275;
O panye Ihu Kriszczye, kthorysz na sząd godzyny szoszthy byl provadzon XV ex. ib. 290;
Nolo te longius comitem esse nye chcza czya,
yzby myę daliey prowadził XV ex. PF III 178;
Ducere vyescz vel provądzycz ca 1500 Erz 78;
Angeli eos conduxerunt, id est provadzyly
ca 1500 R XLVII 370; Item perducit, id est
provadzy, ad celum, ut de sancta Katerina de
Senis, que dicebatur *provoczmy sze ib. 371;
Angyyel palmą rayszką yey dal, aby przeth
panną noszona, gdy do grobu prowadzona
ca 1500 SprTNW V 12; Jan przeth czyalem
palmą noszyl, Pyotr szwyąthe czyalo prowadzyl
ib. 13, sim. ib. 14.
2. 'wprowadzać się dokądś, wprowadzać kogoś
dokądś, aliąuo migrare, aliąuem introducere*:
Veniens (sc. Iohannes) in domum meam...
fugavit me et de domo me pepulit, si non fugissem, interemptus per eum essem, et post hoc
inceperat se in domum meam transferre vlg.
prowadzicz, et ob hanc iniuriam ab eo recedo
1434 KsMaz III nr 770; Nobilis Paschko...
restituere debet hominem Chacz fugittivum nobili Johanni..., qui {sc. Chacz) fugit ab eo...
Hominem ad terciam diem restituat {sc. Paschko)
et in duabus septimanis prowadzycz 1448 AGZ
XIV 260.
3. prowadzić się 'opuszczać miejsce zamiesz
kania, wyprowadzać się, e domo migrare5: Jaco
Potr[t] bil Micolaiewim... soltissem y posedl,
y prowadził so s gego dzedziny 1412 Pyzdr
nr 357; Jaco kyedim ssą prowadzyl s grodu,
tedym tam nye poschcodzy<ł> *przantraw, pyeczew, canycz 1424 Kościan nr 1072; Wence-
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slaus [...] vlg. prowadzicz ssye cum rebus suis
de eadem hereditate... potens erit 1446 StPPP
II nr 3260, sim. 1450 AGZ XIV 293.
Cf. Doprowadzić, Odprowadzić, Przeprowa
dzić, Przyprowadzić, Wprowadzić, Wypro
wadzić, Odprowadzać
Prowodzizna 'powinność dostarczania śródków transportu panującemu i jego urzędnikom,
officium praebendi iumenta regi eiusąue magistratibus’ (?): Anna ... persolvit sibi omnimodam
solucionem prowodzyszny 1461 Trześn 69. ~
Rutenizm.
Prowód 'powinność dostarczania środków tran
sportu panującemu i jego urzędnikom, officium
praebendi iumenta regi eiusąue magistratibus5:
Liberi sint ab omni onere... a provod 1235
PPom 43; Ab omni iugo servitutis et a conductu
ducali, quod provod nuncupatur (1295) XVIII
ib. 476; Volumus, ut incole dictarum villarum
tam liberi quam alii ab omni provod,__ et
ab omnibus aliis servitutibus ... sint immunes
1252 KodWP 1270. ~ Może błąd zamiast przewód.
Próchnać 'psuć się, marnieć, dissofai, perire’:
tu przenośnie: 'cierpieć, zamierać z bólu, dolere,
dolore mori : Vschlyschawschy tvoyą smyercz
moye sercze próchna (contabescit) Rozm 168.
~ Cf. Spróchnać.
Próchnąć 'gnić, marnieć, putrescere, dissofai,
perirey: Prochnye tabescit XV med. R XXIV 48.
Próchniać 'gnić, marnieć, putrescere, dissofai,
perire’ : In quibus peccatis multi dormiunt et sic
putrescunt prochnyayą XV p. post. R XXV 174.
Próchnieć 'gnić, marnieć, putrescere, corrumpi : Isti (sc. mali Christiani) pocius eligunt
putrescere, prochnecz, in viciis, quam florere
in virtutibus XV in. R XXIV 66; Prochneye
marcescit 1420 JA XII 143; Videre corruptionem prochniecz (nec dabis sanctum tuum
videre corruptionem Psal 15, 10) 1444 R XXIII
306; Prochnyeye putrescit 1447 R XXII 41;
Prochnyegye {war. kał.: yąthnyegye) putrescet
(nomen impiorum putrescet Prov 10, 7) MPKJ
V 68; ~ może o bólu psychicznym: V schobye
prochnyal (sc. Herod) Rozm 107. ~ Cf. Rozpróchnieć, Spróchnieć.
Próchno 'produkt rozkładu tkanki drzewnej,
lignum putridum, caries": Prochno caries ca
1420 WokTryd nr 65, sim. 1437 Wisi nr 228
s. 85, 1471 R XXIII 283, ca 1500 Erz 78;
Prochno caries ligni 1437 Rost nr 2518; Prochno
ca 1455 JA XIV 489; Prochno putredo 1461—7
Serm 111 r; Glos vel est flos, vel vetus lignum
splendens de nocte yathrew albo prochno
ca 1500 Erz 78.
Próchność 'próchno, zbutwialość, putredo’ : In

putredinem prochnoscz 1461—7 Serm 443 v.
Prócz 1. 'oprócz, z wyjątkiem, praeter, excepta aliąua re5: Exceptis, prócz, paruulis Gn
gl. 155a; W Rzymye gyedno panyą bilo,...
a myąl barszo wyelky dwór, prócz panosz
trzisztha riczerzow Aleksy w. 14; Y offyerowacz
*bodzecze w nich offyery panv... podle rzodv
kalzdego dnya prócz sobot bozich (excepits
sabbatis domini) BZ Lev 23, 38, sim. ib. Deut
18, 8; Ale myasto y wszitko, czosz w nyem było
nalezono, spalili prócz złota (absque auro)
a srzebra, a sodow myedzanich y zelasznich
BZ Jos 6, 24; Mogaly przyszaszny szobye myecz
oszobnego pysszarza prócz radczczkyego ? OrtOssol 21, 2; Sadza abo podsądek przerzeczoną
szalobą przed namy ma wypowiedzecz, a my
z ryczerstwem naszego dworv thą ysta rzecz
rozgodzimy, prócz byśmy (Sul 24: nyszlybychoom) bili nyektorym nagabanym pylnym ogarnyeny (nisi aliquo impedimento essemus prepediti) Dział 11; Ktho offyaruge bogom prócz
gednego pana boga szamego (praeterquam do
mino soli Ex 22, 20), zabyesz[ly] gy XV p. post.
Kałużn 285.
2. 'bez, sine5: Nye zabyay blysznyego thwego
prócz szadu spravyedlyvego {Dek III 13: kromya oszadzenya) Dek VI; Sandze prócz pew
nego namyenyonego powody (sine legitimo
actore)... pozwow dacz ny mayą Sul 9, sim. ib. 8;
Woźni... prócz przykazanya sąndzego (absque
mandato iudicis)... wszy zakonnich nagabacz...
nye ma szmyecz Sul 9 ; Paknyąly prócz {Dział 23:
kromye) wszey swadi (extra omnem contentionem)... Pyotr bi byl yranyon, thedi... Pyotrową przysągą przykazvgemy bicz przipysczeną Sul 34; Maczey dlvsznyk Mykolayowi
pozyczczy prócz {Dział 43: krom) Wawrzyncza
rąkoymye (in absentia Laurentii fideiussoris)
zaplaczil thy pyenyądze, yako wynowath byl
Sul 51, sim. Sul 63, 76; Totam suam yitam
absque, prócz, omni peccato consumauit XV
med. SKJ V 278; Mogaly prócz szadv proszthe
rzeczy sządzycz? Ort Mac 63; Mozely kto
[swe] dluznyką swego vlapycz y przed woytha
przywyescz prócz poszła albo [pro] prócz przykazanyą? OrtOssol 19, 4; Dzyedzyczny woyth
nye może nyzadney wyny zyszkącz albo wzancz
prócz {OrtMac 56: krom) gayonego sąndv
ib. 46, 4, sim. ib. 15, 1. 53, 2; Mozely zona
szwemv mazowy oddacz za szwego zywothą
szwe gydacze gymyenye prócz woley szwych
blyszych przyrodzo<nych> ? ib. 73, 2; ~ Abholebiliter, prócz scrobanya wypyszana, mors
eterna in vita et in possessione fiet hodie 1477
MPKJ II 324.
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3. fpoza obrębem czegoś, extra : Gdy prócz
zyemye (extra terram) bądzemy ( Dział 47: gdy
my s tych zemy wygedzem), thedy o dzedzyny
pospolythe roky... mayą bycz dzyrzany Sul 63;
Paklibi gyndze prócz sandu (extra iudicium)
chczyelibi syąn siednacz, thedi thimy iednaczmy... syan wwyodąn Sul 87; A wszedwszy
tam mlodzencze wiwyodlasta Raab y otcza,
y maczerz gey, y braczo,... a prócz stanów
(extra castra) israhelskich kazali gim bycz BZ
Jos 6, 23; Mowyl-ly to ktho prócz (OrtMac 37:
kromye) stolczą gych, to gyesth gyndze, ysze
radzcze nye szą prawdzywy,... tego mogą o to
radzcze owynycz OrtOssol 35, 2; ~ Ne czin
*chrzecha neczystego prócz (Dek III 15: krom,
18: przez, 22: przocz, V 4: croma) urzodu malszenskego Dek III 1—6. 10. 11. 13. 14. 16. 17.
20. 24—30. VI.
Próć cf. Pruć
Próg f o r m y : n. sg. próg 1437 Wisi nr 228
s. 87, ca 1500 Erz 78; ~ g. sg. proga Aleksy
w. 103; progu BZ Deut 30, 4, 1471 MPKJ
V 31; ~ ac. sg. próg XV in. R XXIV 65, 1428
Pozn nr 1281. 1282, etc.; ~ /. sg. (na) prodze
1461—7 Serm 92 v, 1471 MPKJ V 29; progu
1471 MPKJ V 16; ~ ac. pl. progi 1426 MMAe
XVI nr 991, BZ Ex 12, 22; ~ /. pl. (na) prodzech BZ Ex 12, 7. 23.
Z n a c z e n ia : 1. fpozioma belka w wejściu,
wystająca nad podłogą, też wejście, limen :
Pauperem per postem, prze [t]prog, ad domum suam permittere non wlt intrare XV
in. R XXIV 65; Item liminari al. progy quercina necessaria sub domibus super muro ponat
forma meliori, tunc illam ligat ad columpnas
1426 MMAe XVI nr 991; Próg limes 1437
Wisi nr 228 s. 87; Ano koszczol zamknyono,
wyancz thu leszal pothle proga Aleksy w. 103;
Gdisz przestopyla przes próg domowi (limen
domus), nalyazla, ano dzeczo vmarlo BZ III
Reg 14, 17; Licet in limine, na prodze, iaceat
pater, per calcatum perge patrem scissis oculis
1461—7 Serm 92v; Próg limen ca 1500 Erz 78;
~ Na prodze super postes (scribes ea super
postes et ianuas domus tuae Deut 11, 20)
1471 MPKJ V 29; ~ (z)wirzchni próg *górna
poprzeczna część odrzwi, summa, transversa pars
foris’ : Wszowszy gego krew y pomazeczye na
oba podwoya a na zwyrzchnich prodzech (in
superliminaribus) domowich BZ Ex 12, 7;
*Wozlek Izopa omoczczye we krwy,... a kropczye yo na swyszrzchnye podwoge y na oba
progy (pro na swyszrzchnye progy y na oba
podwoge, adspergite ex eo superliminare et
utrumąue postem, Biblia taborska: na swrchnie

prahy y na oba podwoge) ib. 12, 22; Bocz pan
poydze byyocz Egipskye, a gdiszbi uszrzal krew
na swyrz<ch)nych prodzech (in superliminari,
1471 MPKJ V 16: na wirzchnyem progv) y na
obu podwoyu, mynyecz dzwyrze domowe ib.
12, 23.
2. *pozioma belka w konstrukcji upustu wody,
tignum transversum catarractae’ : Jsze pan
Thoma... gacz, próg y stawidla vidzerszal 1428
Pozn nr 1281, sim. ib. nr 1282; Jsze pan Pyotr...
widzerzal gacz, próg y colo 1435 ib. nr 1453.
3. próg (niebieski) fkraniec nieba, ultima pars
caelP: A iestlibi az do progv nyebyeskyego
(ad cardines caeli) bilbi rosproszon, odtood czo
yiczognye pan bog twoy BZ Deut 30, 4; Do
progv ad cardines (Deut 30, 4) 1471 MPKJ
V 31.
Prószyć cf. Naprószyć, Rozprószyć, Zapró
szyć, Zaprószać, Rozpraszać
Prózen cf. Próżny
Prózien cf. Próżny
Prózn- cf. PróżnPrózn cf. Próżny
Próździen cf. Próżny
Próźn- cf. Próżn(Próżna) Próżna fbezskutecznie, daremnie, fru
strat : Prosną frustra ca 1428 PF I 490.
Próżni cf. Próżny
(Po próżnicy) Po próżnicy 1. 'bez przyczyny,
niepotrzebnie, niesłusznie, sine causa, iniuste’ :
Nye byerzi po proszniczi (Dek I 5. III 8. 26.
V 4: daremno, I 4. II 1. VII 1: darmo, VII 4:
nadaremnye, I 1. 9. III 14. 15. V 1: nada
remno, II 2. VII 6: na darme, I 2. 3. 6. 7. II 3. 4.
III 30. V 2. 3. VII 3: na darmo, I 8. VII 5:
proszno, VII 2: w prosnoscz) gymena bo
żego Dek IV. VI; Nye byerz rzeczy any
davay po proslyczy (pro prosnyczy) szwey
Dek VI; Osromany bądzczye wszystczy zloscz
stroy0czy po prosznyczy (supervacue, FI: na
prosznoscz) Pul 24, 3.
2. 'na darmo, bezskutecznie, bez wyniku,
frustra’: Oni zaprawdo po proszniczi (in vanum) szukali S0 dusze moiey FI 62, 9, sim.
Pul; Alysz gospodzyn vczyny dom, po proznyczy (in vanum, FI: po prosznoszcy) dzalayo,
gysz czynyo gy Pul 126, 1.
(Próżnic) Próżnic ' odpoczywać, oddawać się
wypoczynkowi, bezczynności, otiosum esse5: Iste
(sc. deus) wlt, ut laboremus et non ociemur, prosnilibichom, in adulteriis XV in. R XXIV 62;
Et dixit eis: Ite, ne proznicze, predicate, non
fabulate omni creature, id est homini ib. 65;
Prosnyly vacarent (quem, sc. diem, constituerunt esse sollemnem. ut in eo omni tempore
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deinceps vacarent epulis, gaudio atque conviviis
Esth 9, 17) MPKJ V 58. - C f Opróżnić,
Spróżnić, Upróżnić, Wypróżnić, Próżnować, Wypróżnować.
(Próżnie) Próżnie *niepotrzebnie, sine causa : 5
T o... vstawyenye gest yvsz wiszszey oprawyono..., a przetho yvsz stogy tuta proszne,
darempnye Sul 70; A yesthlyby kto oczh
<p)roznye albo nye baczącz (minus caute)
przysyągal..., thedy thaki... m a... zmoviczi 10
trzy paczierze 1484 Reg 717.
(Próżno) Próżno 1. ' bez przyczyny, niepo
trzebnie, niesłusznie, sine causa, iniuste : Nye
byerzs proszno (Dek I 5. III 8. 26. V 4: da
remno, I 4. II 1. VII 1: darmo, VII 4: nada- 15
remnye, I 1. 9. III 14. 15. V 1: nadaremno, II 2.
VII 6: na darme, I. 2. 3. 6. 7. II 3. 4. III 30. V 2.
3. VII 3: na darmo, IV. VI: po proszniczi,
VII 2: w prosnoscz) gymyenya yego (sc. boga)
Dek I 8. VII 5; Tho vstawyenye... gest yvsz 20
slozono wyszszey..., a thakesz yvsz proszno
stogy Sul 67; Non frustra, ne proszno, domus
illa eterne beatitudinis creata est, sed vtique
ad manendum est creata XV ex. MPKJ II 325;
Vide, ne me frustra habeas patrz, by mya prozno 25
nye zavodzil XV ex. PF III 180.
2. na prozno ' bezskutecznie, bez rezultatu,
frustra’: Na proznocyem (in vacuum) robyl,
przes przyczyni a marnye sylo mo gesm stra30
wyl BZ Is 49, 4.
3. 'z niczym, z pustymi rękami, inanem abire,
dimitti, e/c.5: Prosnoly przidzesch, thesch
proszno odydze{s)ch 1446 PamLit XXVIII 307;
Łączne napelnyl dobrego, a bogate pusczil
proszno (divites dimisit inanes Luc 1, 53) XV 35
med. R XXII 240.
4. prozno chodować, chodzić fbyć próżnym,
zarozumiałym, vanum, superbum esse (?): Mulier est mollis et vacabilis prosno choduyaczą
XV med. R XXIV 363; Nygdy nye byl (sc. Je 40
sus) lyekych obyczayow, nygdy nye byl prosno
chodzącz (nunąuam levis, nunąuam vanus)
Rozm 142.
5. puścić, spuścić (po) prozno, uczynić prozno
fuwolnić od zarzutów, zobowiązań, poręki, wy 45
jątkowo od więzów, aliąuem criminatione, officiis,
sponsione, nonnumąuam vinculis liberare’ : Isz
Borzislaf spusczil Sula prosno rancoiemstwa dzeszanczi grziuen 1393 Pozn nr 131; <Ja)co
Micolay ne pusczil Paula tey rzeczi prosno, 50
kedi szoltistwo przedal ib. nr 167; Ja<ko>
to Siman pusczil Bernarta o piancznascze grziwen y o wszitki rzeczi proszno 1397 ib. nr 325,
sim. 1418 ib. nr 946; Jacom przy tern bil, kegdy
Woyczech wro[y]czil list Dzerskowy, tedy go 55
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wszego pusczil prosno 1400 Kościan nr 156,
sim. 1428 Pozn nr 1279; Iaco Jura puścił Potrka
proszno tey wsteczi, czszo meli do Bor<Y>islawa
1400 Pozn nr 482, sim. 1403 ib. nr 824, 1404
ib. nr 748; Kedi Dzerszek Racla po prosno
puszczil tich czterdzeszczi, zacz <j>i bil wranczil 1406 Kościan nr 325; Iaco Sandziuoy ne
puszczil Jerantha prosno przed starim sandza
maczerzinego possagu 1408 ib. nr 380; Czso
Boguphal bil vinowat Stamporowi, to mu za
płacił y tego gy pvscil prosno vsti y ranko
1411 HubeZb 54; Jakosmy przi tern bili, kedi
Stassek proszno pusczil *kablana prziszangy,
yegosz Micolay postawił byl przecziw yemu
1417 Kościan nr 641; Yako Maczey Kruk doszycz
vczinil Pyotraszewy... za poszag yego szyostri
y o tho gy prosno pusczil 1420 Pyzdr nr 662;
Quitare ąuitowacz vel proszno pu<ś)czitz XV
p. post. PF V 8; ^ 'uwolnić od więzów, wy
puścić na swobodę, aliąuem rinculis liberare,
liberum dimittere’ : Jaco Marczin jąwszy snamenitego slodzeya ne pusczil go proszno 1416
Kościan nr 624; ^ ~ Czso Mirosław ranczil
przecziw Maczeyewi, tego go uczinil prozno
1387 Pozn nr 17; Jaco czco (pro czso) Maczek
byl ranczil za Miczka, to w yednanu proszno
uczynyono u Wanczslawa 1399 StPPP VIII
nr 8092; Eze pan Tworek grziwno, cso za Ondrzeya roczil za eon, vczinil tho prosno 1402
HubeZb 102; Jako Benąk ne vcynyl rąkoym
proszno Potrasschevich 1424 Pozn nr 1178; Do
mini iudicantes Laurencium kmethonem iustificaverunt vlg. proszno gy wczynili contra Jacobum ..., quia ipsum non probavit scabinis pro
iwamine vlg. o ppomocz 1432 TymProc 270;
Q uito..., id est absoluere a debito uel debitum
reddere. Quitavimus prosznoszmy vczynyly 1444
RozPaul 222 r; Sąndza tego tho Hermana oth
tego gabanya proszno wczynil (absolvit) wlozyw mylczenye Fałkowy Sul 40.
(Próżnochód) Próznochód fwłóczęga, obieży
świat, homo vagus’: Prosnochot girovagus 1437
Wisi nr 228 s. 87.
(Próżnoć) Próznoć ' marność, nicość, wartość
pozorna, vanitas, inanitas*: Ibi est summa vanitas szwirchowna pr[z]osnocz XV p. post. GlKórn II 191.
(Próżność) Próżność fo r m y : n. sg. prozność
FI i Pul 38, 8. 126, 3, XV med. R XXV 153;
^ g. sg. próżności FI 25, 4, FI i Pul 118, 37,
M W 23b; ~ d. sg. próżności FI 126, 1, FI
i Pul 143, 5, DeklU 6 .14. 15. 24.25. 30, etc.; ~ ac.
sg. prozność FI 2, 1. 24, 3. 30, 7. 34, 8, FI i Pul
4, 3. 23, 4. 126, 2, etc.; ~ l. sg. (w) próżności
FI i Pul 138, 19, Dek TLI 2—5. 8. 11. 13. 18. 20.
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22. 27. 31, BZ Ex 5, 17, etc.; ~ ac. pl. próż
ności FI 11, 2. 37, 13, Pul 2, 1, Naw 76; — /. pl.
(w) proznościach Pul Deut 30.
Z n a c z e n ia : 1. fmarność, nicość, wartość po
zorna, tafcżc z/o moralne, fałsz, zakłamanie, \ani- 5
tas, inanitas, turpitudo, fa l sum, mendacium :
Przecz miluiecze prosznoscz (vanitatem) y szu
kacze lsze? F/ 4, 3, s/m. Pw/; Prosznoscy (vana,
Pw/: próżna) molwili so kaszdi ku swemu blisznemu F/ 11, 2; Newinowati rokama y czistego 10
sercza, iensze ne wzol w prosznoscz (in vano)
dusze swoiey F/ 23, 4, s/ra. P w/; Ne sedzal iesm
s rado prosznoscy (cum concilio vanitatis, Pw/:
marnosczy) F/ 25, 4; A gisz so szukali zla mne,
molwili so prosznosczi (vanitates, Pw/: proz- 15
noszcz) FI 37, 13; Ale zaprawdo wszelika prosz
noscz (vanitas) prokni czlowek sziwoczi FI 38, 8,
sim. Pul; Otewroczy oczy moy, bysta ne vydzely
{pro wydzele) proznosczy (vanitatem) FI 118, 37,
sim. Pul, M W 23b; Bo molwycze w mysly: 20
Wezmo w prosnosczy (in vanitate) masta swoga
FI 138, 19, sim. Pul; Czlowek proznoscy (vanitati) podoben wczynon gest FI 143, 5, sim. Pul;
Prosnoscz inanitas XV med. R XXV 153; Vanitati enim creatura subiecta est poddan gest 25
proznosczy czlowyek (Rom 8, 20) XV med.
SKJ I 96, sim. ib.; Pwal yest w mnostwe bogacztw swych y przemógł w proznoszczy (in
vanitate, FI: w ieszutnosci) swoyey Pul 51, 7;
I gynęly w proznoszczy (in vanitate, FI: w ge- 30
szutnosci) dny gych z rychloszczo Pul 77, 37;
Ony mye... rozdrasznyly w proznoszczyach
(in vanitatibus Deut 32, 21) swoych Pul Deut 30;
Oddal ode mnye marnosczy y thego szwyatha
proznosczy Naw 76.
35
2. ' to co bezskuteczne, bez rezultatów, quod
vanum est, quo nihil impetrari pot e st': Przecz
scrszitalo pogaństwo, a ludze mislili so prosz
noscz (inania, Pul: proznoszczy)? FI 2, 1; Proznoszcz (vanum) gest wam przed swatlosczo 40
wstayocz {pro wstayacz) FI 126, 3, sim. Pul;
~ po próżności, w(e) prozność fnadaremnie,
bezskutecznie, frustra' : Alysz gospodzyn wczyny
dom, po prosznoszcy (in vanum, Pul: po proznyczy) dzalayo, gysz czyno gy FI 126, 1; Alesz 45
gospodzyn strz<e)dz bodze masta, we prosz
noscz czyno (frustra vigilat, Pul: w proznoszcz),
gysz strzego gego FI 126, 2; W prosznoscz in
vacuum (adiuvantes autem exhortamur, ne in
vacuum gratiam dei recipiatis II Cor 6, 1) 1449 50
R XXV 165; D um ... dixit (*sc. Maria): Vinum
non habent, aqua in vinum conuersa est... Ex
hoc habemus, quod nunquam in vanum, po
prosznosczy, locuta est XV med. SKJ V 281.
3. ku, po próżności, na, w prozność, w próż 55
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ności 'niepotrzebnie, sine causa': Osromoczeni
bodzcze wszitczi zla czinoczy na prosznoscz
(supervacue, Pul: po prosznyczy) FI 24, 3, sim.
ib. 30, 7. 34, 8; W prosnosczy {Dek III 1:
<w> prosnosczy, III 6. 14. 15: po prosznosczy,
III 16. 26. 29: na proznoscz, III 24. 25. 30: ku
prosznosczy, III 10. 17. 19: w prosznoscz) nyestatcu tvego nye bers gimienya bożego Dek III
2—5. 8. 11. 13. 18. 20. 22. 27. 31; Nye weszmyesz
ymenya boga twego w prosnoscz {Dek IV: po
proszniczi, I 8. VII 5: prosZno, I 5. III 8. 26.
V 4: daremno, I 4. II 1. VII 1: darmo, 1 1 .9 . III
14. 15. V 1: nadaremno, I 2. 3. 6. 7. II 3. 4. III
30. V 2. 3. VII 3: na darmo) Dek VII 2.
4. *brak majątku, ubóstwo, paupertas' : Laczocze napelnyl dobroczi a bogathe opusczil
w proznoscz (divites dimisit inanes Luc 1, 53)
M W 139 b.
5. 'brak rozwagi, pustota, lekkomyślność, imprudentia, levitas': Nygdy w proznosczy albo
w lyekosczy sercza nye przystąpyla (vanitatibus levibus excessit) Rozm 15.
6. fpróżniactwo, bezczynność, ignavia, desidia' :
Proznugeczye w proznoszczy (vacatis otio) BZ
Ex 5, 17.
(Próżnować) Próżnować fo rm y : praes. ind.
2. pl. próżnujecie BZ Ex 5, 17; ~ part. praes.
act. adi. n. sg. m. próżnujący ca 1500 Erz 78;
~ inf. próżnować XV med. R XXII 241, ca 1500
Erz 78; ~ fut. 3. sg. m. proznować(i) będzie
1471 MPKJW 30; próżnować będzie M PKJY 30.
Z naczenia: 1. 'mieć czas wolny od obo
wiązków, negotiis vacare’: Proznowaczy bandzie
{war. lub.: prosnovacz bąndze) vacabit (cum acceperit homo nuper uxorem, non procedet ad
bellum..., sed vacabit absque culpa domi suae
Deut 24, 5) 1471 MPKJ V 30.
2. 'oddawać się bezczynności, lenistwu, otiosum, ignavum esse': A tasz (sc. woda mądrości)
nye da prosznowacz w tą to fila, bo grzechom
kąblanye gest proznowanye XV med. R XXII
241; Proznugeczye (1471 MPKJ V 15: proznągyecz<e» w proznoszczy (vacatis otio) BZ Ex
5, 17; Incusant auidi pes et manus ocia, prosznwyą {pro prosznvyą), ventris, omnia solus habes, lucra labore cares 1466 R XXII 16: Prosznovacz ociari ca 1500 Erz 78; Prosznvyaczy
ociarius ib.
(Próżnowanie) Próżnowanie 'bezczynność,próż
niactwo, ignavia, desidia*: A tasz {sc. woda
mądrości) nye da prosznowacz w tą to fila, bo
grzechom kąblanye gest proznowanye XV med.
R XXII 241; Prosnovąnye ocium ca 1500 Erz 78.
(Próżny) Próżny, Próżni fo rm y : n. sg. m. proździen 1389 Pozn nr 64, ca 1428 PF I 487, XV
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med. R XXIV 360; prozen 1398 Pozn nr 384,
1402 Piek VI 102, 1405 Pyzdr nr 266, etc. etc.;
prozien 1473 StPPP IX nr 854; prozn Sul 33,
Rozm 826; próżny XV med. SKJ V 270,
BZ Ex 38, 7, etc. ; f. próżna 1442 AGZ XI 205, 5
Sul 110, BZ Gen 1, 2, etc. etc.; próżnia
1453 R XLVII 351, Rozm 19; neutr.
prozno 1440 StPPP II nr 2834, BZ I Reg
20, 25. Neh 11, 1, OrtMac 112, etc.; próżne
FI 5, 10. 59, 12, Pul 107, 13; ~ g. sg.f. próżne 10
1416 Kościan nr 581; próżnej 1424 TymProc
235, Naw 110; neutr. proznego Rozm 182;
proźniego Rozm 100; ~ d. sg. f. próżnej
Rozm 197; ~ ac. sg. m. próżny Sul 52; próżna
1386 HubeZb 61, 1393 ib. 67, 1401 Pozn nr 498, 15
etc.; próżnia 1399 HubeKr 12; proznego 1477
StPPP IX nr 438;/. próżną XV med. R XXIV 361,
BZ Ruth 1, 21; neutr. próżne BZ I Reg 20, 27;
~ i. sg. f. próżną 1395 Leksz I nr 2076, XV
p. post. R XXV 183; ~ /. sg. f. (na) próżnej 20
1424 TymProc 223; ~ n. pl. m. próżni FI i Pul
61, 9, ca 1420 R XXIV 83, Sul 22, etc.;/. próżne
Pul 93, 11; neutr. próżna FI 93, 11; próżnia
Rozm 62; ~ g. pl. m. próżnych FI i Pul 7, 4;
/. próżnych Sul 96; neutr. próżnych Rozm 62; 25
~ ac. pl. m. próżne Sul 28, XV med. GIWroc
58r, EwZam 289, Rozm 53. 392;/. próżne OrtCel 5, M W 66a; neutr. próżna Pul 11,2; ^ i. pl.
neutr. próżnymi XV med. SKJ I 76.
Z n a c z e n ia : 1. 'marny, bezwartościowy, ta&że j 30
nieprawy, malus, inutilis,
spurius' : Bo ne !
w gich vsczech prawdy, sercze gich proszne iest
(vanum est, Pw/: prozno yest) FI 5, 10; Acz iest
lichota w moiu roku..., doostoyno iest, bich
spadł od mogich neprzy<a)czol prosznich (de- 35
cidam merito ab inimicis meis inanis) F/ 7, 4,
5/m. Pw/; Day nam pomocz z zamotka, bo
proszne zbawene czlowecze (quia vana salus
hominis, Pul: bo próżna mocz czlowyecza) FI
59, 12, sim. Pul 107, 13; Wszaco zaprawdo 40
proszny (vani) sinowe ludzsczi FI 61, 9, sim. Pul;
Gospodzin we mislena ludzska, bo pioszna so
(ąuoniam vanae sunt, Pul: próżne so, sc. myśli)
FI 93, 11; Friuolas dilaciones, id est invtiles
prolongaciones al. proszne odwloky OrtCel 5; 45
Day, aby... szercze nasze grzechy y myszly pró
żne abi oddalylo od szebye M W 66a; Odpadz
ode mnye, gospodnye, ducha prozney chwały
Naw 110; Próżna (vana, FI: prosznoscy) molwyly są kaszdy ku [swemu] blysznyemu swemu 50
Pul 11, 2; Hoc faciunt stulti, quos gloria vexat
inanis proszna XV p. post. RRp XXV 182; Pri
mus homo Adam ... transgressus est precepta
domini, spe inani, proszną nadzyeyą, seductus
XV p. post. R XXV 183; Grammatici, proszny 55
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szkladacze, certant et adhuc sub iudice lis est XV
ex. GIKórn II 210; Bądzyeschly yako *ymy czlovyek, a nye szyn boży, przystanye<sz> kv bogacztw y kv prosney chvalye tego svyata Rozm
197; ~ Vas redditur verba vestri dei friuola et
inana prosne XV p. pr. R XXII 334; Nemo
vos seducat inanibus verbis nyechacz nye szwodzy waasz nykt proznymy albo marnymy szlowy
(Eph 5, 6) XV med. SKJ I 76; Ffornicacio...
aut auaricia nec nominetur in vobis..., aut turpitudo, aut stultiloquium szła r[e]zecz, *snyesznya
('śmieszna), prosznya mowa (Eph 5, 4) 1453
R XLVII 351; Szyedzy, dzyerzy klyyszyą a nye
mowy próżnych slow (noli superflua verba
loqui) Rozm 62; Czemvsz rzeki, by to proznya
slova? ib.; Tedy szye nygdy nye smyal (sc. Jesus)
any czo dzyeczynnego czynyl, any slova proznyego z vst kyedy vypvsczyl (verbum sine pondere nunquam post emisit) ib. 100; Przed slonczem vesczya (pro sloncza vesczym) nycz proz
nego (nihil profanum) nye movyly (sc. Ezeici)
ib. 182.
2. 'bezczynny, nie zajęty pracą, otiosus5: Circa
yndecimam uero exit et inyenit alios stantes et
dixit illis: Quid statis hic tota die ociosi proszny
(Mat 20, 6)? ca 1420 R XXIV 83, sim. Rozm
393; Ideo est ociosus (sc. homo), dlathego yest
*przossny, quia dei opera non operatur XV med.
SKJ W 270; Ch[y]czącz ona (sc. Maryja) zawzdy
popelnycz ylozenye albo obyczay svego syyatha,
aby nygdy proznya nye była Rozm 19; Nygdy
nye byl (sc. Jesus) lyenyyy any prosny (nunquam
piger non accidiosus) ib. 142; W<y>schedschy
o trzeczyey godzynye vzral yne (sc. robotniki)
na targy stoyącz prosne (stantes in foro otiosos
Mat 20, 3) ib. 392.
3. 'pusty, opróżniony, nie użytkowany, inanis,
vacuus, quo nemo utituF: Jakom ne ostawila
proszne role, czszoby maldrem mogl ossacz na
wolwarcze, kedim s mim manszem mała spusczicz
Pradlewey Bronkowo 1416 Kościan nr 581; Sede
yacante gdy stolecz proszdzen gesth ca 1428
PF I 487; Ten, gen wsdawa..., ma polozicz
rąnkoyemstwo o tho, ze nygdi... m a... gabacz
czlowyeka..., ktorego ten isti pan ku sprawyenyu swogich barczy tako spusczonich i prosnich
vstawy (in quem huiusmodi resignatio facta
fuerit) Sul 96; Szemya bila nyeuszyteczna a pro
szna (inanis et vacua) BZ Gen 1, 2; Syadlasta
s obu stronu pole krolya Saula, a myasto Dauidowo to ostało prozno (vacuusque apparuit
locus David) BZ I Reg 20, 25, sim. ib. Neh 11,1;
Naleszono myasto Dauidowo próżne (vacuus)
BZ I Reg 20, 27; Exinanita, próżna, yacua (quia
calix in manu domini yini meri, plenus mixto,
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et inclinavit ex hoc in hoc, veruntamen faex
eius non est exinanita Psal 74, 9) 1471 MPKJ V
65; Vyodl (sc. Jozef) y (leg. ji, sc. osiełka)
w yeden dom pospolny, yenze tedy byl próżny
(diversorium vacuum intrabat) Rozm 63;
~ proZna pastwa 'ściernisko, ager demessus et
stipulus horrens’ : Jako mne Jassek zagąl kobily
sa<mowtor> na proszney pastwę sylą 1424 TymProc 223; Bernardus non debet denegare pascua
vana, proszney pastwi, Johanni... et ipsius kmethonibus ib. 235.
4. ' nic nie mający, qui nihil habeP: Esurientes
implevit bonis et divites dimisit inanes prosne
(Luc 1, 53) XV med. GIWroc 58r, sim. EwZam
289, Rozm 53; Pyrworodzencza synów twich
wiplaczysz any szyo vkaszesz w opatrzenyu
meem prozen (nec apparebis in conspectu meo
vacuus) BZ Ex 34, 20; Wiszlam bila pełna,
a prozno myo nawrocyl pan (vacuam reduxit
me dominus) BZ I Ruth 1, 21; Non veniam
ad eum (sc. Christum) ociosa, proszna, sed cum
yngento precioso XV p. post. R XXV 179; Myenyącz nyeyyerny Zydoyye przez to, aby on byl
kroi straczony, tssczy a prosny albo s kroleystya ssądzony Rozm 831, sim. ib.
5. 'wolny, nie skrępowany, liber' : Gdyż myły
Cristus yyze prosn stal..., tedy odstąpyyschy
od słupa..., poklyąknąl Rozm 826; ~ Apostoli
yolentes liberius predicacioni vacare, gl. yacare
prosny bicz, congregantes omnem multitudinem
dixerunt XV med. GIWroc 112v; Nye bandzes
prosczen non eris immunis (si dives fueris, non
eris immunis a delicto Ecclus 11, 10) XV med.
R XXIV 360; Gdisz mosz poymye zono novo,
nye poydze ky boyv..., ale prozen bodze przes
pokyti w domy swem (sed yacabit absąue culpa
domi suae) BZ Deut 24, 5; ~ 'stanu wolnego,
liber' : Spy-ly maszczyszna... sz dzyewką, czo
proszna gest albo szobye wolna OrtOssol 30, 1,
sim. OrtMac 28.
6. ' wolny od zobowiązań, zarzutów, winy, liber
officiis, criminibus, culpa': Jaco Passek... wczinil Kwathcowskego prosna o ten eon 1386
HubeZb 61, sim. 1393 ib. 67; Tho mu mai dacz,
a thim mai bicz prosdzen 1389 Pozn nr 64; Ut
hereditatem Krzipszko dieto Staszkoni facerent
proszno de mandato regis et judicii 1395 Leksz I
nr 2076; Szastanpily y pana Jana..., ysze on
iest proszeń 1398 Pozn nr 384; Jaco gdi Passzek
Maczcoui dzessyancz grziwen zaplaczil y pyancz
szkodi, tedi gy proznya pusczil 1399 Hubę Kr 12;
Jacom przi tern bil, iaco Bartlomey Dobeslawa
prosna puścił dwu eonu 1401 Pozn nr 498, sim.
1405 Kościan nr 274, 1406 Pozn nr 594, 1407
ib. nr 626, 1416 Kościan nr 571, 1428 ib. nr 1340,

1432 ib. nr 1434; Sis istud liber... prozen 1402
Piek VI 102; Rokoyemstwa prozen 1405 Pyzdr
nr 266; Istum censum solus astrinxit se soluere...
Annę... et hanc intromissionem, quam sibi debuit dare in Rapkam, hoc est liberum al. prosno
1440 StPPP II nr 2834; Item prout domina
Steczkonissa debuit statuere Sowyl, ea constitucione est libera al. proschna 1442 AGZ XI
205; Iudex... Iacobum... saluum fecit al.
prosznego pro quinque marcis 1447 StPPP IX
nr 438; Gdibi w gąnthstwye bandącz yczekli,
oth moczi gych mayą bycz wolny a próżny
(liberi et soluti, Dział 8: wyzwoleny) thym tho
yczynkem Sul 22, sim. Dział 8; Nye doszwyathczy-ly powod, thedi samperzs... przes wlostną
przysągą wczynyoną oth gabanya ma bicz
prozsn yczinyon (ab impetitione agentis absolyetur) Sul 33; Tedy on tego przysząstwa wolen
y proszeń gest OrtOssol 60, 3, sim. ib. 41, 3, etc.,
OrtMac 47. 78, etc.) Tedy bandze (sc. dziecię)
proszno tego dlugv OrtOssol 83, 2, sim. Ort
Mac 112; Nos, Nicolaus... advocatus in
W arra,... recognoscimus, quomodo veniens
Jacz cum patre suo in banito iudicio prevaluit
Jacz patrem, quia est al. prosen yini 1459 Wara
nr 52; Ius decreuit, quia est liber al. proszyen
1473 StPPP IX nr 854; Gdy grzech panował
wasz (leg. w was), proszny<ś>cze były sprawyedlywoscy liberi fuistis justicie (Rom 6, 20) XV
p. post. AKH VI 445; A nye naydąly zlodzyeya,
tedy ten, czo mv dano chowacz, przyszasze
yako nye szkorzysczyl thego, a tako thego
bandze proszeń (Ex 22, 8) XV p. post. Kałużn
285.
7. fnieważny, ąui non est ratus, qui non valeP:
Thy przywyleye ylko k themv yako szmyerthnee
a bląndnee prooznee czynymy, kazymy, wsrzycami y odszywami (cassamus, irritamus et reyocamus) Sul 28; Targ przeczywko themv vstawyenyy... skazygemy bicz wsdrvszony y proszny
(irritum et inanem) Sul 52; Dług nye zapyssani
dawnosczyąn dzyessyanczy lyath bandzye pro
zen Sul 110; O przerzeczoney dawnosczy nye ma
bycz smyaloscz albo nadzyeya..., gdi rzeczona
dawnoscz nyyedna yest mocząn nynyeyschego
ystawyenya i próżna (dum virtute praesentis
statuti sit nulla et irrita) ib.
8. 'nierządny, impudicus, incestus': Meretricem mulierem próżna, nyepoczeslywa (abiit,
sc. Samson, quoque in Gazam et vidit ibi mu
lierem meretricem ingressusque est ad eam Jud
16, 1) XV med. R XXIV 361; Nil enim valet
mundum esse corpore, qui pollutus est mente
volną ab[y]o prosnya ca 1484 GIKórn II 214.
9. 'wewnątrzpusty, cavus : Oltaiz ten nye byl
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czali, alye vvn00trz proszni (cavum) s desk
a n0 trz dzurawi BZ Ex 38,7; Proszne concawm
(non solidum sed inane et cavum intrinsecus
facies illud, sc. altare Ex 27, 8) 1471 MPKJ
V 1 8 ; ^ ‘pusty i lekki, levis’ (?): Próżny gracialis (war. lub. rp.\ czyenka gracilis; quoniam spes impii... tanąuam spuma gracilis,
quae a procella dispergitur Sap 5, 15) 1471
MPKJ V 75.
(Pruć) Próć *rozrywać, rozcinać, divellere, discindere’: Kon s rydza plesznywy s prothemy
noszdrzamy 1499 GórsJazRp 275, sim. ib. ~ Cf.
Rozpruć, Wypruć.
Prud *sadzawka, stagnum, piscina : Item
ascribo domino plebano in Merecz piscinam
al. yyerchny prvth ad ecclesiam sancti Martini
in Merecz 1479 KodWil I 371. ~ Białorutenizm.
Pruski f o r m y : n. sg. m. pruski XV p. pr.
R XVI 338; ~ g. sg. neutr. pruskiego 1487
ZapWarsz nr 1614. 1620; ~ ac. sg. neutr. pru
skie 1458 ZapMaz 33, 1462 ib. 45, 1466
ib. 58; ~ g. pl. m. pruskich 1407 KsMaz I
nr 1033; /. pruskich XV in. Maik 117; ~ i. pl. m.
pruskimi 1405 KsMaz I nr 574.
Z n a c z e n ie : fzwiązany z Prusami (państwem
krzyżackim), Prusom właściwy, ad Borussiam
(cmtatem Cruciferorum) pertinens, Borussiae
proprius' : (lud) pruski 'ludność państwa krzy
żackiego, tu Krzyżacy, cmtas Cruciferorum, hoc
loco CruciferC: Gotica, pruszky, gens XV p. pr.
R XVI 338;
~ (prawo) pruskie 'odmiana
prawa niemieckiego, może to samo co prawo
chełmińskie, genus ąuoddam iuris Teutonici, fortasse idem ius, quod in oppido Chełmno \alebat5:
Nicolaus... debet ponere... in iure coram do
mino iudice ius suum prusskye in 4 septimanis
1458 ZapMaz 33; Nicolaus... a suo iure
pruskye recedendo 1462 ib. 45; Johannes...
suum ius pruskye recedit al. othstapuye 1466
ib. 58; Jakom ya nye zachowała po oyczv swem
Grzegorzy praw, tho yest prusskyego y na woythoysthwo w Nadarzinye podia poszwy 1487
ZapWarsz nr 1614; Jakom ya nye othsthapyl
prawa swego prusskyego, gdym ranczyl pyenyadze za Pyotrha ib. nr 1620; ~ pruskie pieniądze
fmonety bite przez zakon krzyżacki i stanowiące
jednostki grzywny pruskiej, nummi a Cruciferis
cusV: Iacom ia ne winouat<a> Reciborowi poi
copy pruskimi *penoczy 1405 KsMaz I nr 574;
Iacom ia Ondrzeiowi ne winowat grziwni i szesczi groszi pruskich penodzi 1407 ib. nr 1033;
~ grzywna pruska 'jednostka obrachunkowa
w systemie monetarnym państwa krzyżackiego,
pecunia, quae in civitate Cruciferorum in usu

fu it*: Obroczili so *pithczessicz grzywen pruskych przes poltori grzywen XV in. Maik
117.
Pry'mówi,rzecze, inąuif: Inquit ylg. pry 1476
R XXV 276.
Pryma 'trzecia część brewiarza odmawiana po
laudesach, pars breviarii Prima \ocatd: Th u sye
poczyna prima M W la ; Po primye patrzayczye
M W 83a; Modlythwa yako na prymye M W 96a;
Braczya... mayą moyiczi syedmy godzyn od
praya duchownego ysthayyone, tho yes<t jutrz
nią), prymą (dicant... primam), tercią, sextą,
<nonę>, nyespor y kompletą 1484 Reg 714,
sim. ib.; Po prymye y po kompleczie mayą
zmoviczi mnyeysze credo ib.; Na wyelką prymą
psalmy thy szą Pul 21 arg.; Na prymę ten psalm
bywa spyewan Pul 117 arg.
Pryskanie ' źródło, tryskająca z ziemi woda,
fons, aqua e terra prosiliens5: Fontis scatebra,
gl. scaturigo pryskanye, raro grandem pluit
yndam XV p. post. PF III 287.
Pryszcz 'wrzód, ulcus’ : Tryscz (pro pryscz)
ylcus ca 1500 Erz 112.
Pryszczyć cf. Wypryszczyć
Prza f o r m y : n. sg. prza 1417 StPPP 11
nr 1507, 1452 AGZ XIV 350, BZ Ex 22, 9, etc.;
~ g. sg. prze 1399 Leksz II nr 1278, Sul 85,
1452 ZapWarsz nr 930; ~ d. sg. przy 1468
StPPP IX nr 647; - ac. sg. przą 1394 HubeZb
70, 1394 Leksz II nr 1667, FI i Pul 9, 4, etc.
etc.; przę 1496 StPPP II nr 4473, Pul 42, 1;
— i. sg. przą 1443 AGZ XIV 71, BZ Deut 17,
8, 1491 AGZ XVI 232; - l. sg. (we) przy
1442 AGZ XIV 63, 1444 ib. 135, Sul 85; - n. pl.
przy XV med. GIWroc 90 y; ~ ac. pl. prze 1448
AGZ XIV 262; - i. pl. przami 1494 Matr II
nr 298.
Z n a c z e n ia : 1. 'oskarżenie, skarga sądowa,
crimen, dica) : Yako ya swemu bratu ne kazał
przecz t0 przo, bi ukazowal [...] abramowską
1394 HubeZb 70; Ream (sc. Barbaram) intercessit (jc. Iacobus) responsione al. przya pro
yilla Konyuchi contra... Hriczkonem 1443
AGZ XIV 71; Si potest post istam citacionem
primam ad aliquam querelam al. przy yenire,
ex quo sic suam causam amisit. Ista est mea
melioracio, quia sine citacione alia ad querelam
al. ky przy yenire non potest 1468 StPPP IX
nr 647; Qui te concitat ad terminum prolapsum,
prout proposicio et responsio al. przypozywa
ku roky przepelzlemy, yakosch prza y odeprza
est facta 1470 AGZ XV 102; Nicolaus... cum
sufficienti procuracione obyawyl szye a fratribus suis..., defendit y zaszedł... M athiam...
cum ipsius citacione antę iudicium stans se przą
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pro debito patris ipsorum... Nicolai 1491 AGZ
XVI 232.
2. fspór sądowy, sprawa, lis, causa : Wichna
causam suam comisit ylg. *pzrao *wfd[z]ala...
marito 1394 Leksz II nr 1667; Iaco Jakusz ne
wsdawal Andregewi swey prze 1399 ib. nr 1278;
Bo ies vczinil sod moy y przo (causam) moio
FI 9, 4, sim. Pul; Conmittit iudicium causam
suam vlg. przo Jacussio Graboynowsky 1401
Kościan nr 167, sim. 1408 Czrs 17; Goworconi...
cum Canaan... accio vlg. prza et causa pro duabus villis 1417 StPPP II nr 1507; Jakom bil
poszlem ot pane Elsbethy *Wernerzewa do Henicha et Janusza, aby yą bronyly ot Woczecha...
o thą zastawa, czszo yey za ną ranczyly przot,
niszli s nym we przą wstąpiła 1419 Kościan
nr 746; Vlodek... contra Arnoldum... nobili
Wsczele... causam suam vlg. przą pro violencia... assignavit 1434 KsMaz III nr 183; Subiudex
recepit ad interrogandum super dictis actis al.
przi ad terminos proximos celebrandos 1440
AGZ XI 164; Tunc istam causam sibi non dedimus ad ius terrestre, ex quo prius intravit
realitatem al. we przi cum procuratore domini
Krzywyeczszky 1442 AGZ XIV 63; Intrabat in
controuersiam al. w spor et in prza 1442 StPPP II
nr 3054; Dominus castellanus dixit: lam nolo
recedere al. odstampicz *ląsky, quia iam tecum
feci przą 1443 AGZ XI 217; Maczek... intravit
litisquestionem al. ve prza 1444 AGZ XIV 125,
sim. 1448 ib. 264; Stando secum in litisquestione
al. ve przi apellavit eam furem 1444 ib. 135; Ambe
partes memorialia posuerunt super suis litisquestionibus al. na swe prze 1448 ib. 262;
Sandza na sandze szedzancy vrząndnyka swego
do gospodi oney paney s przecywniky gey ma
posslacz, przed gymsze rzecz swoyą alybo przą
rzeczi swey (actionem sive defensionem suae
causae, Dział 10: rzecz) rzecznykowi alybo
pyerczi swemv... polyeczi Sul 23; Wschelky
czlowyek, yenze bi nye bil przi przi (non fuerit
circa actionem) albo zalobye w sandzye...
a nye wsdal swey prze (suam actionem), ten any
ku straczenyy, any ku wynye ma bycz skazan
Sul 85; Jakom ja nye wzdal w prawye o stha
grzywyen prze Janowi... contra Parissowi 1452
ZapWarsz nr 930; Cum iam Iohannes intravit
in controversiam al. w przya, primo ista dicit
verba 1454 AGZ XIV 413; Ku bogom, to gest
ku byskupom, obu prza (causa) ma przydz BZ
Ex 22, 9, sim. BZ Deut 19, 17. 25, 1; Pakli
nyepodobni sood... przed sobo opatrzys, myedzi krwyo a krwyo, myedzi przo a przo
(inter... causam et causam), myedzi trodowatim
a *nyetrodowatim BZ Deut 17, 8; Wznyesze

Moyzes przo (causam) gich na sood panv BZ
Num 27, 4, sim. 1471 MPKJ V 26; Quia tu
intrasti mecum in contrarium al. w[y]e przo 1460
LubPodk 92; Beneuolam ad ius imposicionem
al. we prza wsthawyenye 1471 Kozier I nr 57;
Prza controuersia (cum fuerit controversia, stabunt in iudiciis meis et iudicabunt Ezech 44, 24)
1471 MPKJ V 107; Antequam proponam al.
wnygdą we przą 1473 StPPP II nr 4110; Ego
non accedo al. nie wstąpuya ad ius al. ye przą
cum domino capitaneo 1487 AGZ XIX 314;
Domine judex, non intrando contradiccionem
al. nye wsthyempuyącz w przyę, pęto decerni
euasionem 1496 StPPP II nr 4473; Rozgodz
przę (causam, FI: rzecz) moyę Pul 42, 1.
3. *prawo wyrokowania w sporach, potestas
controversias diiudicandi (?): Rex... capitaneatum... cum omnibus censibus, praediis, exactione duorum grossorum al. poradlne, teloneo,
molendinis, frumentis, al. s przamy natu maiori filio eiusdem Vincentiae... in gubernationem committit 1494 Matr II nr 298.
4. 'przyczyna, powód, causa": Secundo, que
sunt cause, przy, fletus eorum XV med. GIWroc
90 v.
Przać cf. Zaprzać
Przanki pl. tantum, bot. 'berberys zwyczajny,
Berberis vulgaris L ? : Przanky barberus 1460
Rost nr 3403.
Przasnek 'chleb z ciasta nie poddanego fermen
tacji, panis non fermentatus': Offyerowacz bodo... przaznky przasne (lagana azyma) BZ
Lev 7, 12; Kaplany ystawyeny bodo nad chlebi
poswyotnimy... y nad przaznki, y nad przeznyczamy (ad lagana azyma) BZ I Par 23, 29;
Przasznky (war. lub. rp.: przaszne) azimos
(edent carnes nocte illa assas igni et azymos
panes Ex 12, 8) 1471 MPKJ V 15; Przassnek
asimus 1472 Rost nr 1518; <A>zyma przasznek
yel przaszne czyastho ca 1500 Erz 78.
Przasny cf. Przaśny
Przaśnice, Prześnice pl. tantum 'chleb z ciasta
nie poddanego fermentacji, panis non fermentatus’: Vwarzyl pr<z>asznyce (azyma) y gedly so
BZ Gen 19, 3; *Bodzeczye geszcz przesznycze
(azyma) BZ Ex 12, 20; Za szyedm dny poszywacz bodzesz przesznycz (septem diebus vesceris
azymis) ib. 34, 18; Węszmy... nyeczky s przesznyczamy (cum azymis) BZ Lev 8, 2, sim. BZ I
Par 23, 29; ~ prześnice, gody, święto prześnić
'żydowskie święto Przaśników, dies festus Iudaeorum, azyma*: Bodzyeczye zachowawacz *przeszncze (observabitis azyma) BZ Ex 12, 17; Nye
bodzesz offyerowacz na kwassonem chlebye
krwye offyery mey, any ostanye do yutra s
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offyery god przesznycz (sollemnitatis Phase)
ib. 34, 25; D al... Iozias wszemv lyvdu, ktori
tu nalezon w to swyoto, gesz slowye przesnyce
(in sollemnitate Phase), baranow y skopow...
trzidzescy *t0sy0czow B Z II Par 35, 7; Gedly
<synowie izraelscy)... y <czynili święto p)rzesnycz (sollemnitatem azymorum) BZ I Esdr
6, 22.
(Przaśniczny) Prześniczny 'związany z przaśnicami, ad panem non fermentatum pertinens" :
dzień sławny prześniczny 'żydowskie święto
Przaśników, dies festus Iudaeorum, azyma" :
Slauily dzen sławni przesnyczni (diem festum
azymorum) B Z II Esdr 7, 14.
(Przaśniczy) Prześniczy 'związany z przaśnicami, ad panem non fermentatum pertinens":
A wszow s nyecek przesznyczich (de canistro
azymorum)... chleb przes kwassu... y poloszy
tako s wyrzchu na tuku BZ Lev 8, 26; ~ gody
prześnicze 'żydowskie święto Przaśników, dies
festus Iudaeorum, azyma: God przesnyczych
ostrzegay (sollemnitatem azymorum custodies)
B Z Ex 34, 18.
(Przaśność) Prześność 'stan bez kwasu, bycie
bez kwasu, bez fermentu ( tu przenośnie), fermentatione carere": Goduymy nye <w> ąwassye
starem, ale w przessnosczy abo w nyeąwassnosczy czystoti a prawdi (in azymis sinceritatis et
veritatis I Cor 5, 8) ca 1450 PF IV 572.
(Przaśny) Przasny fo rm y : n. sg. m. przasny
1437 Wisi nr 228 s. 85; /. przasna 1457 ZapRpWarsz 1, 187; neutr. przasne ca 1500 Erz 78;
~ g. sg. m. przasnego 1436 AGZ XII 12; ~ ac.
sg. m. przasny XV in. R XXIV 65, BZ Ex 12, 8.
15. 39; ~
sg. m. przasnym 1476 AKLit III
108; ~ l.s g . (na)przasnem 1447 AGZ II 131; m.
przasneml413—47,4 XIV 503; ~ n .p l. m. prześni
1438 R XXII 351, ca 1450 PF IV 572; przaśni
XV med. SKJ I 81, 1471 MPKJ V 127, XV
p. post. RRp XXV 175; ~ ac. pl. przasne 1436
AGZ XIII 3, 1470 AGZ XIX 5; m. przasne
XV in. R XXIV 68, BZ Lev 7, 12; - /. pl.
neutr. (na) przasnych 1448 Monlur II 34.
Z n a czen ia : 1. (o chlebie i cieście) 'nie pod
dany fermentacji, nie zakwaszony, qui non est
fermentatus": In pane azimo... w przasnem
chlebe 1413—4 JA XIV 503; In hac cena dedit
eis Xc panem azimum *przusni XV in. R XXIV
65; Edent autem ... azimos, przasne, panes (Ex
12, 8) ib. 68; Przasny azimus 1437 Wisi nr 228
s. 85; Szedm dny przasny chleb (azyma) bodzeczye geszcz BZ Ex 12, 15, sim. ib. 12, 8; Uczynyly S00 podpopyelny chleb pr<z>azny (subcinericios panes azymos), bo nye mogły ukwaszycz ib. 12, 39; Offyerowacz bodo chlebi przes

kwassv pokropyone olegem a przaznky przasne
(lagana azyma) pokropyone olegem BZ Lev
7, 12; Iudei... comederunt... agnum paschalem, cum pane azimo pr<z)asnym 1476 AKLit
III 108; <A>zyma przasznek vel przaszne
czyastho ca 1500 Erz 78; ~ może 'żydowskie
święto Przaśników, fortasse dies festus Iudaeorum,
azyma": Asima, przaschne, prima asimorum
dies est XIIII mensis, qua agnus immolabatur
et luna plenissima est, et fermentum abicitur
(Mat 26, 17) 1471 MPKJ V 120.
2. 'nie dotknięty zmazą moralną, purus, peccatis carens": Expurgate vetus fermentum, ut
sitis nova consparsio, sicut estis asimi, gl. id
est puri yako yescze *pzreszny albo czysczy
(I Cor 5, 7) 1438 R XXII 351; Sicut estis asimi
przaszny (I Cor 5, 7) XV med. SKJ I 81, sim.
1471 MPKJ V 127, XV p. post. RRp XXV 175;
Nye ąwassyeny przessny (I Cor 5, 7) ca 1450
PF IV 572.
3. *świeży, o nie zmienionym jeszcze smaku,
recens, qui sapore nondum mutato est": Si aqua
fuerit recens al. przasną 1457 ZapRpWarsz
1, 187;
(miód) przasny 'miód w plastrach":
Ducentos truncos vivarum apum al. vlow, tres
truncos mellis al. klod przasznego et duos trun
cos mellis extorti 1436 AGZ XII 12.
4. (o roli) 'pole wykarczowane i uprawiane,
locus, ubi silva excisa est, qui colitur": Item procurator domini regis proposuit super Steczkonem, quod tu recepisti agros exstirpatos al.
pr<z>aszne 1436 AGZ XIII 3; Item omnibus
hominibus advenientibus damus libertatem quindecim annos super merica, in azymo (sc. agro)
autem vlg. na przasnem octo annos 1447 AGZ II
131; Henricus... recognovit, quia obligavit
quinque stadia al. stagyenye agri in laneo...,
quatuor stadia culta al. przasne et quintum incultum 1470 AGZ XIX 5; ^ In campis planis
al. na przasnych polach 1448 Monlur II 34.
Prząc cf. Sprząc, Wprząc, Wyprząc, Wy
przęgać
Przącka cf. Przączka
Przączek zool. ' Tenebrio molitor L ": Przączek
gurgulio 1472 Rost nr 1462.
(Przączka) Przącka 'sprzączka, klamerka, fi
bula" : Aurifabro pro argento ad duo ficua..., ad
que ficua faciebant dwa zatla et dwye przaczki
1500 ZsigBud 33; A reformatione przaczki cinguli thulowey ib. 34.
Prząska cf. Prząsłka
Prząsłka, Prząska czy Przęsłka, Przęska 1.
bot. 'skrzyp polny, Eąuisetum arvense L.": PrZ0slka cauda equina 1437 Rost nr 2547, sim. ca
1460 ib. nr 3287, etc.; Przaska castanea eąuina
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ca 1465 ib. nr 4225; Przoslka iparis ca 1500/6.
nr 7159.
2. bot. *któryś z gatunków rodzaju Dipsacus,
Dipsacus sp.*: Virga pastoris, id est przaslka,
5
sczothky XV ex. R LIII 70.
3. *?': Prząslka cannacellus XV ex. GILek 56.
Prząstka (?,) *chrząstka, cartilago': Przastka
cartilago ca 1455 .L4 XIV 490. ~ Zapewne
należy zapis rektyfikować na crzastka, cf.
10
Chrząstka.
Prząść fwysnuwać z kądzieli pasma włókna
i skręcać je w nitkę za pomocą wrzeciona, fila
ducere': Przanda neo ca 1420 WokTryd nr 203;
Nevit snovala abo przendla 1451 R XXII 41;
Baczye (leg. baczcie) lylye polne, kako rostą, 15
nye robyą any prząda (neque nent Mat 6, 28)
Rozm 281, sim. 1471 MPKJ V 118. ~ Cf. Naprząść.
Przątek czy Przętek (?) ' ?': Przanthek (pro
pranthek ?) *toltrum ca 1455 JA XIV 495. - C f 20
Prątek.
Przątnąć cf. Sprzątnąć
(Przążka) Przęska 'sprzączka, klamerka, fi
bula' : In illa die... auferet dominus... paliola,
plaszczyky, subky, et acus [et] przensky (Is 3, 22) 25
XV med. R XXII 322; Specialiter in nodulo al.
w zawyązanyu ząkyel, prząska, cztirzy czentky
1495 RocznKrak XVI 63; Cingulum argenteum
deauratum cum VIII czentek, prząska et zankel
rubemn ex axamynto ib. 64; Cingulum argen 30
teum deauratum, tkąka złota, trzy czentky et
zenkyel cum przenska ib.
Prze I. z acc. rzeczownika lub zaimka wyraża:
1. stosunki przestrzenne, tj. określone miejsce,
wzdłuż, czy wszerz, czy na wskroś którego ktoś 35
przechodzi 'per, trans': Hymyely szye ktho konya myenyącz, aby mv vkradzon..., daley (pro
daye-li) odpowyedacz zachodcza, mą powod za
nym do zachoczcze gycz, a od tego do drugyego,
az do tego, czo ten koyn... vchoval, a wszdy 40
nye prze mo<r)ze OrtOssol 93, 3; Za morze
aut prze morze (war. kal.: za morze aut przesch
morze przewyescz) trans ffretum (videns autem
Iesus turbas multas circum se, iussit ire trans
fretum Mat 8, 18) MPKJ V 118; - sięgać 45
prze drugiego 'sięgać nie zważając na innych,
manum super alium extendere, porrigere': Sz0ga
w mysz0 przedrugego (leg. prze drugiego a.
przed drugiego), szukayo k0sza lubego Słota
50
w. 32.
2. stosunki czasowe, tj. okres, w którym się
coś odbywa lub trwa 'w czasie, w ciągu, dum,
cum': A gdisz tu bil spal prze nocz (cumąue
dormisset ibi nocte illa) BZ Gen 32, 13; O tern,
yako oczyecz bog yschechmogączy ykazal szye 55
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synv svemv, podpomagayącz y (leg. ji fgo’) prze
yego teznycza, ykazvyącz odpłatą yego syyątey
maky Rozm 604.
3. c e l' w celu, dla, ad aliąuid': Naklonyl gesm
sercze mogę na czenen (pro czynene) prawot
twych na weky prze oplaczane (propter retributionem) FI 118, 112, sim. Pul; Jakom ya
dzewki swogey ne sial do Stanisława prze thi
rzeczi, o ctores na m0 zalowal 1432 ZapWarsz
nr 365; Eze vzrzaw Ihus gromadi, any ('a oni’)
czu k nyemu gidą, geny prze sdrowye, drudzi
prze nauczenye, trzeczi prze milowanye gego,
czwarczi prze pozitek, a pyączi prze dziwi...,
wlasl na górą XV med. R XXII 235; Ligna
decorticant vlg. lupya prze myaszgą XV med.
Zab 516; Napysz to prze pamyocz (ob monumentum) w *kszyoky BZ Ex 17, 14, sim. 1471
M P K jy 16; Bodzesz myecz vichod przed Stani,
k nyemvsz przidzesz prze przirodzono przigodo
(ad reąuisita naturae) BZ Deut 23, 12; Mogaly
dzyeczą prawem prziczysznacz, aby dzyedzyczstwo... przedal prze zaplaczenye długów oczczowych? OrtOssol 67, 4, sim. OrtMac 90;
Xpus prze odkupyenye czlowyecze kyelych pyl
męky wyelke Pul 74 arg., sim. Rozm 830; Vyelye dzyvow yczynyl, yze pysmo dostoynye popysano prze yyerzenye (ad instructionem) vyernych Rozm 43; Zyd nyemylosczyyy yyerzycz
nye chcze, yzesch ty przyschedl prze ych zbayyenye (eorum ob salutem) z nyeba ib. 227,
sim. ib. 826; Chczyal naslyadovacz Iesucrista,
yszby szye navczyl czvd dzyalacz prze svoy
zyssk (ad lucrum) ib. 289; Tha nyemocz nye
yest kv ssmyerczy, alye prze chvalą bożą (non
est ad mortem, sed pro gloria dei Jo 11, 4)
ib. 434; ~ Slodzyecz ny przecz ny przyydzye,
yedno by vkradl (fur non venit, nisi ut furetur
Jo 10, 10) Rozm 426.
4. powód, przyczynę czegoś 'z powodu, prop
ter': Fftorecz gy nasz Xc miły prze gego uelike
vcynky chualy Gn 179a, sim. ib. 178b. 179b;
Nawedzi me na stdzo praw0 prze neprzyaczele
moie (propter inimicos meos) FI 26, 17, sim.
Pul, sim. FI i Pul 68, 22. 121, 8; Mne wem
prze przezwinstwo (propter innocentiam) przyol
ies FI 40, 13, sim. Pul; Bo prze cz0 (propter te)
morzymy se wszistek dzen FI 43, 24,
sim. Pul; Ktocoly czszno matko ma, sz ney
wszytko czescz otrzima, prze no mu nikt ne na
gany Slota w. 95; Cum ... dixerint omne malum
adversum vos mencientes propter me neprawdziwe mowocz prze mo (Mat 5, 11) ca 1420
R XXIV 86, sim. XV med. R XXII 233; Vstawyamy, aby oczczecz sza slego syna, a thakesz
zaszą syn prze oczcza (pater pro neąuam filio
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et e converso, Dział 59; za oczcza) nye czirzpyal Sul 69; O kmyeczyu prze crzywdąn precz
gydanczem Sul 91, sim. ib.; Propter hoc prze
to, mimo to XV p. pr. R XXII 334, sim. BZ
Ex 18, 9; Erunt signa in sole..., et in terris
pressura gencium pre confusione fluctuum maris
prze nepokoy morsky (Luc 21, 25) XV med.
GIWroc 100v; Kako nyerostropny byzkvp prze
sw0 szalyonoscz (propter sui fatuitatem)... przyrownan yest malpye XV med. MPKJ V 431,
sim. Rozm 733; Blogoslayyeny, gisch przesladnoscz czyrpyą prze spravyedliwoscz (patiuntur
propter iustitiam Mat 5, 10) XV med. R
XXII 233; Commendat ipsam ab antiąua etate
prze yey poczesthna staroszcz XV med. SKJ
V 263; Causa prze czos szgrzeszil XV med.
Zab 518; Prze obloystwo propter crapulam
(propter crapulam multi obierunt Ecclus 37, 34)
ca 1450 PF IV 578; Poklno zemyo prze lyudzy
(propter homines) BZ Gen 8, 21, sim. ib. 12, 17;
Tedi lud tu szodayo pyczya prze nyedostatky
wod (prae aąuae penuria) semraly stfdf BZ Ex 17,
3; Sstal syo glod w zemy. Przensze to wiszedl
(abiitąue) czlowyek s Bethlema... do kraia moabskego BZ Ruth 1,1; Prze ktorosz rzecz (quamobrem) roznyewal syo pan BZ II Par 25, 15,
sim. ib. II Esdr 9, 13; Gdisz tak Thobyas prze
swadzbo (causa nuptiarum) syo myeskal wrocycz syo BZ Tob 10, 1; Any zadny czlowyek
ma szadzycz przyszasznyka prze gyny vrzad
(occasione alterius officii) przesz gego vyny
OrtOssol 50, 3, sim. Ort Mac 62; *Bolesz mam
w szwogyem szerczy nynye, a tho *pre mogye[...]
po thobye wyelkye thuszenye y nyewymownye
myszlyenye 1447—62 Zab 544, sim. XV med.
GIWroc 39 v; Ya nye szmyem przysthapycz,
abych przyala mego sthworcza, prze me yyelykye grzechy y prze me nyeprzeszpyeczensthwo
Naw 117; Prze thy dwą* boky przeclatha nye
czkylem {leg. czciłem) szathnego szwyatha
SkargaPłoc w. 31; Nye vczyny thamo yyelkych
czud prze ych nyedovyarsthwo (propter incredulitatem illorum Mat 13, 58) Rozm 345;
Które myasto prze yego spokoynoscz (propter
sui tranąuillitatem) rzeczono było yest łono
Abramovo ib. 395; Yze to czynyl nye prze
myloscz bożą, alye prze czyaskoscz grzecha ib.
759; K temv odpovyedayą, yze prze troyaką
rzecz to szye stało ib. 769, sim. ib. 114. 686.
759, etc.; Nye lyąkayczye szye prze moye
krolevstwo, bo by moye krolewsthwo było
s tego svyatha, slugy moye zapravdą odyąlyby
myą, yzbych nye podań Żydom ib. 780; ~ Alye
prze to, czvsch prze moyą mąką y przez trudnoscz krzyza, kyedy smartvychvstaną, yzryczye
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tego, ktoregosz vy mnymaczye prostego czlovyeka, szyedzącz na pravyczy... moczy bozey
Rozm 742; ~ przecz 'dlaczego, cur : Azaby
my czo nyepodobno vczynycz?... Przecz sobye tako nyepodobnye myslyss? Rozm 46;
Czosz vczynyl, przecz czyą pomayyaya? (Jo
18, 35) ib. 111.
5.
motyw działania fze względu na, mając
na względzie, dla czyjegoś dobra, korzyści, za
kogoś, pro aliąuo, alicuius causa : Isbichom...
maka prze miłego Xpa cirpely Gn 172b,
sim. ib. 178 b; Boc dzisa orodofnica ku twemu
sinowi..., prze ca zbauil mne od moyich fszech
tszcic XV in. ModlJag 37; Kaszda zodala miloscywye prze Ihezu Crista cyrzpyecz Błaż 322;
A eze tho mylossyerdze, sye nye biwa czisto
ot marney fali, a prosczye prze bog a ku boszey
fale, tegda gest darmo XV med. R XXII 241;
Chtory poszyua mnye [...] prze myą (qui manducat me et ipse vivet propter me Jo 6, 58)
ca 1450 PF IV 577; Bodze wezwana moszono...
Prze ktorosz to (quamobrem) opuszczy czlo
wyek oczcza swego y macz swo BZ Gen 2, 24,
sim. Rozm 392. 520; Bodocz sluszycz prze
dzewko tw0 Rachel (pro Rachel filia tua) BZ
Gen 29, 18; Klanyacz sy0 bada prze pana
(propter dominum) BZ Is 49, 7; Xpus mszczy
krew vmarlych przelyano prze sławę ymyenya
yego Pul 78 arg.; A potem prze yego svyąte
ymyą tesch yyelyką mąką czyrpyal Rozm 234,
sim. ib. 824; ~ Kakocz Xpc gestcy on na tern
tho syecze prze CZ0 velyke vbostwo... cirpal byl
Gn 5b, sim. ib. 178a; Hic est enim calix sangwinis, krwye, m ei..., qui pro uobis et pro multis
effundetur in remissionem peccatorum y prz[y]e
{Msza I. III. IV. VI—VIII. XIV: sza) wyele gych
prz[y]elana bodzye n[y]a othcupyenye grz[y]echom ca 1431 Msza XII s. 216; Oczcze, wszekom yą thwoye dzeczą, wyerne dalbych szwoy
szywoth prze czą Aleksy w. 47; Genze yesz thy
z nyeba sthapyl prze lud yszrayelsky Naw 77;
Twe czlowyeczensthwo prze nasz grzeschne na
krzyz dano Naw 95; O slahetny, myły panye,
któryś prze nas od ogca sffego *ngebgeskygo
na then sffgat stwpyl {leg. zstąpił) XV ex.
GIWp 68, sim. Rozm 67. 231. 594; To yest
gyyazda, któraś myala s pokolyenya Iacobova
yynydz prze ten svyat (pro mundo) s czyste
dzyevycze Rozm 67; Vyathschey mylosczy
mymo tey nykt nye może myecz, aby kto duschą
svą dal prze przyaczyelye (pro amicis suis Jo
15, 13) ib. 568; A braczye, braczye, mozesch to
prze myą yczynycz ib. 597, sim. ib. 133; ~ Odthychmyast nye yest prze vass czass navky, ale
czass *sądą Rozm 723.
11*
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6.
powoływanie się na kogoś, coś, najczęściej
na boga (przy proszeniu, przysięganiu, dawaniu,
wypełnianiu czegoś): Prószymy prze {Msza
VI—VIII. XII. XIV: przesz) tegosz <J. Chr. pana
naszego) (deprecamur per eundem Christum 5
dominum nostrum) 1424 Msza III s. 62; Dacz
raczy... prze {Msza VI—VIII. XII. XIV: przesz)
Ihesu Crista (per Christum) ib. s. 63; Przyszyegam
vam przez svyathy Moyzeschov zakon, przez
boga zyvego y vyernego, prze nyebo y zyemyą, 10
yze tego czlovyeka nye znam Rozm 691; ~ prze
(miły) bog: Czyebye, oyczye duchowny, prossza
prze myły bog, aby myą *rosgreszyl Spow 5; Gdi
wlodika zabyye slyachczycza..., pokoran ma
vczinycz... a ma prosycz prze bog (debet petere 15
propter deum), abi yemu obrazenye otpusczono
Sul 93; Nyechacz dawa... prze boga {R XXV
164: prze bog, Rom 12, 8) XV med. S K J I 57;
Wyele mv prze bog dawano Aleksy w. 124, sim.
BZ Tob 4,9; Rzekła ta pany...: Prze bog, panye 20
gosczyy, mye<j>czye dobra myszl! OrtOssol
56, 3, sim. OrtMac 71; G dy... powod sampyerzowy prze bog y prze dobre ludzy odpusczy
przyszagy OrtOssol 71, 1, sim. OrtMac 95; Po
magał (,sc. Jozef) vbogyem, nyemocznym, pyel- 25
grzymom y kazdemy, ktokoly prze bog prószył
Rozm 31; ~ *bezpłatnie, darmo, gratuito, sine
mercede*: Mozely woyth... fordrowącz... prze
bog? OrtOssol 57, 3, sim. OrtMac 73; Mozely
ktho szwe dzyedzyczstwo... oddacz na kosczyol 30
albo na czerkyew, albo gyndze prze bog {Ort
Mac 76: prze boga) w testamencze? OrtOssol
59, 2; Osthathek, czo by zostało, mayą prze bog
roszdacz 1491 RKJŁ VII 57; ~ brać prze bog
*żebrać, mendicare*: Pytalysczye, mozely mnych, 35
yle tych czo nye byerzą prze bog albo nye zebrza, yle tych, czo szebrzą OrtOssol 17, 1.
7. pośrednictwo kogoś, czegoś w jakimś dzia
łaniu, wykonywaniu czegoś 'za pośrednictwem,
per aliąuem : Multipharie multisąue modis olym 40
deus loąuens patribus nostris in, prze, prophetis (Hebr 1, 1) XV med. GIWroc 84v; Ges to
iest mowil pan kv Moyzeszovi y przikazal przen
(per eum) wam BZ Num 15, 23; Dadzo ge
{sc. pieniądze) dzelnykom prze sprawce (per 45
praepositos) domv boszego BZ IV Reg 22, 5;
~ Czemu ti wipowadasz sprawedlnosci moie,
*obrzod moy prze {Pul: przes) vsta twoia (per
os tuum)? FI 49, 17.
8. czynnik wspomagający 'przy pomocy, za 50
pomocą, alicuius rei auxilio, aliąua re : liii
autem profecti predicaverunt ubiąue domino
cooperante, prze pana *czynocz, et sermonem
confirmante seąuentibus signis (Marc 16, 20)
XV med. GIWroc 39r; Cum autem dominus 55
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yellet tollere Helyam per turbinem, prze powetrze, in paradysum (IV Reg 2, 1) ib. 55 v;
Videntes nunc per speculum in enigmate yako
przeszvyerczyadlo {leg. prze zwierciadło a. przez
zwierciadło) a w przykryczy 1456 ZabUPozn
108; Prze (war. kal.: przesz) podobyenstwo
per allegoriam (quae sunt per allegoriam dicta
Gal 4, 24) MPKJ V 128; Baczysch, yze prze to
pytanye nye chcze yydacz ossądzenya, alyz
moczą they yschythkey rady przevrotney Rozm
726; ^ coś prze coś rozumieć, znamiononować się itp.: Spiritus insignis topicus, qui
dicitur ignis, gl. figuratiuus sznamyonyyączy
sza prze ogyen 1466 R XXII 20; Gradibus,
gl. sc. per gradus illos prze wsthapnye,...
discipuli Xpi signantur XV p. post. PF III
288; K temv tez odpovyeda Crizostomus,
yze prze to slovo przyyodzy evanyelysta, aby
ykazal, yze nye było z vmyslu thych sług, alye
yyączey z moczy Iesucristovey, yze zvolyenyczy od nych nye były yączy Rozm 635, sim. ib.
785; Prze to vcho, które myły bog navroczyl
y vzdrovyl, znamyenyye szye vyara thych, yze
szye s tego luda zydovskyego obroczyly y vyerzyly v Iesusza ib. 644.
9. w konstrukcjach biernych wskazuje sprawcę,
wykonawcę czegoś (agensa): Iaco pane Smislaue prze starostan wsdano y yey list po prawdze
yiszedl 1404 Piek VI 229; Jacobus... za poczestnego, czsnego, od żadnego w szadnem za
wodzę podesrzany ani yest *naleson y prze
dobri luth... za *tagego myan, dzirsan y chowan 1474 Zab 540; Thez prze łotry vmączon
Rozm 651.
10. dubia: 'przed, antę5: Jszesmy byli przi tern,
kędy Jan karczmars stawał trzy kmyotowicze
prze (pro przed ?) woytha abo przed yego zona
1434 Pozn nr 1441; ~ wprowadza przedmiot
prośby 'o, pro5: Prze ktoro rzecz prosysz (pro
qua re postulas)? BZ Neh 2, 4; ~ Prze (pro
przeto ?) gesmi lyosi rzucyly (sortes ergo misimus) myedzi kapłani a navczonimy... na obyeto
drewno BZ Neh 10, 34.
11. z gen. rzeczownika lub zaimka wyraża
brak, nieposiadanie, wyłączenie, pozbawienie,
niewystępowanie tego, co oznacza dany rzeczow
nik lub zaimek 'bez, sine': Cum ipse (sc. Christus) fuit natus absque originali pecato vlg.
prze przyrodzonego grzecha ca 1420 R XXIV
83; Requiro..., ut michi iuxta promissum sine
ylteriori, prze dalsego, dilacione... teneatis
ca 1428 PF I 483; Si quis citaverit vel citari
procuraverit aliquem sine legitimo actore vlg.
prze (AKPr II 72. 187. 282. 408, AKPr IV
364, etc.: *prezs) powoda, taliter citato ipse
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citans vel procurans talem citacionem... penam
solvere teneatur 1423 AKPr II 559; Aput
homines autem procul dubio, prze *wodpena,
minor erat XV med. GIWroc 24 v; Sine intermissione, prze przestana, orate (I Thes 5, 17) 5
ib. 37r; De celo est eiectus et irremissibiliter,
a prze opusczena, in inferno est submersus
ib. 54r; Coram banito iudicio... viceadvocatus
re<co)gnovit, quia sedens ipsum detinui al. prze
lycza 1464 Trześn 74; Davysz wszythky prze 10
luthosczy De morte w. 347; ~ 'mniej o, minus,
odjąwszy, aliąuo deducto, detracto9: Jaco mye
Stanisław vinowat syetmdzesanth groszy prze
dw grosu 1438 ZapWarsz nr 876; Jaco sza mya
Stanisław nye ranczyl gotowych pyenandzy 15
Wlodzimirowy, ale pyacz kop prze dzesanczy
grossy bydłem 1442 ib. nr 560.
III.
dubia z instn.: Jacom przi tern bil, ysze
Lutek ne ranił *Thomislaove zoni ani prze
(pro przed ?) yego moczo yyszedl szwego (leg. 20
z swego) domu, oth swych vszitkow 1398
Kościan nr 107; Iacom so ne zamówił prze
(pro przed ?) pani Czarnkowskimi Janoui praw
bich vsm (leg. być ośm) krziwen 1401 Pozn
nr 522; A yusz szyo bilye oczy Israhelowy 25
powlekle prze wyelkoo staroszczyo (pro
prze wyelkoo staroszcz, prae nimia senectute) y nye mogl yazno patrzycz BZ
Gen 48, 10; A czinyl zle prze (pro
przed ?) oblyczim boszim (in conspectu do 30
mini) BZ IV Reg 13, 11.
Cf. Przez
Przebaczyć 'przemyśleć dokładnie, aliąuid meditari, considerare, perpendere9: Przebaczywszy
35
perpendentes ca 1428 PF I 493.
Przebadać ' rozważyć, zbadać, in aliąuid inąuirere, aliąuid imestigare, scrutan : T u ... ibi
stabilitus confidas prius rimata diligentia, prze
badana pilnoscz, uideas 1436 R XXIII 276.
Przebić f o r m y : praes. ind. 1. sg. przebiję 40
XV med. R XXIV 359; — praet. 3. sg. m.
przebił 1426 ArchCastrCrac II 479; ~ part.
praet. pass. n. sg. f. przebita 1424 ArchCastr
Crac II 230; neutr. przebito 1401 Pyzdr nr 156,
45
DILB III 356.
Znaczenia'. 1. *przekłuć, przedziurawić, roz
łupać, też zranić, skaleczyć, transfigere, transfodere, discindere, item vulnerare9: *Prsebitti
*domum ('dąb’) 1345 LPom X 3, 81; *Pysebyte
*dant ib.; Iaco Swanthoslawouo rado ani ka- 50
szno..., ani gego vedzenym paney Naceslawe roku
przebito ani gey ran dano 1401 Pyzdr nr 156;
Manus mutilata vlg. przebytha 1424 ArchCastr
Crac II 230; Fregit vlg. przebył 1426 ib. 479;
Percussum al. przebitą 1429 ArchCastrCrac 55

PRZEBIERAĆ

85

III 887; Ibi invenies... aurum certum, et ibi
undiąue, ubi perpercussa est al. przebito arbor
klynem, invenies, quod quaeris DILB III
356.
2. *przejść, przedostać się przez coś, aliąuid
transire, penetrare9: Rzyse przebyą cuneos penetrabo XV med. R XXIV 359.
Przebiec 1. 'szybko przejść, celeriter transire9:
Przebyegnye transibit (veniet, sc. Assur, in
Aiath, transibit in Magron Is 10, 28) 1471
MPKJ V 89.
2. (o czasie, dicitur de tempore) 'minąć,
upłynąć, transire, praeterire9: Paklibi nye viplaczil (sc. domu), a rok bi przebyegl (si... anni
circulus fuerit evolutus), cvpyecz dzerzecz ma
ge (pro go) BZ Lev 25, 30.
Cf. Przebiegły
Przebieg *dojście, aditus9: Villae... cum fluviis, piscinis,... z dolynąmy, montibus y rownoscziąmy et cum aliis przebiegii ad eas villas...,
sicut ex antiquo pertinebant (1407) 1549 AGZ
VII 51.
Przebiegać, Przebiegać się 1. fspacerować,
przechadzać się, ambulare9: Non enim discurrebat (sc. Maria), ne przebegala szo, per coreas
et plateas sicud moderne virgines, sed in domo
clausa mansit XV in. R XXIV 69.
2. 'opuścić posiadłość tracąc przez to do niej
prawa, praedium relinąuere et ob eam rem amittere9: Dux dixit, quia eadem bona tenet Lyppowcze ab aliis suis predecessoribus et tua
mater fugit ab eis al. przebyegala... Romankowycz dixit, quod mater mea ab istis bonis non
est fugittiva al. nye przebyegala, sed opportebat
eam post yirum transire 1445 AGZ XIV 162;
Quia scimus et testamur, quod villa Stronathyn
erat patris Petri... et erat possessa per matrem
ipsius et nuncquam est perambulata al. przebyegąną nec nullo iure aquisita 1446 ib. 214;
Domine iudex, non est valens al. nyegodna
ipsa Dorothea dotem et hoc pro eo, quia ipsa
percurrebat al. przebyegala, quia fuit inter
stipendiarios et aliunde ubicunque voluit et
absque voluntate ipsius Iohannis Cunaschowsky
fratris sui post yirum ivit... Sciunt omnes boni
homines, quia ipsa currebat et percurrit al.
przebyegala 1487 AGZ XIX 259.
Przebiegły 'życiowo doświadczony, usu peritus9: Przebyegly expertus (vir in multis expertus cogitabit multa Ecclus 34, 9) 1471 MPKJ
V 83.
(Przebierać) Przebirać 1. ' oczyszczać, purgare9: Quod... Nicolaus abbas et suus conventus fluvium... debent... libere eis reformare
pro ipsorum commodo et mundare al. przebi-
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racz, et inmundicias ad rippam inferiorem proicere 1446 DokMp III 177.
2.
*wybierać to co lepsze, wybredząc, meliora
eligere5: Yze ny myal (sc. Jesus) tego v obyczayy,
aby które karmye nye yadl *czy do sytosczy 5
any przebyral myedzy karmyamy (nec diuidicabat inter cibos) Rozm 158.
Przebieranie, Przebiranie 1. *oczyszczanie, purgaticć: Reparacio seu mundacio (sc. fluvii)
al. przebyranye fieri debet bis in anno 1446 10
DokMp III 178.
2. 'wybieranie tego co lepsze, wybredzanie,
actus meliora eligendi : Reprobat acceptionem
personarum tampy przebyeranye w ludzyech
15
ca 1450 PF IV 578.
Przebieżeć 1. 'przejść, transire : Signo crvcis...
protectus hostium cuneos, vffy, penetrabo, przebyezą, securus XV p. post. R XXV 181.
2. prawo przebieży 'dojdzie do zakończenia
procesu sądowego, iudicium ad finem perduce- 20
tur : Quousque jus fiet inter ipsos vlg. asz
prawo przebeszy 1399 Leksz II nr 1300; Item
Wincencius..., Johannes..., Janussius... fideiusserunt... statuere M athiam... ad ius..., quidquid domini decreverint, usque ius pertransibit 25
vlg. alisz prawo przebessi 1403 KsZPozn nr 1351;
Kdze Ianuss s Czekiem roczil Stascowi za Simvna
postawicz gy pred prawem, az prawo przebezi
1403 Pyzdr nr 195.
Przebijać 1. 'przenikać przez coś na wskroś, 30
przedziurawiać, aliąuid penetrare, transfigere5:
Ita profunda, quod porrigit, prZebiya, usque ad
infernum Gn gl. 133a; Duxit przebyal (sc. cbur)
XV p. pr. R XVI 345; Nam pura et devota oracio cst magne virtutis, quia celos penetrat, 35
yakossczye w nyedzela przemynala slisszeli, yze
przebya nyebyossa XV p. post. GIDom 61;
Omnis oracio, si pura e st..., celos sine dubio
penetrat przebya XV p. post. RRp XXV 182;
Mogl myły Cristus rzecz oną przymoyą po- 40
spolnego luda: Pravda przebya glovą, a dobry
yczynek schyyą lamye Rozm 684; ~ przenośnie
'przezierać przez coś, być widocznym, translucere5: Czoło mayanczi (sc. Jesus) *nazwetlsche
z oblyczym bez wschego ssmarschczenya a bez 45
wschey zavadi, yesch rumyonoszcz ymyerna
przebyyala (quam rubor moderatus yenustat)
XV med. Lent 349.
2. 'uderzać na kogoś w walce, in aliąuem impetum facerey: A gdisz k nyemu mowyl Achis kroi: 50
Kogosz dzisz przebyial (in quem irruisti hodie) ?
B Z I Reg 27, 10.
Przebirać cf. Przebierać
Przebiranie cf. Przebieranie
Przeboje pl. tantum 'więzy, okowy, \inculd: 55
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Przeboye yincula (qui, sc. Christus, scańdens
superos yincula vinxerat) 1444 R XXIII 306.
Przebóść fo r m y : praes. ind. 1. sg. przebodę
BZ I Reg 26, 8; 3. sg. przebodzie BZ IV Reg
18, 21; ~ inf. przebóść ca 1500 Erz 78; ~ praet.
3. sg. f. przebodła 1438 StPPP II nr 2758;
~ condit. 3. sg. m. -by przebodł BZ I Reg
19, 10; ~ praes. pass. 2. sg. m. -ś przebodzion
XV ex. Kalużn 293.
Z n a c z e n ie : 'przekłuć, przebić, transfigere,
transfodere9: Dorothea... contra Petrum ... pro
eo,... quod vacca ipsius Dorothee vaccam
ejusdem Petri cornuauit al. zabodla et yitulum
al. czelyą in ipsa vacca przebodła 1438 StPPP II
nr 2758; Patrzil tego Saul, abi Dauida przebodł
(configere Dayid) kopygym k scyenye BZ I Reg
19, 10; Przebodo (perfodiam) gy ia kopygym
ku zemy ib. 26, 8; Azaly nadzeio masz w lyascze trcyaney..., na *nyemsze to wzlegnyely
czlowyek, zetrze syo y wnydze w gego roko
y przebodze \0 (perforabit eam)? BZ IV Reg
18, 21; Pozdrawyam czye, panye Yezv Kryszczye, kthorysz dlya odkypyenya szyyata...
wlocznyą przebodzyon XV ex. Kalużn 293;
Perforare przeklocz, przeboscz ca 1500 Erz
78.
Przebrać fo rm y : praet. 1. sg. f. -m przebrała
1417 KsMaz I nr 2754; 3. sg. m. przebrał 1389
TPaw III nr 1450, 1394 TPaw IV nr 207, 1397
Pozn nr 217, eter, ~ part. praet. act. przebraw
BZ I Par 19, 10; przebrawszy Sul 62.
Z n a c z e n ia : 1. 'wziąć, przywłaszczyć sobie,
pobrać, sibi sumere, capere5: Michaelis... contra
dominum Pribislaum... Sicut ipsius scotha ne
przebrał nec habet utilitatem 1389 TPaw III
nr 1450; Sicut scimus et testamur, sicut prze
brał mediam marcam et propter dampnum
popatl 1394 TPaw IV nr 207; Jako Swanthoslaf pomogl Pe[r]troui praua o gego sina y o bracza y ne przebrał tego s *chanszepna rzeczą
1397 Pozn nr 217; Pascho... ducit testes contra
Johannem kmethonem... pro capite... Jaco
sye o głowa yednal y przebrał 1398 StPPP VIII
nr 7252; Capitaneus dixit, quod tu przebrał
penam al. chąsba, iuxta iuramentum monuit
pro ista pena, dedi ad dominos, quia nescivi
discutere rem 1455 TymSąd 167.
2. 'wybrać spośród innych, e l i g e r e Sbythna
capytula... praw króla Kazymyroyich... gest
polski popysana, thy opvsczywszy, czso sz
nych przebrawszy, myedzy dzyrszanthnymy szą
położona Sul 62; Ioab... przebraw (elegit)
mosze przesylne ze wszego Israhela, y wzruszi
syo przecyw Syrskemy BZ I Par 19, 10.
3. 'przejść, przekroczyć, przeprawić się, trans-
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ire : Yacom ya ne przebrała plotha any kapusthy
popasła 1417 KsMaz I nr 2754; Gdisz... przes
rzeko szo przebrał (amne transmisso) i gechal
ku górze Galaad BZ Gen 31, 21.
Cf. Przybrać
Przebrnąć 'przejść przez wodę,flumen transire9:
Przebredl gesm (transivi) Iordan ten to BZ
Gen 32, 10; Sesslasta spyeglerza s gori, a przebredwszi (transmisso) Iordan, przislasta kv Jozve
B Z Jos 2, 23. ~ Bohemizm.
Przebroda 'bród, vadum : Quod Bartholom eus... jurę et judicialiter optinuit lacum ad
Chomanczicze a limitacionibus usque do *brzebrodi 1388 Leksz I nr 409.
Przebród 'bród, vadum9: Qui ąuidem dominus
Nicolaus, a vado przebród vlg. nuncupato usąue
ad linem lacus Blozino equitavit 1358 KodWP
III 106; Silvam seu mericam a przebród usque
ad linem Blozino et ad metas ibidem signatas...
monasterio Mogilnensi ascribendo contulit ib.;
Item a metis in linę Blozino super viam, que
vadit a przebród versus Strelnam ib.
Przebrzeże 'wybrzeże, litus9: Na prebrzezu
an der aide Weisil 1449 CracArt nr 417.
Przebudować ' dobudować, aliąuid alicui rei
astruere9: Jaco na*te rolo, czoszm mai oth *czandza opatha, przebudovalcm taco vele iaco
trzy grzywny 1398 Kościan nr 104; Jacom ya
przebudował na to budowanye yaco X marcas
1424 ib. nr 1029. ^ Cf. Przybudować.
Przebyć fo rm y : praes. ind. 2. sg. przebędziesz
BZ Gen 27, 44, Pul 101, 27; 3. sg. przebędzie
FI i Pul 29, 6. 90, 1; ^ inf. przebyć 1412 JA
VI 215, 1428 Monlur V 136; ~ praet. 1. sg. m.
-m przebył Aleksy w. 163; ~ condit. 3. sg. m. -by
przebył BZ Tob 8, 23; 1. pl. m. bychom prze
byli ca 1500 R XIX 69.
Z n a czen ia : 1. 'przeprawićsię na drugą stronę
przeszkody wodnej (rzeki, morza), transire, superare (flumen, marę)9: Jako ne mogl Jaschek
przebicz w thu dw nedzelu, kedi mai listh
dacz, przessz rzeko 1412 JA VI 215; Yusz thv
chcza czyrzpyecz m ąką... v mego oczcza na
dworze, gdym nye przebił za morze Aleksy
w. 163; Prósz sza namy boga, bancz thy na
sza koga, bychom morze przebyły, do nyeba
przyplynaly ca 1500 R XIX 69; ^ P ro p te r debi
lem glaciem nullatenus per Vislam pertransire
vlg. przebicz potuit 1428 Monlur V 136.
2. 'spędzić gdzieś pewien czas, pobyć gdzieś
trochę, certum tempus ąuodam loco agere, paulisper aliąuo commorari9: Byerz syo ku Labanowy... do Aram a tu przebodzesz (habitabisque) kylko czasów s nym BZ Gen 27, 44;
Zaprzisyogl Raguel Tobyasza, abi za dwye
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nyedzely v nyego przebił (ut duas hebdomadas
moraretur apud se) BZ Tob 8, 23.
3. 'przetrwać, permanere9: Do weczora przebodze (demorabitur) plącz a do iutrzne wesele
FI 29, 6, sim. Pul; Yensze przebiwa w pomoczy
naywiszszego, w zaszcziczenu boga neba przebodze (commorabitur) FI 90, 1, sim. Pul; Ony
zgyno, ale ty przebędzesz (permanes, FI: zostanesz) Pul 101, 27.
Przebyt 1. 'pozostawanie w jakimś miejscu,
stały pobyt, actus commorandi, habitatio, mansio
stabilis9: Górze mne, ysz przebit (incolatus)
moy przedlvszyl so gest, przebywał gesm s przebywayoczymy w Czedar FI 119, 5, sim. Pul;
Dacz raczi, gegosz prosimi: a na swecze zbozni
pobith, po sziwocze *raski przebith (Bogur C:
przebythk) Bogur ABD—F; Gednacz albo
[a]sy<s)covacz sobye *nyebeske przebyth XV
p. post. JA XII 144; ~ miasto, miesto przebyta
'miasto stałego zamieszkania, oppidum, ubi
ąuidam commoratur, stabilem sedem habet9:
Zblandzyly so na pvsczy bez wod, drogy masta
przeebita (viam civitatis habitaculi) ne nalesly
FI 106, 4, sim. Pul; Wywodl gye na *droga
<prostą>, bycho szły v mesto przebyta (in civitatem habitationis) FI 106, 7, sim. Pul; Posadzyl tamo łączne y wstawyly so masto przebyta
(civitatem habitationis) FI 106, 36, sim. Pul;
~ wieczny przebyt 'życie wieczne, na wieki,
vita aeterna9: Wyerze w ... <ciała> zm<a>rtwichwstanye a potom wieczny prziebit ( Wierzę
1. 3—8. 13.13a.l4. 17. 18: ziwoth weczni) Wierzę
9.12.
2.
'to w czym się mieszka, mieszkanie, locus,
ubi ąuidam habitat, domicilium : Pokalali so
przebit (tabernaculum) ymena twego FI 73, 8,
sim. Pul; Bo wybrał gest pan Syon, wybrał
gest yo w przebit (in habitationem) sobe FI
131, 14, sim. Pul; Vczynyono yest w pokoyu
myasto yego (sc. boga), a przebyt (habitatio,
FI: przebywane) yego w Syon Pul 75, 2.
Przebyteczny ziemia przebyteczna 'kraina na
dająca się do zamieszkania, terra habitab ilis':
Synowye israhelszczy gedly cztyrdzeszczy lyat ma
nno, dokoot biły nye przyszły do szemye przebiteczney (in terram habitabilem) BZ Ex 16, 35.
Przebytek, Przebytk fo rm y : n. sg. przebytek
FI i Pul 68, 30, XV in. R XXIV 61, etc. etc.;
g. sg. przebytka FI i Pul 32, 14. 51, 5. Moys
20, etc.; przebytku Gn 3b, Gn gl. 143a, FI
26, 9, Sul 79, etc.;
d. sg. przebytku FI i Pul
Moys 15, BZ Gen 22, 3. 6. 7. 24, 25; przebytkowi FI 90, 10;
ac. sg. przebytek FI i Pul
18, 5, 1440 R XXV 242, etc. etc.; prze
bytk Bogur C ;
v. sg. przebytku Pul Is 7,
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Naw 61—2; ^ i. sg. przebytkiem BZ IV Reg
11, 6; r - /. sg. (w) przebytce FI i Pul 14, 1,
BZ Ex 15, 17, Pul 19 arg., 35, 4; przebytku
Gn gl. 164a, FI 26, 9. 11, XV med. GIWroc
47r, etc.;
n. pl. przebytki FI 48, 11, ca 1428
PF I 489, XV med. GIWroc 31v, etc.; przebytkowie FI 83, 1, BZ I Par 6, 54;
g. pl. przebytkow BZ Jud 21, 24, 1456 ZabUPozn 104,
MPKJRp V 34 v, Pul 108, 9;
d. pl. przebytkom 1471 MPKJ V 50; ^ ac. pl. przebytki
FI 42, 3, XV in. R XXIV 74, XV med. GIWroc
64v, etc.;
l. p l (w) przebytcech FI 54, 17.
83, 11, BZ Ex 12, 20, etc.; przebytkoch FI
77, 56. 104, 29, FI i Pul 149, 5, M W 14a, Pul
54, 17; przebytkach BZ Gen 48, 6, 1471 MPKJ
V 41.
Z n a c z e n ie : 1. fnaturalne lub sztuczne po
mieszczenie służące za mieszkanie, miejsce schro
nienia, sedes, domicilium : Iszecz kalsde stworzene, gdisczy ono ma porodzicz, szuka-cz ono
szobe przebithku, gdesbicz ono *f nem *othpoczynolo Gn 3b; Imperator ecclesias reparans
ad propria remeauit do svego *szo prebitku
navrocil Gn gl. 143a; Gospodne, kto bodze
przebiwacz w przebitcze (in tabernaculo) twoiem? FI 14, 1, sim. Pul, sim. BZ Ex 15, 17;
W slunczi poloszil przebytek (tabernaculum)
swoy FI 18, 5, sim. Pul; Bo serii me w przebitku
(in tabernaculo, Pul: w stanu) swoiem, w dzen
zlich zasczicil me we scriczu przebitku (tabernaculi, Pul: stana) swego FI 26, 9; Offerowal
iesm w przebitku (in tabernaculo, Pul: w koszczyelye) iego offero FI 26, 11, sim. XV med.
GIWroc 105v; Z nagotowanego przebitka (habitaculo) swego wesrzal iest na wszitky FI
32, 14, sim. Pul, sim. FI i Pul 51, 5. Moys 20,
BZ Deut 26, 15. II Par 6, 39. 30, 27; Wipusci
swatloscz twoio y prawdo twoio. Cze (fone5)
iesta me przewedle y dowedle na goro swoto
twoio y w przebitky (in tabernacula, Pul:
w stany) twoie FI 42, 3; Erzebitky (pro przebitky,
tabernacula, Pul: stanowye) gich od pocolena
asz do pocolena zwali so ymona swa w zemach
swogich FI 48, 11; Bo lichoti w przebitczech
(in habitaculis, Pul: w przebytkoch) gich FI
54, 17, sim. FI 83, 11, BZ Ex 12, 20. 35, 3.
Lev 23, 3. 21. 31. Num 35, 29; Bodz przebitek
(habitatio) gich pust FI 68, 30, sim. Pul, sim.
FI i Pul 86, 7; Y pobił wszistka pirzwenota
w zemi Egipta, poczotky wszech robot gich
w przebitkoch (in tabernaculis, Pul: w zyemy)
Cham FI 77, 56; Kaco miły przebiteowe (taber
nacula, Pul: stanowye) twogi! FI 83, 1; Bicz
ne przibliszi se przebiteowi (tabernaculo, Pul:
stanowy) twemu FI 90, 10; Wyrzyczeny bodzcze
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y <z> przebytko<w> (de habitationibus, Pul:
s przebytkow) gych FI 108, 9; Pokolene mogę
otyoto gest y ottoczono gest ode mne yakoby
przebytek (tabernaculum Is 38, 12) pastychowi7/
Ez 3, sim. Pul; Noszyl ges gy w moczy twogey
kv przebytky (ad habitaculum Ex 15, 13) sw0temv twemv FI Moys 15, sim. Pul; Przebithky
comoda ca 1428 PF I 489, sim. XV ex. PamLit XXVIII 307; W przebitek in hospicium
1440 R XXV 242; Przebitek aulam (nocte yigilemus..., ut... mereamur aulamingredi caeli) 1444
R XXIII 307, sim. 1467 Zab 447; Nagabanye
gwalthowne czyego przebythkv (domicilii) Sul
79; Ad eum yeniemus et mansionem, prze
bitek, aput eum faciemus (Jo 14, 23) XV med.
GIWroc 41 r; Et ascenderunt in cenaculum,
gl. domus przebytek, grandę ib. 42v; Przebitek
domicilium ca 1450 PF IV 571; Gęstły która
schrona w domu oczcza twego, mozely bicz
przebitek (loeus ad manendum) v nyego ktori?
BZ Gen 24, 23; Nyosl gesz gi w szyle twey do
przebitka (ad habitaculum) szwyotego twego
BZ Ex 15, 13; Tedi szło gest wszitko mnosztwo
synów israhelskich s puszczey Syn po swich
przebitczech (per mansiones suas) ib. 17, 1;
K temu bilo sto libr szrzebra, s ktorich vlani
S00 potstawczy szwyotego przebitku (bases
sanctuarii) ib. 38, 26; Kako krasne stany twe,
Iakobye, a przebitki (tentoria) twe! BZ Num
24, 5; A sinowye israhelsci wrocyly syo kaszdi
w swem pokolenyy y w swey czelyadzi do swich
przebitkow (in tabernacula sua) BZ Jud 21, 24;
łasz (sc. brona) gest za przebitkem (post habi
taculum) sczitownykow BZ IV Reg 11, 6;
A cy to S0 przebitkowye (habitacula) gich BZ
I Par 6, 54; Na przebithkach in castris (ipse
praebuit alimenta regi, cum moraretur in castris
II Reg 19, 32) 1471 MPKJ V 41; Przebithkom
(war. lub. rp.: przebytkow) sedibus (yenerunt
ad eum de cunctis sedibus suis II Par 11, 13)
ib. 50; W przebitky (war. lub.: w przestrzechv)
in domicilio (factus sum sicut nycticorax in
domicilio Psal 101, 7) ib. 65; Przebitek domici
lium (qui domicilium habebat in monumentis
Marc 5, 3) ib. 120; Wyesszyelicz szie będzem
w nyem w nyebyeskem przebytcze Pul 19 arg.;
Raduy sze y chwały, przebytku (habitatio Is
12, 6, FI: przebywane) Syon! Pul Is 7; Sloyncze
y myeszyocz stały w przebytku (in habitaculo
Hab 3, 11) swoym Pul Hab 17; ^ Hec verba
debent dicere omnes, qui in hoc tempore pascali
susceperunt dominum Christum in hospicium
sui cordis przebytek swych sercz XV med.
GIWroc 26v; Dei filius desponsayit sibi carnem
humanam oblubil szobe przebitek czloweczy
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ib. 159 v; Anna szwyatha nyebem y ziemya
szobye szprawyl, sz kthorey szobye przebythek
obracz raczil M W 16&; Xpus... vwyeszyelya
duszny przebytek Pul 45 arg.; Angyelskye veszelye, przebythkv wszey szwyathey troyczy,
*tzyebye proscha Naw 61—2;
^ wieczny,
wiekui, wiekuisty przebytek: Magnificauit
eum [...] in celo, in eterna coronacione vekugem przebitku Gn gl. 164a; Ut cum defeceritis, recipiant vos in eterna thabernacula aby
wasz priiąli wekviste (leg. w wiekuiste) prebitky
(Luc 16, 9) XV in. R XXIV 74, sim. XV med.
GIWroc 64 v; Blogoslawyeny są tu na drodze,
bo wydzą czistą wyarą boga, a potem gi vzrzą
okyem w oko w wyecznem przebitku XV med.
R XXII 244; Sed per proprium sangvinem
introiuit (sc. Christus) semel in sancta eterna
wyeku^'i>ste swathich przebythky (Hebr 9, 12)
1453 R XLVII 350;
w błędnym przekładzie
łac. tekstu: A gdisz bil drwyecz nasczepal
(sc. Abram) sobye ku przebitku (in holocaustum), szedł na ono myasto, yako gemu pan
bog przikazal BZ Gen 22, 3, sim. ib. 22, 6. 7.
2. *pomieszczenie w obrębie większej budowli,
pokój, sypialnia, conclave, cubiculum' : W przebitcey (pro przebitcech, in cubilibus, Pul: w przebytczech) waszich scruszaycze se FI 4, 5; Porodzyla szemya gich szaby w przyebitkoch (in
penetralibus, Pul: w przebytczech) królów gich
FI 104, 29, sim. FI i Pul 149, 5, sim. M W 14a;
Primus locus fuit thalamus, przebitek, in quo
locuta est (sc. beata virgo) cum angelo XV in.
R XXIV 61; In domo patris mei mansiones,
przebitky (ZabUPozn 104: przebithkow), multe
sunt (Jo 14, 2) XV med. GIWroc 31 v; Vczyn
sobye korab s drzewa heblowanego, przebitek
(mansiunculas) w nyem rozlyczni sdzalasz BZ
Gen 6, 14; Benadab vcyekaio wszedł w myasto
do przebitka, gen bil wnotrz przebitka (in
cubiculum, quod erat intra cubiculum) BZ
III Reg 20, 30; A gdisz ony odeszły, weszła
Iudith do przebitka (oratorium) swego BZ
Judith 9, 1; Ingrediemini, si potestis, pudicum
sororis vestre cubiculum przebitek 1456 Zab
UPozn 90; Zglobę myszlyl yest w swoyem przebytcze (in cubili suo, FI: w loszu) Pul 35, 4;
Ysz yą a namyleyszą oblubyenyczą w szwoy
przyebithek wyodl XV p. post. R XXV 266.
3. fziemia, terytorium zamieszkiwane przez
kogoś, terra, loca, quae ab hominibus incoluntur': Roszyrzi, boże, Iafeta, acz przebiwa w prze
bitku (in tabernaculis) Semowem BZ Gen
9, 27; Tich gest bil przebytek (facta est habitatio eorum) z Mesa az do Yozephar ib. 10, 30;
A gyny, gys to sze vrodzo, twogy bodo a gyS ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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myenyem swey braczyey wezwany bodo w zwych
przebitkach (in possessionibus suis) ib. 48, 6.
4. 1pobyt, zamieszkiwanie, przebywanie w ja 
kimś miejscu, mansio : Przebitek incolatum
ca 1428 PF I 490; Przebitek incolatus 1437
Wisi nr 228 s. 87, sim. XV med. R XXIV 366,
BZ I Par 23, 25, ca 1455 JA XIV 494; Dominus... in hoc exilium mundi nos eiecit, ut atriti
miseriis huius incolatus, przebitku, sine intermissione ad supernam patriam anhelemus XV
GIWroc 60r, sim. ib. 99r; Plew a szana gest
dosycz v nas a chroni dosycz ku przebitku
(locus... ad manendum) BZ Gen 24, 25; Gdisz
w[i]nidzecze do zemye przebitka (habitationis)
waszego... a vczinycze offyero bogv BZ Num
15, 2, sim. ib. 33, 55; Na przebitek ad peregrinandum (ad peregrinandum in terra tua venimus Gen 47,4) 1471 MPKJN 14; Day na swyecze sbosny pobythk, po szyvocze raysky przebythk (Bogur ABD—F: przebith) Bogur C.
5. niejasne (w tłumaczeniach terminów teolo
gicznych): In qua sancta trinitate credimus
3es personas esse, unam vero essenciam prze
bitek XV med. GIWroc 46r; Ideo beata virgo
Maria dicit se esse creatam non essenciali, ne
przebitku, creacione sed intellectuali ib. 105 v;
^ In quibus verbis, ut dicit Fulgencius, indi*
yisibilem trinitatem in substancia, przebitku,
ostendit XV med. GIWroc 47r; ^ Denique, ut
scribit Dyonisius de ierarchiis, przebitky, quod
in celo empireo sunt tres yerarch<i>e XV med.
GIWroc 81 v.
Cf. Przybytek
Przebywacz fo rm v : n. sg. przebywacz 1444
R XXIII 308, Sul 109, 1471 MPKJ V 133,
ca 1500 Erz 78; rw /. sg. przebywaczewi 1471
MPKJ V 16;
ac. sg. przebywacza Sul 109,
XV med. PF V 74; ^ n. pl. przebywacze Sul 3.
109, BZ II Par 22, 1. 32, 26, etc.; ~ g. pl. przebywaczow Sul 44, BZ II Par 34, 9;
d. pl. przebywaczom Sul 47, BZ II Par 34, 27; przebywaczem BZ II Par 35, 18;
ac. pl. przeby
wacze BZ Num 21, 28. II Par 33, 9. 34, 24.
28; ^ i. pl. przebywaczmi BZ Ex 34, 12. Num
21,32.
Z n aczenia: 1. emieszkaniec, incold: Sylne
z Moaba odzerzszala drzszoczka, [...] wszytky
*przebywaczy w Kanaan (robustos Moab obtinuit tremor, obriguerunt omnes habitatores
Chanaan Ex 15, 15, Pul: *sstrzęply wszystczy
przebywayocze Kanaan) FI Moys 17; Przebiuacz incola 1444 R XXIII 308, sim. 1471
M PK JN 133; Thedi y przebiwacze (cmethones)
they wszi... mayą clanczi bicz Sul 3; Aby nye
wączey kmyeczy alybo przebywaczow (non plu12
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res cmethones aut incolae) s geney wszy pospolv mogło do drvgey wszy vinycz, nyszly
geden abo dwa Sul 44; Movimy onego bicz
przeszcczczyvego, gysz tagempnye slobyącz przebywaczom (habitatoribus) krolewstwa naszego 5
slodzeye a szbyegy chowa Sul 47; Kyelkokrocz... przebivacze naschich... wsy yeden
przebivacz albo kmyecz przebivacza gynschego
zabyye (quotienscumque... ex incolis villarum...
aliquis incola sive cmetho unius interfecerit in- 10
colam alterius), ten tho manzoboycza ósmy
kop groschow... za zabytego daa Sul 109;
Przebywacza habitatorem XV med. PF V 74;
Warwy szyo, abi nygdi s przebiwaczmy (cum
habitatoribus) szemye oney w przyyasn nye 15
wchadzal BZ Ex 34, 12, sini. ib. Num 21, 32;
Ogyen... pożarł Arnon Moabitskich y przebiwacze (habitatores) na wissze ('wyżynie’) Arnon
BZ Num 21, 28; Potem vstawyly przebiwacze
ierusalemsci (habitatores Ierusalem) Otozia- 20
sza... królem BZ II Par 22, 1, sim. ib. 32, 26.
34, 30. 32; Przeto Manases swyodl Iudovo pokolenye y przebiwacze ierusalemske (habitato
res Ierusalem), abi czinyly zle skutki ib. 33, 9,
sim. ib. 34, 24. 28; Gesz (sc. pieniądze) biły 25
zgromadziły slugy koscyelny a wrotny... ode
wszech przebivaczow ierusalemskich (ab... ha
bitatoribus Ierusalem) ib. 34, 9; Pokorzilesz
syo... s tey rzeczi, która powyedzana przecyw
temu myastu y przebiwaczom ierusalemskim 30
(contra... habitatores Ierusalem) ib. 34, 27;
Any kto s krołyow israhelskich vczinyl takego
prziscya, iako vczinyl lozias kapłanom a na
uczonym..., a Israhelu, gen bil nalezon,
<a> przebiwaczem ierusalemskim (et habitan- 35
tibus in Ierusalem) ib. 35, 18; Przebiwacze
(war. lub. rp.\ przebyvayączy) incole (Psał 104,
12) 1471 MPKJ V 66;
Przebiwacziewy colono (eadem lex erit indigenae et colono, qui
peregrinatur apud vos Ex 12, 49) 1471 MPKJ V 40
16.
2.
*sługa, domownik, famulus, unus e domesticis9: Domesticus dicitur notus et familiaris
przebyvacz ca 1500 Erz 78.
Przebywać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przeby 45
wam BZ Num 35, 34; 2. sg. przebywasz FI
i Pul 21, 3. 101, 13. 122, 1; 3. sg. przebywa
FI 9, 7, FI i Pul 2, 4. 9, 11, etc. etc.; 1. pl. prze
bywamy BZ Gen 24, 37, Rozm 164; 2. pl. prze
bywacie FI i Pul 48, 1; 3. pl. przebywają FI 50
i Pul 23, 1. 32, 14. 67, 7, etc.;
praes. ind.
z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego
3. sg. ać przebywa BZ Gen 9, 27; ^ imper.
2. sg. przebywaj FI 36, 3, BZ Gen 20, 15. I Par
22, 11, 1471 MPKJ V 79; ^ part. praes. act. 55
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adv. przebywając BZ Deut 17, 14; adi. przebywaję BZ I Par 17, 6; przebywając BZ Num 24, 2,
MPKJ V 133, Pul 16, 13. 82, 6; n. sg. m. prze
bywający 1456 ZabUPozn 104, M W 6a; neutr.
przebywające FI 16, 13; g. sg. m. przebywają
cego Rozm 373; d. sg. m. przebywającemu BZ
Ex 12, 49; ac. sg. m. przebywającego FI i Pul
Ez 2, BZ Judith 3, 7; n. pl. m. przebywający
FI 32, 8, Sul 44, XV med. R XXIV 372, BZ
Ex 15, 15. Lev 20, 22; przebywające Pul Moys
17; g. pl. m. przebywających FI 106, 34, FI
i Pul 30, 16; d. pl. m. przebywającym BZ Gen
4, 20; ac. pl. m. przebywające FI i Pul Moys 16;
i. pl. m. przebywającymi FI 82, 6, FI i Pul
119, 5; ^ inf. przebywać FI i Pul 67, 6. 17.
112, 8, etc. etc.;
fut. 1. sg. m. przebywać
będę FI i Pul 60, 4. 131, 15. 138, 8, BZ Num
35, 34; 2. sg. m. będziesz przebywać BZ Num
24, 22. Judith 6, 18; przebywać będziesz FI
i Pul 5, 13; /. będziesz przebywać Naw 44;
3. sg. m. będzie przebywać FI 14, 1, Pul 5, 5;
przebywać będzie FI 5, 5. 71, 5, FI i Pul 64, 4.
67, 17, etc.; f. przebywać będzie FI i Pul 24, 14;
neutr. przebywać będzie FI 71, 17; 1. pl. m. będziem przebywać Pul 58 arg.; 3. pl. m. przeby
wać będą FI 5, 5, FI i Pul 36, 9. 31. 55, 6, etc.;
neutr. przebywać będą FI i Pul 67, 11; ^ praet.
l. sg. m. przebywał jeśm FI i Pul 119, 5; -em
przebywał BZ Tob 12,18; 2. sg. m. jeśprzebywał
Pul 73,3; -(e)ś przebywaŁF/ 73, 3, Rozm 164; i. sg.
m. przebywał jest BZ Gen 19, 30; przebywał FI
i Pul 77, 66, BogurC, ca 1428 PF I 489, XV med.
GIWroc 75r, etc.; f. przebywała XV in. R XXV
267, XV med. GIWroc 68r ; 3. pl. przebywały 1471
MPKJ V 28; m. przebywali BZ I Par 12, 15,
Rozm 233; f. są przebywały Rozm 15; przebywały
Rozm 39; condit. 1. sg. m. (-)bych przebywał FI
i Pul 22, 9. 26, 7; 2. sg. m. -by przebywał Rozm
164; 3. sg. m. (-)by przebywał FI i Pul 68, 30, OrtMac 95-6; f . -by przebywała FI 84, 10; przeby
wałaby Pul 93, 17; 1. pl. m. (-)bychom przeby
wali XV p. post. R XIII s. XXIV, ca 1500
SprTNW V 14; 3. pl. f. -by przebywały Rozm
183; <—' condit. praet. 3. sg. f. przebywałaby była
FI 93, 17.
Z n a c z e n ia : 1. 'pozostawać, znajdować się,
mieszkać, manere, esse, commorari, habitare9:
len przebiwa (habitat) na nebesech, pozmeie
se gim FI 2, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul 9,11. 90, 1.
112, 5. 124, 1; Ani przebiwacz bodze (neque
habitabit, Puk. any... będzye przebywacz) przi
tobe zglobliwi, any przebywacz bod0 (neque
permanebunt, Puk. any zostano) neprawy przed
oczima twima FI 5, 5; Weselicz se bodo wszitczy..., y przebiwacz bodzesz (habitabis) w nich

PRZEBYWAĆ

PRZEBYWAĆ

FI 5, 13, sini. Pul; Gospodne, kto bodze przebiwacz (habitabit, Pul: będze myeszkal) w przebitcze twoiem? FI 14, 1; *Wsoli so me iaco lew
gotowi ku lupowi a iaco szczeno *lwowo przebiwai0cze (habitans, Pul: przebywayącz) w iazkinach FI 16, 13; Ty wem w sw0tem przebiwasz (habitas), sława Israhel! FI 21, 3, sim. Pul,
sim. FI i Pul 122, 1; Miloserdze twe bodze nasladowacz m e..., abich przebiwal (ut inhabitem) w domu boszem FI 22, 9, sim. Pul, sim. FI
i Pul 26, 7; Bosza iest zema y pelnoscz iey,
okrog zem y gisz przebiwaio (habitant) w nem
FI 23, 1, sim. Pul, .s7w. jF7 i Pw/ 32, 14; Dusza
iego w dobrze przebiwacz bodze (demorabitur)
FI 24, 14, JWW. Pul; Bo iesm sliszal laiane wela
przebiwaiocich w okrodze (commorantium in
circuitu) FI 30, 16, sim. Pul; Ale od nego poruszo se wszitczi *przebywaioczi (inhabitantes,
Pul: bydlyoczy) na zemi FI 32, 8; Pway w gospodna... a przebiway (Pul: bydly) na zemi
(inhabita terram)! FI 36, 3; Ale prawi bidlicz
bod0 na zemi y przebiwacz bodo (inhabitabunt)
na weky wekom na ney FI 36, 31, sim. Pul;
Vszima poczuycze wszistcy, gisz przebiwacze
(qui habitatis) na swecze FI 48, 1, sim. Pul;
Przebiwacz bodo (inhabitabunt) FI 55, 6, sim.
Pul; Przebiwacz bodo (inhabitabo) w przebitcze twoiem na weky FI 60, 4, sim. Pul, sim. FI
i Pul 131, 15. 138, 8; Blogoslawoni, iegosz ies
wibral..., przebiwacz bodze (inhabitabit) w trzemech twogich FI 64, 4, sim. Pul; Bog na mescze
swotem swoiem, bog iensze przebiwacz kasze
(qui inhabitare facit) yednakego obiczaia w domu
FI 67, 6, sim. Pul; Iensze wiwodzi iotcze w moczi, takesz ty, gisz se nasmewaio, gisz przebiwaio (habitant) w grobech FI 67, 7, sim. Pul,
sim. FI i Pul 97, 8; Zwerzota twoia przebiwacz
bodo (habitabunt) w ney (sc. ziemi) FI 61, 11,
sim. Pul; Góra, w ieysze lubiło se iest bogu
przebiwacz (habitare) w ney, a zapra<w>do
gospodzin przebiwacz bodze (habitabit) do concza FI 67, 17, sim. Pul; Bodz przebitek gich pust
a w stanoch gich ne bodz, iensze bi przebiwal
(non sit, qui inhabitet) FI 68, 30, Pul; Góra
Syon, na ieyszes przebywał (Pul: yes przebywał)
w ney (in quo habitasti in eo) FI 73, 3;
Odpodzil przebitek Sylo, przebitek swoy, gdze
przebiwal w ludzoch (ubi habitavit in hominibus) FI 77, 66, sim. Pul, sim. BZ Num 21, 31;
Blizu boioczich se iego zbawene iego, iszbi
przebiwala (ut inhabitet, Pul: aby bydlyla) sława
w zemi naszey FI 84, 10; Bo by bog ne podpomogl me, przes mała przebiwalabi bila (paulo
minus habitasset, Pul: przebywałaby) w pekle
dusza moia FI 93, 17; Synowe sług twogych

przebywacz bodo (habitabunt) FI 101, 29, sim.
Pul, sim. FI i Pul 139, 14; Poloszyl... szemo
płodno... w neplodnoscz... *pre zglobo przebywayocych (inhabitantium, Ptił: myeszkayoczich) w *ny FI 106, 34; Gensze przebywacz
(habitare) kasze przezdzadkynyo w domv, maczerz syno<w) *raduyoczo se FI 112, 8, sim.
Pul, sim. FI i Pul 132, 1, BZ Gen 13, 6; Przeby
wał gesm (habitavi) s przebywayoczymy (cum
habitantibus) w Czedar FI 119, 5, sim. Pul;
Bolescy odzerszely przcbywayoczc (habitatores
Ex 15, 14) Phylystyny FI Moys 16, sim. Pul;
O duschy, o grzeszney szam bog pyeczą ymyal,
dyablu ya odeymaal, gdze<s)ch tho sam prze
bywał (Bogur D—F: przebywa, B: krolwye),
thv ya k sobye przyiąl Bogur C; Przebiwala
latitabat XV in. R XXV 267; Przebywał comoratus ca 1428 PF I 489; Residere przebywacz
albo nawroczycz ib. 491; W thich przythczach...
wszysthczy tam przebywayączy (inhabitantes
ibidem) othycz mogą S u l44; Virgo beata in domo
sua iuxta montem Syon dicitur remansisse prze
biwala XV med. GIWroe 68r; Przebiuayaczi habitantes (erant... in Ierusalem habitantes Iudaei
viri religiosiAct 2, 5) XV med. R XXIV 372;
Quia delectabatur (sc. lesus) in vtero virginis
habitare przebywacz XV med. SKJ V 258; Ada
vrodzyla Yabaela, genze bil oczyecz przebiwayoczym (habitantium) w stanyech BZ Gen 4, 20;
Roszyrzi, boże, Iafcta, acz przebiwa (habitet)
w przebitku Semowem ib. 9, 27; Przebiwal gest
(mansit) na górze..., bo syo bal przebiwacz
(manere) w Segor ib. 19, 30; Otocz zemya
wszitka przed wamy, przebiway (habita), gdze
chczesz ib. 20, 15; Nye byerz synu memu zoni
z dzewek chananeyskich, w gichsze to zemy
przebywami (habito) ib. 24, 37; Vsrzal Israela
w stanyech
przebiwayocz
(commorantem)
BZ Num 24, 2; Pakli w skale polozisz
gnyaszdo twe a bodzesz przebiwacz yizwolony
s plemyenya Cyn, kako dlygo mozesz przebi
wacz (si... fueris electus de stirpe Cin, quamdiu poteris permanere)? ib. 24, 22; Ya przebi
wacz bodo (me commoiante) s wami, bo ya
iestem pan, ienze przebiwam (qui habito) myedzi syni israelskimi ib. 35, 34; Gdisz wnidzesz
do zemye, ktoros to pan bog da tobye, odzerzisz yo a przebiwayocz w nyey (habitaverisque
in illa) rzeczesz BZ Deut 17, 14; Vczini czo pan
bog twroy yisszego nad wszistki lydzi, ges to
przebiwayo (quae yersantur) na zemi ib. 28, 1,
sim. Rozm 169; Cy so, gysz przeszły Iordan...,
a wszitki wignaly, ktorzi przebiwaly (qui morabantur) po wdolyach (leg. udolach) BZ I Par
12, 15, sim. Rozm 233; Ale zawzgym bil prze-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

91

IZ*

92

PRZEBYWAĆ

myenyaioci myasta stanów a przebiwaio (manens) w przikricyv ze wszitkim Israhelem BZ I
Par 17, 6; Bo gdiszem s wamy przebival (cum
essem vobiscum), tocyem bil przes wolyo bożo
BZ Tob 12, 18; Tedi Olofernes... obezrzi (pro
obdzerzi) wszelke myasto y wszelkego przebiwai0cego na zemy (omnem inhabitantem terram) BZ Judith 3, 7; S twimy se wszemy b0dzesz przebiwacz (converseris) <z nami) ib. 6,
18; Gdy mąsz poyal zona, czo sz nyą pyrwey
przebywał, nyszly yą w małżeństwo poyal OrtOssol 11, 4, sim. ib. 30, 1. 31, 3, Ort Mac 28;
A me ipso non loąuor..., pater autem in me manens, przebivayączy, ipse facit opera (Jo 14, 10)
1456 ZabUPozn 104; Przebywały versabantur
(nota fierent, quae in tuo animo yersabantur
Deut 8, 2) 1471 MPKJ V 28; Conuersare przebiway, bidly (ne despicias narrationem presbyterorum sapientium et in proverbiis eorum conversare Ecclus 8, 9) ib. 79; Conuersatur bydly,
przebywa, myąszka (Ecclus 41, 8) ib. 85; Przebyvacz band ze accubabit (pardus cum haedo
accubabit Is 11, 6) ib. 89; Recumbent prz<e>b<y)wacz albo szyedzecz (war. kal.: bandą schedzecz; recumbent cum Abraham... in regno
caelorum Mat 8, 11) MPKJ V 118; Przebywaiaczi ia iestem (incola ego sum Psal 118,
19) na ziemi M W 6a; Bandzyesch przebyvacz
przez konycza w krolyesthwye nyebyeszkyem
Naw 44; Dusche swyąthy..., smysly nasche nawyedzy..., abychom z thobą przebywały, gdzye
kroluyą swyaczy angeli XV p. post. R XIII
s. XXIV: Przebywacz incolere XV ex. P F Y 24;
Na nyą wschyschczy poglądayą, którzy w nyebye
przcbywayą ib. 103; Day, bychom czyebye wydzyely a w nyebyeszyech przebywali ca 1500
SprTNW V 14; Czczyenye o dzyevyczach, którą
(leg. które) szą przebyvaly podlye kosczyola
Salomonovego Rozm 15, sim. ib.; Oddały yą
(sc. Maryją) szyedmy pannam ..., *ktorzysch
s nyą przebyvaly (cum ąuibus habitaverat) ib. 39;
Svaczby v myerzączcze myely..., (sc. Ezeici...)
tern nymyely (pro myenyly) bacz szye nyevmyernosczy przebyvacz z nyevyastamy ib. 182; To
tesch vschlyschawschy kroi Abagarus, który
przebyval (habitabat) podlye rzeky <E)vfrates
ib. 225; Mnyma[y]czye, aby ony były krzyyschy
wschego lyyda przebyyayączego v Yerusalem
(habitantes in Ierusalem Luc 13, 4)7 ib. 373;
~ Rozloszili S0 przebitky... Amon y Amalech,
czudzozemczy s przebiwaioczimi (cum habitantibus, Pul: przebyway0cz) Tir FI 82, 6;
Ne we<z>rz0 na czloweka yoczey y na przebywayocego (habitatorem Is 38, 11) pokogya FI Ez 2,
sim. Pul; Straszeny S00 wszitczy przebivyay0czy
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(Pul Moys 17: przebyway<)cze, FI: przebywa czy, habitatores) Cananeyszczy BZ Ex 15, 15;
przebywać po gościnie, w gościnie *być
w obcym kraju na prawach gościa, czasowo prze
bywać w obcym kraju, in aliena terra hospitem
esse’: Wszitko geden zakon b0dzye turodzyczowy yako y przebiway0czemu u wasz po
goszczynye (colono qui peregrinatur apud vos)
BZ Ex 12, 49; Accola przebywacz aut przebyyayącz w goszczynye (war. kal.: przebyvacz;
erit semen eius accola in terra aliena Act 7, 6)
M PK JN 133.
2.
*istnieć, trwać, esse, manere*: Zginola iest
pamocz gich se zwokem a gospodzin na weky
przebiwa (permanet, Pul: będzye) FI 9, 7, sim.
FI i Pul 60, 7. 110, 3. 10. 111, 3. 8; Boiazn bosza
*swota przebiwa (permanens) na wek wekom
FI 18, 10, sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 89; Ale
*cirzpoczy gospodna, czi przebiwacz b0d0 na
zemi (haereditabunt terram) FI 36, 9, sim. Pul;
Przebiwacz *bodze (sc. kroi, permanebit, Pul:
zostanye) se slunczem... w pocolene y w pocolene FI 71, 5; Przed slunczem przebiwacz bodze
(permanet, Pul: yest) ym0 iego FI 71, 17; Ty
zaprawdo, gospodne, na weky przebiwasz (permanes) FI 101, 13, Sim. Pul; Od naroda do na
ród a prawda twa, zalozyl ges syemo y przebywa
(permanet) FI 118, 90, sim. Pul; Erat quidam
vir sanctus sedule devocioni insistens przebiwal
XV med. GIWroc 75r; Przeto, sinv m oy,... przebiway (prosperare) a dzalay dom panv bogu
twemu BZ I Par 22, 11; Xpus nam przes ranę
zmartwychwstanye wszystko dobre daye, acz
będzem przebywacz w yego wyerze Pul 58 arg.;
Oczysczy nasche szamnyenye, w ktoremze nycz
dobrego nye przebywa Naw 157, sim. Rozm 781;
Który yest to początek, ys to movysch, aby...
z oyczem przebyval (cum patre semper te mansisse)? Rozm 164; V yednym bostvye z vyecznosczy przebyvamy (mansimus) v rowney mo
czy boskyey ib.; Przedtem nysch to było stvorzono, gdzyezesch ty byl albo przebyval (ubi
tu mansisti), albo oczyec, v ktoremzesz ty byl
albo przebyval (apud quem fuisti) ? ib.; Mye
nyly (sc. Ezeici) tesch, yschby dobr[z]e dusche
vyschedwschy s czyala na wschód sloncza przebyvaly (bonas, sc. animas, exutas corporibus
ultra Oceanum degere) ib. 183.
Cf. Przybywać, Przebywawać
Przebywanie fo rm y : n. sg. przebywanie FI
75, 2, Sul 23, BZ Deut 1, 13. I Par 7, 28, XV
ex. GIWp 69;
g. sg. przebywania FI i Pul
25, 8; <—' d. sg. przebywaniu 1471 M P K JN 76;
^ ac. sg. przebywanie XV med. GIWroc 48 v.
Z n a czen ia : 1. cpozostawanie w jakimś miej
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scu, stały pobyt, mansio, habitatio : Gospodne,
miłował iesm craso domu twego y masto przebiwana (locum habicationis) sławi twoiey FI 25,8,
sim. Pul; Sfgetgy... pan bwk ffsehmogwcy...,
kthorys złym... gest ypamgetanye a dobrym
ff sfyg ('swej’) hffale przebywanye XV ex. GlWp 69.
2. 'to w czym się mieszka, przebywa, mieszka
nie, domicilium : X vczinilo se iest w pocoyu
masto iego, a przebywane (habitatio, Pul: przebyt) iego w Syon FI 75, 2; Abi przebywanye
panyaam (dominarum habitatio) prze krachkoscz przyrodzenya od sborow mąsczyznnich...
było rosdzelyono,... wstawiła mocz nasza Sul
23; Syedzenye gich a przebiuanye (habitatio)
bilo gest Bethel BZ I Par 7, 28.
3. 'sposób życia, obyczaje, ratio vitae, mores':
Probat (/?ro probet) autem seipsum homo, si
habet actus et habitus virtuosus (pro virtuosos)
sue<te ?y przebiwane XV med. GIWroc 48v;
Wydaycze z was może modre y vmyale, y ktorich przebywanye (conversatio) iest doswyatczone w pokolenyach waszich BZ Deut 1, 13;
^ w niedokładnym przekładzie: Kv przebywanyą in conuersacionem (arte sua usus diligenter
fabricet, sc. artifex faber, vas utile in conversationem vitae Sap 13, 11) 1471 MPKJ V 76.
Cf. Przybywanie
Przebywawać 'trwać, pozostawać, manere
Powyedzal gest bog: Duch moy nye bodze
w czlowyecze na wyeky przebiwawacz (non
permanebit) BZ Gen 6, 3.
Zapewne błąd
zam. przebywać.
Przebywca 'mieszkaniec, też przybysz, gość,
incola, etiam advena, hospes : Ten ps<alm> powyada, yze Xpus yest wysluchacz szwyętych
y przebywcza gych Pul 5 arg.; Tu powyada
ps<alm>, yze Xpus wszey zyemye yest naywysszy przebywcza Pul 82 arg., sim. ib. 98 arg.;
I wszedł (sc. lsrael) w Egipt, a Yakob przebyw
cza (accola, FI: gosczem) był w zyemy Kam
Pul 104, 22.
Przecadzić cf. Przecedzić
Przecedzić, Przecadzić 1. 'przepuścić przez
płótno a. przez sito, cribro vel linteo succernere,
percolare': *Wyszmy... loy geleny a oley bob
kowy równą my<a>rą, spusczysz tho poszpolu
a przeczadzyw maszysz wodna maszczą XV ex.
GILek 46, sim. ib.; Ad restrictionem wlue (leg. vulvae) recipe aąuam pluvialem... et fac bulire et excocta al. przeczad<zi>wszchy abluat se socia et
erit sana ib. 70.
2. w mylnym rozumieniu łac. defaecare 'czy
ście jako desaccare 'cedzić': Corpus enim est
modo tenebrosum, grossum, et mortali pec-
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cato subiectum, sed tunc defecabitur przeczedzono *pandze 1454 R XLVII 352.
Przechadzać, Przechadzać się 1. przechadzać
się 'chodzić dla przyjemności, animi causa ire,
ambulare': Przechadzał iesm se (perambulabam,
Pul: pochadzalesm) w newinowaczstwe sercza
mego posrzod domu mego FI 100, 3; Emisit
(sc. Noe columbam) et tunc per diuersas arbores virentes et flores redolentes discurrit et spaciata fuit przechadzała so XV in. R XXIV 70.
2. *przekraczać, przeprawiać się, transire
Tak wyele, isze sinowye Amonowy Iordan
przechadzaiocz (transmisso), kaziły Ivdo BZ
Jud 10, 9.
3. (o koniu, dicitur de equo) 'chodzić inochodą,
pedibus dextris sinistrisąue duobus simul ingredi':
Quartus evnuchus, z wrona plyeszny vy, ynochodą
przechadza 1498 GórsJazRp 279.
Przechadzanie 'chodzenie dla przyjemności,
spacerowanie, ambulatio animi causa facia': Eze
czlowyecza roskosch podluc czyala, yąsz zli
mayą za blogoslawenstwo, zalezicz... na przechadzanyu XV med. R XXII 238.
Przecharsły 'osłabiony, wyczerpany, infirmus,
confectus': Precharsli attenuatus ca 1420 WokTryd nr 168.
Przechętny 'bardzo miły, bardzo przyjemny,
suavissimus, dulcissimus': *Bodzecze offyerowacz... czelcza iednego s stada a scopv dwv
y bodo kv obyecze szoney (leg. żźonej) z rze
czami swymi kv wony *przechatney (in odorem
suavissimum) panv BZ Lev 23, 18; <Nie>
przymo wyoczey woney *przechątney (odorem
suavissimum) ib. 26, 31; Palocze rzeczi... offyerowacz bodze wonyo (leg. w wonią) *przechatno (in odorem suavitatis) panv BZ Num
15, 7, sim. ib. 15, 24. 18, 17; Kadzidło wonyey...
przechotney (odoris suavissimi) offyervycze czasy
swimi ib. 28, 2, sim. ib. Ex 35, 28. Num 28, 8;
Offyarvycze obyato wonno przechotno (in odo
rem suavissimum) panv BZ Num 28, 27; Offyarvicze k woni przechotney (in odorem suavissimum) panv kadzidło ib. 29, 6, sim. ib. 28, 24.
29, 2. 8. 13. 36;
Przechąthne meracissimum
(sanguinem uvae biberet meracissimum Deut
32, 12) 1471 M P K JY 31.
Przechodzący 'przenikający, przenikliwy, penetrabilis': Przechodzanczscha (leg. przechodzącsza, war. lub.: wyączey pychayacz) penetrabilior (vivus est enim sermo dei et efficax et
penetrabilior omni gladio ancipiti Hebr 4, 12)
1471 MPKJ V 131.
(Przechodzenie) Przechodzienie 'kryte przej
ście, korytarz, prothyra, vestibulurn : Przechodzienya (war. lub.: przechody) deambulatoria
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(aedificavit... ąuattuor deambulacra inter columnas cedrinas III Reg 7, 2) 1471 M P K JY 41.
Przechodzić, Przechodzić się f o r m y : praes.
ind. 2. sg. przechodzisz XV p. pr. R XLVII 358;
3. sg. przechodzi Sul 18, XV med. R XXIV 361,
XV med. SKJ V 259, etc.; 3. pl. przechodzą
FI i Pul 8, 8, 1471 MPKJ V 67;
part. praes.
act. adv. przechodzęcy XV ex. SKJ I 58; adi.
n. sg. m. przechodzący ca 1420 R XXIV 85;
/. przechodząca XV med. SKJ V 271; i. sg. f.
przechodzącą Sul 61; n. pl. przechodzące XV
med. GIWroc 78v; cf. też Przechodzący; ^ inf.
przechodzić XV ex. PF V 26, ca 1500 Erz 78;
fut. 3. pl. neutr. przechodzić będą FI 103, 21;
praet. 3. sg. m. przechodził BZ Ex 14, 19.
Deut 1, 3 3;/. przechodziła ca 1450 R XXV 223.
Z n a c z e n ia : 1. echodzić, poruszać się, ire, se
movere9: Wszitko podbił ies pod nogi iego,
owcze... y riby morzke, iesz przechodzo (qui
perambulant) stdze morzke FI 8, 8, sim. Pul;
Poloszyl yes tczmy y vczynyla so nocz, w nyey
przechodzycz bodo (pertransibunt, Pul: chodzycz będo) wszelka zwyerzota lesnaa FI 103,
21; *Pszecho<d>zis excedis XV p. pr. R XLVII
358; Przechodzy pergit XV ex. R XXV 148;
~ Przechodzycz szyą spaciari ca 1500 Erz 78.
2. *przenikać, penetrare9: Sicut radius solis
vitrum penetrat, promyen słoneczny sklo prze
chodzy, sine vitri fraccione, sic Xpc dominus
ex virgine natus est sine ipsius vteri corrupcione
XV med. SKJ V 259; r-' Sed profundum pe
netrat abyssum przechodzy przessdennoscz 1456
ZabUPozn 96; Przechodzą (war. lub.: przerazayą) penetrant (ad inferos gressus illius penetrant Prov 5,5) 1471 M P K JY 61.
3. 'iść przed kimś, czymś, poprzedzać, anteire,
praecedere9: Przechodzoncze previante ca 1428
PF I 475; Deus... paratus est omnibus ostendere stellam sue gracie..., que vocatur prima
gracia seu gracia preueniens przechodzącza XV
med. SKJ V 271; Przechodzyla proficiens
ca 1450 R XXV 223; Wznyosl sze anyol boszy,
gensze przechodzyl (qui praecedebat) Stani
izrahelskye BZ Ex 14, 19; A wszakscze nye
wyerzili panv bogv naszemv, genze wasz prze
chodził (qui praecessit vos) na drodze BZ Deut
1, 33;
Vstawyamy, ysz... kmyecz nocznego
czasv sbyegem gdi othydze, thedy rzeczy, ktorekole w domv ostawy wczyekayącz, pan wszy
sobye myey mocz odzirzecz... a tho gdy vczekl
nyyeną wyną panyską przechodzączą (et hoc
ubi nulla culpa domini praecedente) Sul 61.
4. *przewyższać, wyprzedzać, superare, praecedere : Gloria et honore coronatus et constitutus super omnia opera plasmatoris, magis
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autem insigne dominice similitudinis precellebat
*przechodzidz XV med. GIWroc 34r; Prze
chodzi vrzand supergredietur condicionem XV
med. R XXIV 361; Przechodzi exsuperat XV
5 p. post. JA XII 143; Przechodzycz precellere
XV ex. PF V 26; Honore invicem preuenientes
wprzedzayącz yeden drugego czczą przechodzęczy (Rom 12, 10) XV e*. SKJ I 58.
5. 'być przełożonym, praeesse9: Sed qui maior
10 est in vobis, fiat sicut minor et qui precessor
est, przechodzoczi yest, sicut ministrator (Luc
22, 26) ca 1420 R XXIV 85.
6. 'przekraczać przez coś, przeprawiać się,
aliąuid transire9: H om o..., qui transcendit,
15 przechodzy, nubes 1456 ZabUPozn 102.
7. 'przemijać, abire, transire, i n te r ir e Multi
pro transitorio, gl. transitoria newstafne (leg.
nieustawne) vel *przechodzocze, regno exponunt
corpus et animam pro regno eterno nolunt XV
20 med. GIWroc 78v.
8. 'iść naprzód, postępować, pro cedere9: Gdi
ktho o zlodzeystwo... do roka przes sząszada
theyze wszi... nye bandze oskarzzon, dawnoscz
rocznaa przeczyw powodowy przechodzy (pro25
cedit) Sul 18.
9. *?9: Przechodzy rok w ocrądze pochodzącze byegy agit celeres annus in orbe rot as 1466
R XXII 17.
Przechodzienie cf. Przechodzenie
30
Przechodźca 'poprzednik, zwiastun, praecursor9: *Pszechoczczą precursor XV p. pr. R XLVII
357.
Przechować 1. 'ukryć, occultare, recondere9:
Jako pany Zacowska Elizabeth nye przechowała
35
any chowała pozescze 1428 Kościan nr 1341.
2. 'mieć u siebie na utrzymaniu, tueri, servare9:
Iaco Pavel cupil kon v Mikolaya y v yego dzeczi
za polczwarthi grziwny, a on mu gy myal przechowacz do swatego Marcina 1415 Pyzdr nr 413.
40
Przechowanie 'ukrycie, occultatio9: Thomas...
diffamatus et inculpatus pro conseruacione predonum al. o przechowanye 1450 StPPP VII 392.
Przechowawać 'ukrywać, occultare, recondere9:
Quod nunquam aliquem furem fouit ne prze45
chowawal 1399 TPaw III nr 4576; Iaco Scarbimir ne kradnę ani przechowawa, any vszitka
ma 1406 HubeZb 85; Yaco pan Donyn nye
przechowawal... any potrzeby dal pozesczy
1424 Kościan nr 1074, sim. ib. nr 1083. 1084.
50
1253. 1254; Ysze Mikolaw... ne przechowawa
slodzeyow 1415—27 BiblWarsz 1861 III 39;
Yssz Pyotrasz... Langnowa any gego towarzyssew w ląnczskem lessze nye przechowawal
1428 Kościan nr 1342; Item quod foveret (sc.
55 praedones) al. przechowawal in civitate Bandzen

PRZECHOWAWAĆ

PRZECHYTRZYĆ

de Slezia, qui ab inde venientes in regno nocumenta inferebant et sibi partem dabant 1434
K w a r tH is t XXIV 535; Quomodo idem Johan
nes fures obseruaret, vlg. dicendo przechowawal
1434 S tP P P II nr 2534; Ysze pany W ychna...
nye przechovawala zlodzegew 1435 P o zn nr 1653.
Przechowawanie *u k ry w a n ie , o c c u lta tw : Iohannes... diffamatus et inculpatus pro conseruacione predonum al. o przechowawanye 1450
S tP P P VII 392.
Przechowować fu k ry w a ć , o ccu lta re, recon d ere : Prout est inculpatus, quod fures perservavit al. prziechowowal 1443 A G Z XI 228.
Przechowywać I. *u k ry w a ć , o c c u lta re , recon d ere ’: Thego thesz nyeczestnego wyrzekami,
gen thayemnye slodzege... przechowiwa S u l 15;
Jakom ya zlodzeya nye przechowywała 1471
Z a p W a r s z nr 3020.
2. 'm ie ć u s ie b ie , a p u d se h abere, a sse rra re ’:
Jako ya nye przechowiwam oczczowego gymyenya, ale czo chowam, tho chowam swogye
1468 Z a p W a r s z nr 2985.
Przechód f o r m y : n. sg . przechod 1367 K o d W P
III 295,1425 M o n lu r V 27, ca 1428 P F l 496, e t c .;
~ g . sg. przechoda (1481) XVI ex. P F I 215;
^ ac. sg. przechod 1471 M P K J V 68;
/. sg.
(w) przechodzie M P K J R p V 51 v;
g . p l. przechodow XV p . p o s t. S tP P P X nr 197;
ac. p l.
Przechody 1471 M P K J V 43, M P K J V 41.
Z n a c z e n i a : 1. *d r ó ż k a , ś c ie ż k a , tra m e s,
sem ita * : Usque ad primam viam dictam prze
chod 1367 K o d W P III 295; Theloneariis viarum
dróg, passuum przechodow, et poncium mosthow, custodibus stroszom XV p . p o s t. S tP P P X
nr 197; Semita, id est dimidium iter przechod,
steschką vel sczeska ca 1500 E r z 78.
2. 'b ró d , p ł y t k i o d cin e k r z e k i, \a d u m : Incipiendo a vado, quod dicitur przechod, usque
ad Slanczino 1425 M o n lu r V 27; Bracceum...,
id est vadum, proprie przechoth. Et trahitur
a brachos, quod est breue 1444 R o z P a u l 37v;
Joannes dedit... mansum possessionatum...
et pratum, quem pratum idem Joannes... tenuitu *prechoda ibidem in K<ochanow> (1481)
XVI ex . P F I 215; Przyechod bracceum XV
p . p o s t. P F V 10; Przechod bracale ib. 11.
3. 'k r y te p r z e jś c ie , k o r y ta r z , p ro th y r a , vestibuluni : Przechody (w ar. lub. r p . : przechody aut
palacze) deambulatoria (aedificavit... quattuor
deambulacra inter columnas cedrinas III Reg
7, 2) 1471 M P K J V 43; Przechody (w a r. k a l
przechodzienya) deambulatoria (III Reg 7, 2)
M P K J V 41.
4. 'w olne d o jście , d o stę p , a d i t u s Przechod
spacium (donum hominis dilatat viam eius et

antę principes spatium ei facit Prov 18, 16)
1471 M P K J V 68.
5. 'p rzed m o w a , p ie r w s z y u stęp te k stu , p r a e f a t i o , p ro o e m iu m :
Przechod preambulum
ca 1428 P F I 496.
6. 'b ie g rze k i, p o to k , cursus flu m in is, rivu s *:
In transitu przechodzye (w ar. k a l . : przichodzie;
quasi lilia, quae sunt in transitu aquae Ecclus
50, 8) M P K J R p V 51 v.
7. ' ?*: Dobro tego kmecza na woszy wszyal
y thim wszyanczem przichodi, czinschye y przechodi, o ctore swym prawem dowyed[z]ą 1443
C z rs s. LXXIV.
C f. Przychód
Przechrzta, Przekrzta 'ten k to p r z y ją ł ch rze st
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p o r z u c iw s z y sw o ją re lig ię , szc ze g ó ln ie Ż y d , qui
religion em suarn c o n te m p sit e t b a p tism o p e r a c to in coetu m
C h ristian oru m re ce p tu s est,
im p rim is Iu daeu s* : Bartosch przeersta 1441
C z ó ł IV 20; Thomasch przekrsta 1444 A G Z
XIV 150; Nikel przechrzta 1472 A G Z XV 148,
sim . ib .; Nicolaus... super... Iohannem Pyerzynka przechrzta 1474 ib. 173; Nicolaus
*przechsta 1493 ib. 306; Stanislaus Kocz, Pa
nek, Fyalkowszkye, przekrztha 1500 A G Z XVI

301.
Przechwalać się

'z b y t d o b rze o so b ie m ó w ić,
n im is ben e d e se loąu i, g lo ria ri : Osromoczeny
30

bodzcze wszystcz<y> ..., gysz przechwalyayo
szye (gloriantur, FI: sławo se) w obrazoch swych
P u l 96, 7.
(Przechwalenie) Przefalenie 'z b y t do b re m ó 
w ien ie o so b ie , n im is ben e d e se loąuendi, g lo ria n d i
a ctu ś* : Superbi, id est musce, sunt . . . corrupti
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inuidiis, volantes ala ostentacionis, chełpi, in
factis et ala iactancie, przefaleno, in verbis
1461—7 S e rm 96v.
Przechwalny 'n iesła w n y, in fa n m : Przechualny
inglorius ca 1428 P F I 495; Przechwalny ingloriosus 1437 W isi nr 228 s. 87. ^ M o ż e trze b a
re k ty fik o w a ć na przezchwalny.
Przechwala 'p ych a , su p erb ia : Xpc enim post
baptismum nullum adhuc fecerat miraculum...
propter IIII-or:... secundo, ut doceret nos
ostentacionem, chelpy vel przechwaly, fugere
ca 1500 J A X 383.
Przechylić się 's ta ć się sk ło n n y m do czeg o ś,
pro n u m a d a lią u id f ie r i : Swyanczy nyedzyelye
swyante, aby szye ne przechilil ( D e k V 2. 4:
przychilil, V 1: vrich<l>il) na wczinki *precC f. Przychylić.
lanthe D e k V 3.
Przechytrzyć 'o szu k a ć , d ec ip e re, fa lle r e , fra u d a r e Vstawiamy, aby odtychmyast czy, które
pozową..., dobre a dluge ymyeli rozmyslenye
na odpowiadanye przed sadem, aby takymy
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chytrosczamy abo chytrzymy szalobamy nye
byli przechytrzeny D z ia ł 15.
Przeciąć *ro zc ią ć , cięciem r o z k r o ić , z r o b ić
o tw ó r, d isseca re, d isc id e re, fo ra m e n f a c e r e : Ja
kom ya sszamopyath gwalthem przischethwschi
na gimyenye Bronischowo ssz ostra bronya nye
bilem na zoną gego anym gey szwoyka na glowye przeczam {p ro przecząl) 1472 Z a p W a r s z
nr 3057.
Przeciągnąć, Przeciągnąć się 1. 'p r z e ło ż y ć na
p ó źn iej, o d r o c z y ć , differre, p ro c ra stin a re : Ta
tho rzeczy spora alysz do lath podobnych onych
dzeczy byva przeczągnyona abo othlozona
(usąue ad aetatem debitam illorum puerorum
prorogatur) S u ł 54.
2. *r o z s z e r z y ć , ro zc ią g n ą ć , e x te n d e re ’: Przeczagniona protensa (hoc significabit eius, sc.
Mariae, magna spes, quae fuit protensa ad caelum) 1444 R XXIII 302.
3. *p r z e s z k o d z ić , im p ed ire, p r o h ib e r e * (?):
Prostynyy (leg. prostynią) w nyebo czagnye
(sc. dobry), a szathny mv nye przeczagnye D e
m o r te w. 421.
4. przeciągnąć się 'u dać się, s e con ferre
Gdi iednacze ktorego iednanya... do sąndu
bi syąn przeczyąngnaly (ad iudicium se traherent), thedi gich... iednanye przed pani vkazacz i yimowicz mayąn S u ł 87.
C f. Przyciągnąć
Przeciąż 'o d s tę p , o d le g ło ść w c z a sie lub p r z e 

ból, p a t i, d o lo rem f e r r e : Przecirpeli ca 1450
P F IV 577.
Przecieś 'ociosan a b elk a , tr a b s d o la td , p r z e 
w a żn ie w lic zb ie m n o g iej przeciesi 'm a te ria ł
d rze w n y zd a tn y na budulec, tra b e s a d a ed ifican dum a p ta e ’: Nicolaus... cum Jacussio..., Ni-
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str ze n i, a b sta n tia , in tervallu m (d ic itu r d e ternp o r ę vel d e sp a tio / : In spacio stadiis sexaginta
w przeczassz stay 1462 R XXV 270; Intersticium, id est interuallum, przeczyasz ca 1500
E r z 78; Interuallum dicitur proprie spacium
temporis przeczyasz ib.
Przeciążenie *w ielk a g łę b ia , p r z e p a ś ć , a ltu m ,
profun dum , vorago : Vyelke przeczaszenye mag

num chaos (in his omnibus inter nos et vos
chaos magnum firmatum est Luc 16, 26) XV
p . p o s t. R XXV 172.
Przecichnąć (o g ło sie, d e vo ce) 'u sta ć , m in ąć,
d esin ere au diri : Nawroczi syo Aaron kv Moyzeszovi, kv drzwyam stany zaslybyenya, gdisz
iest przeczichlo zatraczenye (postąuam quievit
interitus) B Z Num 16, 50.
Przecie 'g ro zić , m in ari : Bo bog nye przeczi
(non... comminabitur, B ib lia ta b o rsk a : nepfieti)
iako gyni czlowyek B Z Judith 8, 15.
B oh em izm .

Przeciekać 'p rze p ły w a ć , p e rjłu e re *: *Przeczekayocemv perfluente ca 1428 P F I 486;
Przeczecayacz perfluente 1437 W isł nr 228 s. 88;
Przeczyekacz perfluere ca 1500 E r z 78.
(Przecierpieć) Przecirpieć 'zn ie ść cierpien ie,
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colao... et Paschone terminum peremptorium
habent ad colloquium proximum pro silua et
iniuriis, yidelicet przeczyessi 1399 S tP P P VIII
nr 9164, sim . ib. nr 9166; Yacom ya ne wsol
Msczichney przeczesy na wos s yey domu sylo
1410 K s M a z I nr 1528; Vlg. przeczeszy 1415
A rch T e rB iec l a 46, 9; Raphael... cum Flo
riano... habent terminum... pro eo, quia cepisti duodecim ligna s przecesy duobus hominibus 1416 A K P r VIIIa 138, sim . ib. 136; Rapha! el... pro constitucione przeczessy in auelana . . .
Stanislaum jurę euasit 1416 S tP P P II nr 1480;
Iacussius... cum Nicolao... terminum habent...
pro eo, quia sibi yiolenter interdicere yoluisset
scindi ligna al. birzven et przeczesi ad edificandum 1417 A K P r VIII a 141; Pro trabibus vlg.
o *ppyecessy 1422 A r c h C a strC ra c 1 166; Derslaus debet edificare domum pro sua sessione
et Sobyensky robora ad edificandum al. prze
czeszy et naczynye de silyis suis propriis debet
dare 1473 A G Z XVI 102; In duobus emergenciis
al. na obscharzech dvv etiam concusserunt
totam avenam et octoginta robora al. przeczyeszy et septem ex asseribus seccaverunt 1493
ib. 249.
Przeciężki 'b a rd zo p r z y k r y , d o k u c zliw y , m o lestissim u s, g ra vissim u s, acerb issim u s* : Y uczyny
pan tako, y przyszła mucha przeczyoszka (musca
grayissima) w dom ffaraonow a sług gego B Z
Ex 8, 24; Bodzye nad twymy poim y... y woły,
y owczamy moor wyelmy przeczyoszky (pestis
valde grayis) ib. 9, 3; Y nodzili so nasz Egipsci
a przeciwyayocz syo nam, wskladayocz na nasz
przeczoska brzemyona (persecuti sunt imponentes onera grayissima) B Z Deut 26, 6.
Przecinać 1. 'ro zcin a ć, d zie lić na c zęśc i, d is
se ca re , in p a r te s d m d e r e ': Weźmy my krew trzeczyego lata a kozo, a skopyecz,... y przeczynay
ge na dwoge (divisit ea per medium) y polosz
na gromado B Z Gen 15, 10; Przikazal (sc. Olofernes) przecynacz ruri wodne (incidi praecepit
aquaeductum illorum) B Z Judith 7, 6.
2. drogę przecinać 'w yc in a ć d rze w a w lesie
w celu zro b ien ia d ro g i, viae a p erien d a e causa
a rb o re s in silva e x c id e re y: Yaco to swaczczą,

yaco to, czszosmy rambili, tośmy ne szobe
rambili, aleśmy drogą przeczynali 1417 P o zn
nr 924.
Przecinaw 'biegun p o łu d n io w y k u li zie m sk ie j,
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a x is m e r i d i a n u s Retrogradacio zasyastap, retrogradus zasyastapny, remissio rosczyagnenye,... tropicus zassyawroth *antarticus przeczynaw, orizon obezrok, solsticium slonczstay,...
torrida zona górna zemya, ecentricus wybyegowny XV ex . G IW p 75.
Przecios 1. fd rew n ia n y d o m e k w ie jsk i c z y te ż
łan r o li , casa lign ea vel etia m p a r s a g ri łan
v o c a ta : Eidem aduocato et suis posteris unam
mansem, que dicitur vlg. przeczos, apud granicies Babbe ad aduocaciam perpetue addicimus

1425 K o d P o l II 412.
2. tszo p a z d e s e k , o g ro d ze n ie c z y te ż ja k iś
s p r z ę t drew n ia n y , tugurium lign eu m , sa e p e s, vel
etia m instru m entu m ąu oddam ligneum : Przeczoss plute<u)*s 1437 W isi nr 228 s. 88.
Przeciosać 'cięciem n a zn a c zy ć , cięciem zro b ić
z n a k , ictu secu ris a lią u id in sign ire : O które snamyenya damba przeczossany Micolai na Sczepana szalował, thego mv hon nye przeczossal
1455 T y m S ą d 72.
Przeciotka 'sio s tra p r a b a b k i , so ro r p ro a v ia e :
Tercia linea consanguineitatis:... promatertera
przeczyothka XV ex . G IW p 21.
Przecirpieć cf. Przecierpieć
Przeciw z d a t. rze c zo w n ik a lub z a im k a 1. ' na
c z y ją ś n ie k o r z y ś ć , w b rew k o m u ś , cze m u ś , niep r z y ja ź n ie , w rogo w obec k o g o ś , c o n tra , adversu s
aliąu em , alią u id , an im o in aliąu em h o stili : Pani
Poluiczska Hanka ma postauicz zachoczczo
przecziw Potraszoui 1399 P o zn nr 378; Oswecy
oczi m oie,... bi negdi ne rzeki neprzyaczel moy:
Przemógł iesm przeciw iemu (praevalui adversus eum, P u l: naprzeczyw yemu) FI 12, 4;
Gospodne, kto bodze przebiwacz w przebitcze
twoiem ?... Iensze ne vczinil lsczi w iozice
swoiem..., any przecorzyzni wzol iest przeciw
blisznim swogim (adversus proximos suos)
FI 14, 4, sim . P u l, sim . FI i P u l 34, 3. 82, 3;
Karacz cze bodo y postawo przecyw tobe oblicze
twoie (statuam contra faciem tuam, P u l: postawyę opak obraz twoy) FI 49, 22; Zdeptali
so me neprziiaczele mogi wszego dna, bo wele
boiuioczich przecyw mne (adversum me) FI
55, 2, sim . Puk, Pospołu przeciw tobe (adversum
te) obrzod rozloszili so FI 82, 5, sim . P u l ;
Osromoczeny bodzcze *physzny, esze krzywe
lychotan czyniły przeczyw mne (fecerunt in
me) FI 118,78, sim . P u l ; Ne czin szvadeczstva falsziuego przecif ( D e k III 1—6.10.11. 13—20.22—
25. 27—31: na) żadnemu D e k V 4. VII 2. 3;
Jako Swantomir Carsziczski, czszo gy wodl
Micolay Curanowski przeciw paney Pradlewey, tho wodl za crziwo rzeczo 1413 K o ścia n
nr 481, sim . 1415 ib. nr 526, e tc .; Yz Potr
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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Porosz tedy, kedi xandz canczlerz swatky woydl
wyodl) przecziw Swanscowy..., bil xandza
canczlerzew chleboyeczcza 1418 ib. nr 661,
sim . 1428 P o zn nr 1296, 1444 P y z d r nr 1212;
Jszem ia byl prawa nyemoczą nyemoczen...
tedy, kedim miał przyssyanga czynicz przeczyw
Jochnie 1429 P o zn nr 1520, sim . 1428 ib. nr 1310.
1313, e tc .; Nyekthorzi z naszych slyachczyczow, gdi na grodzeech przeczyw nyeprziyaczelyoom (contra hostes, D z ia ł 8: naprzeczyw nyeprziaczelom) bywayą polozzeni... ny pod czyyą
(i. e. pod niczyją) chorąngwyą z naszey woyszki
stano wycz szą oby kii S u l 21; Gynako ten pan,
poth kthorim gest (sc. zbieg), przecziw themv
czynyącz (alias ille, sub quo fuerit contradicens),
vyną *pyącznadzaszcza przepadnye S u l 80;
Przed nam i... przeczyw manzoboyczi (contra
homicidam) myecz bąndąn zalowacz... pelnąn
i offscheykan mocz S u l 109; Nye przeczyw twey
woły berzesz czyrpyenye, ale dobrowolnye
chczesz czlowyeka odkupycz 1451 M a c D o d 105;
Tedi lud tu szodayo pyczya prze nyedostatky
wod, semraly soo przeczyw Moyszeszowy (con
tra Moysen) B Z Ex 17, 3; Przecz by syo wszistek lvd darmo trvdzil przecziw mało nyeprzyaczelom (contra hostes paucissimos) ? B Z
Jos 7, 3; Sprzisyogl syo przecyw gemv (adversus eum) Facee B Z IV Reg 15, 25, sim . ib. I Mach
2, 32; Wzprzecywyly syo przecyw krolyowy
(restiterunt regi) B Z II Par 26, 18; Gdy then
masz poyal w malzenszthwo szwa mamką
a nykth przeczyw (O r tO s s o l 31, 3: przeczywko)
themu nye odmawyal, thedy thy dzyeczy, czo
szobą (leg . z sobą) myely... za (leg . są) malzenskye *dzyedzy O r tM a c 30, sim . ib. 132,
O r tO s s o l 96, 3; Przeczyw (O r tO s s o l 49, 2:
przeczywko) themu wydzy szye nyekthorym
ludzyom yakoby przyszedł... dluszy dzyen
ykazanya opawszkyego O r tM a c 60, sim . ib. 82,
O rtO sso l 63, 3; Przeczyw themv rzeki Pyothr
O r tO s s o l 41, 3, sim . ib. 58, 4. 61, 1. 2, O r tM a c
47. 74. 79, e tc .; Tedy on gest vczynyl naprzeczywko szwey przyszadze y przeczyw swemv
prawu O r tO s s o l 90, 4, sim . O r tM a c 124; Czsoszesmy vznali, ysz tho było przeczywko sprawiedlywosczy boszey, przeto boyazny boga
mayącz przeczyw temv vstawyamy D z ia ł 16;
Wszystek dzyen przegarzaly mye nyeprzyaczele
mogy, a gysz mye chwalyly, przeczyw mnye
(adversum me, FI: przeciwo mne) przyszyęgaly
P u l 101, 9; Kto yest ten tako moczny na nyebye,
yze smyal przeczyy naschym bogom (contra
deos nostros) tako smyelye swa rąka *pogyącz
R o z m 91; O zazdrosczy zydowskyey przeczyw
*dzyączyączyv mylemy Iesvcristvszoyy (contra
(p ro
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puerum Iesum) ib. 120, sim . ib. 119. 121; Na
they skalye vstavye cerkyew moyą a vrota
pyekelna nye przemogą przeczyy yey (portae
inferi non praevalebunt adversus eam Mat
16, 18) ib. 363; A vzyavschy (sc. myto) y septaly przeczyy oyczv czeladnemy (murmurabant
adversus patremfamilias Mat 20, 11) ib. 393;
^ w w yra żen ia ch o k re śla ją c y c h to , p r z e d c z y m
trz e b a się z a b e z p ie c z a ć : Nye pomogy apoteky,
przeczyw mnye zathne leky D e m o rte w. 308;
Konyecz themv bandze, gdy lekarsz w mey
scolye szandze, boyyem *przyczyw szmyrtelney sc[z]odze nye naydze szelya na ogrodzę
ib. w. 315; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus
iest wyeza natwardsza przeczyw nyeprzyaczelom F ul 60 *rg.; Mascz przeczyw dnam XV ex.
G IL ek 45; Tego drzeua kvyat, *raszdze było
pomoczno przeczyw każde nyemoczy (reme
dium cunctos ad dolores) R o zm 91.
2. 'w c z y im ś k ie ru n k u , na c z y je ś sp o tk a n ie ,
obviam a lic m : Oth mathky bosze to mocz mayo
(sc. panie), ysz przeczyw gym kszozota wstayo
S ło ta w. 102; Ecce sponsus venit, exite obviam
<ei> przeczyw [y]ow<e>mv (Mat 25, 6) XV
m ed. S K J V 284; Genze to, gdisz bil yszrzal,
wibyegl gest p<r>zeczyw gym (in occursum
eorum) se drzwy swego stanu B Z Gen 18, 2,
sim . ib. I Par 21, 21; Gen posiał cza dzisz
przecziw mnie qui misit te hodie in occursum
meum (I Reg 25, 32) 1461—7 S erm 444v;
Serwi occurrerunt ei y byeszely thv szlvdzy
przeczyw gemv (Jo 4, 51) XV ex . M P K J II 320;
Zabyezavschy przeczyy yemv (et occurrens
Luc 15, 20) y padł na yego schyyą R o zm 387;
Vyschly (sc. dziewice) przeczyy oblyvbyenczv
y oblubyenyczy (obviam sponso et sponsae Mat
25, 1) ib. 487, sim . ib .; Vstawschy przeczyy
yey y przyyytal ya barzo laskayye ib. 497,
sim . ib. 612. 614. 615, e tc .; ~ wiatr przeciw
k o m u ś ' w ia tr w ieją c y w k ieru n k u p rze c iw n y m
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do kieru n k u c z y je jś j a z d y lub m a rszu , ventus
c o n tr a r iu s : Tako lodzycza pocznye szye barzo

trząscz, bo vyatr byl przeczyw yem (erat enim
contrarius ventus Mat 14, 24) R o z m 350.
3. *n a p rze c iw k o cze g o ś, na w p ro st czeg o ś,
p r z e d c z y m ś, ex a d versu m , c o n t r a Ysze ta
niua, czso yey Swansek dobił na Gnewomirze,
tey Yandrzey ma trzeczą czanscz dzedzicznim
prawem y lang tich, czso szo przecziw tey niue
1415 P o zn nr 901; Usque ad viam, que vadit
ad s<anctum> Paulum respectu laterificii ecclesie
s<ancte> Marie Sandomiriensis vlg. przecziw
<c>egelniczy 1442 D o k M p III 29; Vitoldus ortum ipsius ex oposito linterum al. przeciw korithu Ostatkom resignauit 1449 P rze m II nr 496;
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Trzeczye rzece ymyo gest Tigris. Ta gydze prze
czyw Asyrom (contra Assyrios) B Z Gen 2, 14;
Ottod poydze przeczyw wschodu sluncza ku
górze Betel (qui erat contra orientem Bethel)
ib. 12, 8; Potkały sze s Moyszeszem a s Aaronem,
ktorzysz to stały przeczyw [gym] gydoczym od
ffaraona (qui stabant ex adverso egredientibus
a Pharaone) B Z Ex 5, 20; Alye przeczyw
wschodu [r] slunecznemu (contra orientem)
pyoczdzyeszyot lokyeth ydzelal oponi ib. 38,
13, sim . ib. Num 35, 5; To movyl iest pan kv
Moyzeszovi w polv Moabskem nad Iordanem
przecziw Iericho (contra Iericho) B Z Num 35, 1,
sim . ib. Deut 34, 6; Szedzeli myedzi Bethel
a Hay przecziw zachodney stronye (ad occidentalem plagam) B Z Jos 8, 9; Przecziw (w ar. lub.:
przeczyuo) modlebnyczi coram propiciatorio
(intra yelum coram propitiatorio, quo tegitur
arca Lev 16, 2) 1471 M P K J V 23; Przecziw
schobye altrinsecus (fecit quoque rex... scabellum aureum et bracchiola duo altrinsecus II Par
9, 18) ib. 50; Bychom czyebye, myły boże, nygdy
nye wydzyely gynako, yedno lyczem przeczyw
lyczv N a w 128; Dzyeczyatko Iesus vyrvawschy
szye z rąkv matky y stal przeczyy onym smo
kom (coramque draconibus pedibus erectis
stetit) machayącz rąkoma R o z m 82; Dvye
myły od *Marenteny lyezy góra przeczyw Ga
łyley (contra Galileam dicitur) ib. 199, sim .
ib. 290; Svyata Marya Magdalena przyschedschy k nyemv nalasla y (leg. ji 'go’) klączączy
przeczyy slonczv ib. 497; O tern, yako chorągyye
y balvanovye snyzyly szye albo schylyly prze
czyy mylemv Iesuszovy, kyedy yyedzyon vyetnyczą (leg. wwiedzion w wietnicę) ib. 754, sim .
ib. 755. 757; ^ Nądza a błogo stoyą przecziw
schobye yako gorzkye a slotkye XV m ed .
R XXII 248.
4.
'w sto su n k u do k o g o ś , c ze g o ś, w o b ec k o g o ś ,
czeg o ś, in, erg a aliąu em , a l i ą u i d Ysze tho
swyaczczimy, ysz gest Krczon w thych wszistkych rzeczyach praw przeczyw krolyewy y prze
czyw korunye 1435 P o zn nr 1652; O wystawyenyv slvgy przeczyw panv S u l 52, sim . D z ia ł 44;
Mismi zgrzeszily przecyw panu bogu naszemv
(nos praevaricati sumus in deum nostrum) B Z I
Esdr 10,2; O ... panye, nye chodź za mna wschadzye, bomczy zgrzeschyla przeczyw thwey naszwyathschey mylosczy N a w 90; Czo mam vczynycz [y] przeczyy takyey potvarzy (ad hanc
calumniam), czo mam odpovyedzyecz? R o z m
126; Tegodla, yze przeczyw bogv nycz nye
zgrzescha (igitur delinquere nihil contra deum)
ib. 173, sim . ib. 329. 386. 387; Matko boga
yschechmogaczego, nye bacz truchła przeczyy
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Yanovy ib. 554; Nykakye temv yyerzycz nye
mogą, aby mogl taką nyemyloscz ykazacz przeczyv svey smyerney matcze ib. 590; Takyez myły
Cristus na tern syyecze byl barzo pokorny
y smyerny, alye yschądzye przeczyy svym nyeprzyaczyelom bądzye barzo rostropny y barzo
pokorny, y przykry ib. 626, sim. ib.; ^ Marta,
Martha, pyeczalyyącza yesz a smączysz sye przeczyw yyelykyey rzeczy (sollicita es et turbaris
erga plurima Luc 10, 41) Rozm 334.
5. 'na czyjąś korzyść, na rzecz kogoś, cum
utilitate alicuius, pro a l i ą u o Czso Mirosław
ranczil przecziw Maczeyewi, tego go uczinil
prozno 1387 Pozn nr 17; lakom przi tim bil,
isze Przibislaf podał scodi placzicz Szidom sa
Falkana... przeczif Potrkoui 1393 Kościan
nr 59; Czso pani Sborowska wranczila swey
rankomeye (pro rankoyme) przecziff Machnę...,
to ge wyprawiła podluk yednaczskego skazana
1408 Pozn nr 646, sim. 1413 AKH III 213; Od
bił gest rocoym tich, czszosz bili roczily prze
cziw Niczvoytowi 1411 Pyzdr nr 324; Jako
Pyotr ne zaranczil Sliwenskego przecziw Vacze
za *swo braczą, ale sam za szo 1418 Kościan
nr 676, sim. 1418 Pozn nr 948. 955; Yaco Mirzon y Yan, czszo szą rączyly Micolayewy...,
tho zaplaczyly przeczyw gych szestrzeniczy
seszcznascze grzywen grosy syrokych Katharzine s pełna 1418 Pozn nr 957; Yako o nezaplaczene penadzy rakoyemskych przeczyw Rzischcouiczu... sza *skothny *sto y scheczdzezanth
grziwen 1425 ib. nr 1204; Yaco Stanisław Gowarzewsky wraczyl Stanisława Slapa przeczyw
Janowy Comornyczkemu 1425 ib. nr 1215;
Y aco... skodzenem dzesacz grziven o nezaplaczene penądzy przecziw Paskowi 1426 ib.
nr 1226.
6. 'w porównaniu z kimś, cum aliąuo comparatus, in comparatione*: Ostał syo ten lyvd,
gysz bil z Amri, przecyw lyvdu (praevaluit . . .
populo), gysz syn przidzerszal Tebny BZ III
Reg 16, 22; Thysz my vyelmy szwyathy, a ya
przeczyw thobye łycha Naw 124.
7. ' w przeciwstawieniu do czegoś, przeciwnie,
odwrotnie niż coś, wbrew czemuś, contra, e eontrarw : Ait illi Ihus: Rursum, preciw temv tesz,
scriptum est: Non temptabis dominum deum
tuum (Mat 4, 7) XV in. R XXIV 71; Veswalem
czebye, aby poklool nyeprzyaczele me, a ty
przeciw temv (e contrario) blogoslavis gim BZ
Num 23, 11; Bogowye krolyow syrskich wspo
magało gym, gesz to ia vsmyerzam obyetamy,
a przistopuyo ku mnye. A ony przecyw temv
biły so (cum e contratio ipsi fuerint) wszemu
Israhelu vpad y gemv BZ II Par 28, 23; Ale
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kroi Ezechias a prorok Yzayas, sin Amos,
modlyly syo przecyw temv vroganyv (adversum hanc blasphemiam) ib. 32, 20.
8.
'w zamian za coś, pro aliąua re*: Jaco
Wawrzinczewy... ne dano pasza dla yiprawy
s mą szostrą any on przećwich (pro przeciw)
gemu vącey vanowal 1421 Kościan nr 1206;
Sluchay, kakocz myloscz k tobye myal (sc. Jesukryst), kyedycz taką mąką za czye czyrpyal,
baczysch, czosz thy przeczyy temv yczynyl albo
czyrpyal Rozm 823.
Przeciwiać się fo rm y : praes. ind. 2. sg. przeciwiasz De morte w. 372; 3. sg. przeciwia Gn
gl. 166a, Sul 28, BZ Deut 25, 11. 16, etc.; 3. pl.
przeciwiają FI i Pul 34, 22, 1449 R XXV 166,
BZ Deut 30, 7, etc.; ^ imper. 2. sg. przeciwiaj
Rozm 364; 2. pl. przeciwiajcie 1449 R XXV 166,
MPKJRp V 14r; ~ part. praes. act. adv. przeciwiając BZ Deut 26, 6. 28, 45; przeciwiajęcy
Spow 3; adi. przeciwiając 1471 MPKJ V 65,
M W 119a; g. pl. m. przeciwiających FI i Pul
16, 9; ac. pl. m. przeciwiające FI i Pul 3, 7;
przeciwiaj ących 1466 R XXII 24; ^ inf. prze
ciwiać Pul 10 arg., XV ex. P F N 21. 22. 24, etc.;
r^fut. 3. pl. m. będą przeciwiać ca 1418 JA
XIV 512, BZ Num 33, 55; ^ praet. 3. sg.
m. przeciwia! jest BZ Deut 26, 5; przeciwia!
Pul 142 arg.: 1. pl. m. przeciwialismy 1477
MPKJ II 323; 3. pl. m. przeciwiali XV med.
SKJ V 262, XV med. Zab 521, Rozm 377; ~
fut. pass. 3. sg. neutr. będzie przeciwiano
EwZam 295.
Z n a c z e n ia : 1. 'nie zgadzać się na coś, opie
rać się komuś, być wrogo usposobionym, dissentire, resistere, animo inimico esse’: Bo ies ty
pobib (pro pobił) wszistky przeciwaiocze se
mene (omnes adversantes mihi, M W 119a:
wszitky przeczywaiącz sie mnye) przez wini
FI 3, 7, sim. Pul; Od przedwaiocich se prawiczi
twoiey (a resistentibus dexterae tuae) strzeszy
me iaco zrzenicze oka FI 16, 9, sim. Pul; Ne
weselcze se nade mno, gisz to se przecziwaio
mene zglobliwe (qui adversantur mihi inique)
FI 34, 22, sim. Pul; Tesz sya davam yynyen deo
omnipotenti..., aczbych tesz grzesny czlovyek...
blvsznyl naprzecyyo bogu,... *przecyvyavczy
sya yyerney spravyedly[e]yoscy Spow 3; Ecce
positus est hic in ruinam ... multorum in Israel
et in signum, cui contradicetur precivacy (Ew
Zam 295: na sznamye, chtoremy szya bądzye
przeczyyyano, Luc 2, 34) XV in. R XXIV 71;
In aliis omnibus eius operibus sibi contradicebant (sc. Iudei) yemucz sze przeczywyaly XV
med. SKJ V 262; Iestli nye bodzecze *chezecz
bidliczelow zemye zagladicz,... bodo syo prze13*
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cziwyacz wam (adversabuntur vobis) B Z Num
33, 55; Ganyebny gest panv, ktoś to czini
a przecziwya syo (sc. pan) wszey nyesprawyedliwosci (aversatur omnem iniustitiam) B Z Deut
25, 16; Przecziwyagyącz schą (w a r. lub. rp .\
przeczyw<n>y) exasperans (ne fiant sicut patres
eorum, generatio prava et exasperans Psal 77, 8)
1471 M P K J \ 65; Concertatur s tym schią schobye przecziwya (sic faber ferrarius sedens iuxta
incudem et considerans opus ferri: vapor ignis
uret carnes eius, et in calore fornacis concerta
tur Ecclus 38, 29) ib. 85; Przeczywąyczesz szą
(w ar. k a l.: przecziwczie schią) resistite (cui, sc.
diabolo, resistite fortes I Pet 5, 9) M P K J R p V
14r; Contra antę pedes domini stetimus, cum
in pecatis positi, eius itineribus retinebamur
przeczyyalismi sza 1477 M P K J II 323; W konyecz psalm Dawydow nauczayoczego nas prze
czywyacz szye kaczerzom P u l 10 arg.; Dauid,
kędy yego syn Absalon przeczywyal sze yemu
P u l 142 arg.; Bo każdy, który szye królem czyni,
*przyczyvya szye czeszarzowy (contradicit Caesari Jo 19, 12) XV p . p o s t. R o z m P a m 472; Prze
czywyacz szą obdicere XV ex . P F V 21; Przeczywyacz szyą obvenire ib. 22; Przeczywyacz
szyą obponere ib .; Przeczywyacz szyą instare
ib. 24, sim . ca 1500 E r z 79; Przeczywyacz szą
obdare XV e x . P F W 24; Insurgere, przeczywyacz
szyą, inimico ib. 27; Poydzy sa mną satanye,
nye przeczyvyay szye mnye (nec adverseris
mihi)! R o z m 364; Vschysczy, którzy szye przeczyyyaly yemv, yyelykymy sromy zaplonąwschy
szye (erubescebant omnes adversarii eius Luc
13, 17), mylczely ib. 377; Mogl-ly-by namyasthek syyątego Pyotra dobycz myecza przeczyv thym, którzy szye przeczyyyayą svyąthey *vyary? ib. 639, sim . ib. 681; Czemvszye
(leg. czemuś się) przeczyyyal ? ib. 644; ^ Mundus enim iste... pulcris mulieribus, magnis
diuiciis pugnat, przecywa szo, cum homine
Gn gl. 166a;
^ Przeczywyali sza yemv obseruabant eum (observabant eum, si sabbatis
curaret, ut accusarent illum Marc 3, 2) XV m ed.
Z a b 521;
^ *k łó c ić s ię , sp ie ra ć s ię , iurgare,
rix a ri : Bodzetali dwa moza myecz myedzi sobo
swar a geden z nich przecziwya syo drvgyemv
pirzchliwye (unus contra alterum rixari coeperit) B Z Deut 25, 11; His argumentis manus
obviat omnipotentis, qui pugilum, g l. pugilancium, pugnancium teologorum et logicorum
swarzączych szą, przeczywyayączych szą, bella
federat arte sua 1466 R XXII 24; Czerny szya
tak yyelye przeczyyyasz, myrszaczky se mnv
nabyvasz? D e m o rte w. 372; ^ *o d m a w ia ć ,
u jm o w a ć c z e g o ś , n eg a re, d e ro g a re , d etra h e re 9:
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Qui, g l. sc. sermo, nostris meritis derogat, gl.
detrahit przeczyvya szą, his monitis 1466 R R p
XXII 19.
2. *p rze śla d o w a ć , p e rse q u i , v e x a re , p re m e re :
Sed qui tunc persequebatur, przecziual, peccatores, venit... peccatores saluos facere Gn gl.
145a; (Beati estis), kegdy bądą wam layaly łu
dzę y bądą sze wam przecziwacz (cum... persecuti vos fuerint Mat 5, 11) ca 1418 J A XIV
512; Sirsky przecziwyal sya gest otczv
memv (persequebatur patrem meum) BZ Deut
26, 5; Nodzili so nasz Egipsci a przeciwyay0cz
sy0 nam (persecuti sunt), wskladay0cz na nasz
przecz0ska brzemyona ib. 26, 6; Przyd0 na cz0
wszitki ty to klotwy, przecziwyayocz syo tobye
(persequentes), snodzo czo, doyod nye sginyesz
ib. 28, 45; Wszistko przeklocze obroczi pan bog
na twe nyeprziyaczele y ty, ktorzisz czebye nyenavidz0 a przecziwyayo sy0 (et persequuntur)
ib. 30, 7.
3. *p o z o s ta w a ć w sp rze c zn o śc i z c z y m ś , a lic u i
re i repu gn are 5: Spolv przeczywyaya ssze inyicem
adversantur (caro enim concupiscit adversus
spiritum, spiritus autem adversus carnem: haec
enim sibi inyicem adversantur Gal 5, 17) 1449
R XXV 166; Ysze thakee myanowanye maa
w szobye bląnd, nyeszczirzpyeli thegodlya, ysze
proscze przeczywya szą przykazanyy bozskemv
(quod directe contrariatur praecepto divino)
S u l 28.
4. w ielo zn a czn e z p o w o d u b ra k u k o n te k s tu :
*Przecziva 1440 R XXV 242; Przeczywaycze
sze 1449 ib. 166.
5. corruptum p r o przyczyniać: Wstecz przeczywyayącz (adicientes), ysz kędy o wyrzeknyenyy wąthpyącz do sząndzego byerzą wstecz
S u l 55.
Przeciwianie 1 .' n iep o słu sze ń stw o , o p ó r , in oboe d ie n tia , co n tra d ictio , r e tr a c ta tw : Knąąbrnoscz
alybo przeczywyanye, tho yest, gdi ktho bi byl
skazani a doszicz wczynycz... wsgardzylbi
S u l 31; Gynszim castellanom, sandomyrskego
a lvbelskyego wyąwszy, po szesczy grzywnam
przes wszego przeczywyanya (absque omni contradictione)... dacz y doszycz yczynycz ma
S u l 50; Przeczyvane prawe prawdy inpugnacio
agnite veritatis XV p . p r . M P K J II 312; Przes
przecyyianya sine contradiccione XV p . p o s t.
J A XII 144.
2.
*p rze śla d o w a n ie , p e r se c u tio , \ e x a t i d : Cum
tanta esset persecucio, przecziwane, Christianorum, ut infra vnum mensem XVII milia Christianorum martirio consumerentur XV p . p r . R XXII
333; Bandz my naprzeczywko przeczywyanyy
(contra insidias) mogym nyeprzyyaczyelom vy-
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domym y nyewydomym moczne obronyenye
N a w 147.
Przeciwić się f o r m y : p ra e s. ind. 2. sg. przeciwisz D e k IV; 3. sg. przeciwi FI i P u l 75, 7,
B Z I Reg 22, 8; 2. p l. przeciwicie B Z I Mach 2,
33; 3. p l. przeciwią 1466 R XXII 17; ^ im per.
2. sg. przeciw B Z Ruth 1, 16; 2. p l. przeciwicie
R o zm 269; przeciwcie XV m ed. S K J I 95, 1471
M P K J W 137; ^ p a r t. p ra e s. a c t. adv. przeciwiąc
XV p . p o s t. G ID o m 70; ^ inf. przeciwić Gn
gl. 149a. 155b, XV in. R XXIV 75, S u l 75, etc.
e tc .; ~ f u t. 2. sg. m . przeciwić będziesz B Z
Ex 10, 4; 3. sg. m . będzie przeciwić B Z Ex 34, 24;
przeciwić będzie B Z Deut 28, 22; 2. p l. m . prze
ciwić będziecie B Z Lev 26, 23; 3. p l. m . będą
przeciwić XV m ed. S K J N 262; ^ p ra e t. 3. sg. m .
przeciwił B Z III Reg 16, 9, 1471 M P K J N 30. 44;
neutr. przeciwiło R o zm 156; 3. p l. m . są przeciwili B Z Num 26, 9; ^ con dit. 1. sg. m . -bych
przeciwił B Z Num 22, 32; 3. p l. m . (-)by przeciwili B Z Neh 4, 8, R o z m 639; ^ p a r t. p ra e t.
act. przeciwiw B Z Deut 1,43.
Z n a c z e n i a : 1. 'nie z g o d z ić się z c z y m ś , o p ie
ra ć s ię , b y ć w rogo u sp o so b io n ym , d issen tire , res is te r e , anim o inim ico esse : Si autem aliąua
terra rebellizaret, przeciuicz sz0, Romanis Gn
gl. 155b; Ecce positus est hic in ruinam et resureccionem multorum in Israel et in signum,
cui contradicetur przeczyvycz (w ar. i b . : yemusz
czy sze bądą przeczywycz, Luc 2, 34) XV m ed.
S K J N 262; Zaly sze moszem boszey woły prze
czywycz (resistere)? B Z Gen 50, 19; A pakly
przeczywycz szyo bodzesz (sin autem resistis)...,
otocz ya zayutra *przywyodo kobilky w twe
*kraynye B Z Ex 10, 4; A pakli any tak ch<c>ecz
bodzecze przy00cz kaszn m0 chodzoocz w przecziwnosczach przecziwko mnye a przecziwicz
sy0 b0dzecze (sed ambulaveritis ex adverso
mihi) B Z Lev 26, 23; łączem prziszedl, abich
sy0 przecziwil tobye (ut adversarer tibi) B Z
Num 22, 32; Ty to synowye Datanovi a Abironovi,... ktorzisz bili powstali przecziw Moyzeszovi a Aaronovi..., gdisz S0 sy0 przeczivili
bogv (ąuando adversus dominum rebellaverunt)
ib. 26, 9; Przecziwyw syo (adversantes) przikazanyv bozemv... w[y]esliscze na gor0 B Z Deut
1, 43; Nye przecyw my syo (ne adverseris mihi)
B Z Ruth 1, 16; Bo gest lepsze posłuszeństwo
nysz obyata,... przecywycz syo gest iako grzech
wyesczego (quasi peccatum hariolandi est repugnare) B Z I Reg 15, 23; Przecywyl syo (rebellavit) przecyw gemu sługa gego B Z III Reg
16, 9; W kogo vfasz, abi szmyal syo przecywycz
(ut audeas rebellare)? B Z IV Reg 18, 20, sim . ib.
Neh 6, 6; Ges<cze się> nynye przecywycy<e>
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(resistitis et nunc adhuc)? B Z I Mach 2, 33;
Stant pugiles, inhiant, g l. eo minantur, sc. ipsi
przeczyvyą szą, mente manvque sibi 1466
R XXII 17; Iesliby ktho... themv szie chczial
przeczywycz słowy..., thaki ode czczy... ma
bycz odssąndzon 1491 R K J Ł VII 58; O tern,
yze czlovyek nye ma szye przeczyvycz svemv
nyeprzyaczyelovy, alye ma szye zyednacz rychło
s nym R o zm 267, Sim. ib. 614; Nye przeczyyyczye szye zlemv (non resistere mało Mat 5, 39)!
ib. 269; Gyny mystrz movy, yze apostolovye
yescze nye były dokonany yyerze (leg. w wierze),
aby szye nye przeczyyyly zlemv ib. 639.
2. 'sta w ić sk u te c zn y o p ó r , o p rze ć się k o m u ś ,
cze m u ś , w y tr w a ć , a lic u i re siste re , co n sta n tem
e sse , p e rm a n e re : Nullus enim antę demones
secundum Senecam posset subsistere, yse nigeden clouek ne mógłby szo przeciuicz slim, nisi
esset subsidium sanctorum angelorum Gn gl.
149a; Ty groźni ies a kto przeciwi se tobe (quis
resistet tibi)? FI 75, 7, sim . P u l ; To czinocz mil
bodzesz gogu (p ro bogu) a przecziwisz szo swogemu wrogu D e k IV ; Et non poterant resistere,
precivic są, sapientie et spiritui, qui loquebatur
(Act 6, 10) XV in. R XXIV 75; Gimsze nyeyszythnosczam przecziwycz szą ch<c>ącz (obviare cupientes), ystawyamy S u l 75; Cui (sc. diabolo) resistite fortes in fide gyemv przeczywcze
sze ( M P K J R p N 14 r: przeczywąyczesz szą), bandzcze moczny wyerze (leg. w wierze, I Pet 5, 9)!
m ed. S K J I 95,s im . 1471 M P K J N 137; Quomodo enim illa potentia omnipotens tue potencie resistet, bąndze <się> przeczywycz, qui de
carne tua sue carnis sumpsit originem XV m ed.
S K J V 280; Nizadni z wasz nye bodze smyecz
syo przecziwicz (resistere) nyeprziyaczelom B Z
Lev 26, 37, sim . ib. Judith 5, 25. 27, R o zm 449;
Cognosce hunc te esse meliorem, cui te opposuisti vlg. przeczyyyl XV p . p o s t. R R p XXV 174.
3. 'p rze śla d o w a ć , p e r se ą u i , ve x a re , p re m e re ’ :
A gdisz wiszono pagani od twego liczą a roszyrzoo granycze twe, nyszadni nye bodzye sze
przeczywycz (nullus insidiabitur) szyemy twey
B Z Ex 34, 24; Rani czo pan byado y zymniczo,
y zymno goroczosczo,... a przecziwicz syo to
bye bodze, doyod nye sginyesz (persequatur
donec pereas) B Z Deut 28, 22; Ysze wzbudził
sin moy sługo mego przecyw mnye nyeprzyiacyelem, gen my syo przecywy asz do dzisyego
dnya (insidiantem mihi usque hodie) B Z I Reg
22, 8; Sebrawszi syo wszitci, abi przidocz boiowaly przecyw Ierusalem a mislyly, kakobi syo
nam przecywyły (u t... molirentur insidias) B Z
Neh 4, 8; Przecziwil schą persequebatur (Syrus
persequebatur patrem meum Deut 26, 5) 1471
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MPKJ V 30; Insidiatus przecziwil schią (insidiatus est autem ei Baasa, filius Ahiae de domo
Isachar III Reg 15, 27) ib. 44.
4. *szydzić, urągać, drwić, deridere aliąuem,
insultare alicm : Herodia[di]s cum insultaret,
przecziwila <się>, capiti Iohannis, caput de monumento in faciem eius sufflavit et protinus exspiravit XV med. GIWroc 72 v; Qui vero genitoris
sui insultando, przecziwyacz sze, opera non
facit, negat genus XV p. post. GIDom 70.
5. *pozostawać w sprzeczności, alicui rei repugnare’ : Tako thy czthyrzy elementa albo przyrodzenya zyednalys szye v yego svyąthym czyelye, yze yedno drugyemv svoym przyrodzenym
nygdy szye nye przeczyvylo (humores isti quatuor cum certa ąuantitate concordabant invicem
in sua ąualitate) Rozm 156.
Cf. Sprzeciwić się, Wsprzeciwić się, Naprzeciwiać się, Sprzeciwiać się
Przeciwien cf. Przeciwny
Przeciwienie f o r m y : n. sg. przeciwienie XV
med. GIWroc 43 v; ~ g. sg. przeciwienia Sul 52;
~ d. sg. przeciwieniu XV p. post. R XXV 173;
~ i. sg. przeciwienim Dział 23.
Z n a c z e n ie : *opór, contradictio, retractatw :
Skazvgemy, aby tylko na thysz dzeczy wszysthko
gymyenye... przes wszego przeczywyenya (absque aliqua contradictione) spadło Sul 52; Secundum peccatum est inpugnacio, przeczywene,
agnite veritatis XV med. GIWroc 43 v; Chczemy,
aby... pod przysyągą dosyczvczynyenya tym to
klątym rozgrzeszenye dano tegodla, aczby czy
ysczy swiatcowie *swiądeczstwa dokonali, aby
takym przeczywienym prawda nye zagynąla
Dział 23; Per hunc eius pollicem designatur
nobis nostra potencia ad faciendum bonum
opus et resistendum malis operibus vlg. kv przeczywyenyy XV p. post. R XXV 173.
Przeciwien (?) \jakiś rzemień w uprzęży koń
skiej, lorum ąuoddam frenorum : Prefati etiam
magistri sellatores potuerint eis emere przeczywnye seu corregium pro przeczywnye, ubi
eis placuerit 1472 AGZ VI 155.
Przeciwieństwo, Przeciwięstwo fo rm y : g. sg.
przeciwieństwa FI 105, 32, XV med. R XXII 248,
Puł 80,7.141 arg.; przeciwięstwa Pul 105,32 \ ~ d .
sg. przeciwieństwu XV med. R XXII 247; ~
ac. sg. przeciwieństwo jP/ 118, 39; przeciwięstwo
Puł 118,39; ~ i. sg. przeciwieństwem XV med.
R XXII 246; ~ /. sg. (w) przeciwieństwie BZ
Num 27, 14.
Z n aczenia: 1. 'zdanie przeciwne, spór, kłót
nia (tu o buncie Izraelitów w związku z brakiem
wody na pustyni), sententia contraria, controversiaf rixa (hoc loco de Israelitis, qui cum locis

desertis essent, propter penuriam aąuae seditionem moveruntf: Rozdraznyly so gy v wody
przeczywenstwa (ad aquas contradictionis, Puł:
przeczywyęstwa) FI 105, 32; Poydzesz y ti k lvdv
swemv,... bosz vrazyl myo na pvsci Syn w przecziwyenstwe wyelikosci (in contradictione multitudinis) 2?Z Num 27,14; Kuszylesm czie v wody
przeczy wyeynstwa (apud aquam contradictionis,
FI: przecywomolwena) Puł 80, 7.
2. *obelga, zniewaga, obraza, prześladowanie,
contumelia, ojfensa, persecutio, vexatw: Vtny
przeczywenstwo mogę (opprobrium meum, Puł:
przeczywyęstwo moye) FI 118,39; Sly... nye vmyeyącz ginako, omową, przeczywyenstwem a myrsyaczkamy dobrim otdawayą XV med. R XXII
246; Chcze on, bichom mi tako wnątrz syą
przecziwyenstwu radowały ib. 247; Zawszdi
tako bilo, eze nysządni sługa Cristow nye bil
przes przeczywyenstwa ib. 248; Glos lyuda krzeszczyaynskyego okropnoszczyo przeczywyenstwa
vnędzonego Puł 141 arg.
Przeciwko z dat. rzeczownika lub zaimka
1. 'przeciw komuś, czemuś, na czyjąś niekorzyść,
wbrew komuś, czemuś, nieprzyjaźnie wobec ko
goś, contra, adversus aliąuem, aliąuid, animo in
aliąuem hostili : Mykolay przeczywko Andrzeyewy polozyl (Bartoldus contra Andream deposuit), ysby gy vranyl Sul 51; Kędy pan prze
czywko wlodarzewy (contra ylodarium, Dział 44:
naprzeczyw... wlodarzowy) alybo gy<n>szemv
slvdze swemv o nyekthore rzeczy alybo krzywdi
swe ma czszo rzecz[y], tedy then wlodarzs... ma
szą szesczą swyathky oczysczycz Sul 52; Kv
othlozenyy szkodnego nalogy,... ysz zona po
szmyczy mąza na stholczy wdowskem przecziwko nyektoremy ystawyenyy (contra quandam ... institutionem)... ostan[y]ącz po mązv
wszisthko gymyenye trzymała Sul 74, sim. ib. 46;
Nye szemrzicze przecziwko panv (contra dominum) BZ Num 14, 9; Bo iakoczem powyedzal, tak yczinyo wszemv sebranyy temv to
zlosciwyemy, iesz to iest powstało przecziwko
mnye (adversum me) ib. 14, 35, sim. ib. 16, 11;
Andrzey to czyrpyal a k themv mylczal any
przeczywko temv mowyl OrtOssol 42, 2, sim.
ib. 40, 1, OrtMac 45. 48; Czsoszesmy vznali,
ysz tho było przeczywko sprawiedlywosczy boszey (quod directe contrariatur praecepto divino, Sul 28: ysze... przeczywya szą przykazanyv bozskemv), przeto boyazny boga mayącz
przeczy w temv vstawyamy Dział 16; Pomowil
gy bycz slodzegya,... gy ve czczy gego przeczivko bogu et iusticiam nepodobne *vsm0czayocz 1474 Zab 540; Jsze Adam Jalmuszna...
Stanislawovy... po szmyrczy rook othkladal
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przeczyvko Stanislawovy s *Myszczino 1475 I
ZapWarsz nr 1395; Nye mowczye przeczywko
bogu (adversus deum, FI: przecywo) zloszcz
Pul 74, 5; Postawyą oblycze swe przeczywko
wam[y] (contra vos Lev 26,17) XVp. post. Kałużn 5
287; A uzrzawszy to Pylat,... ysz yemu dawały
wyną, aby czynyl przeczywko czeszarzowy,
wzyąwszy wody y umywał szwe rącze przed lu
dem (Mat 27, 24) XV p. post. RozmPam 476.
2. *w czyimś kierunku, na czyjeś spotkanie, 10
obviam alicui : To gdi wsliszi Balaak, vinidze
przecziwko gemv (egressus est in occursum
eius) w mi<e>scze Moabitskem BZ Num 22, 36;
Wspominayo, czso tobye gest yczinil Amalech
na drodze potkaw czo, gdizesz yiszedl z Egipta: 15
kako gest sedl przecziwko tobye (ąuomodo cccurrerit tibi) B Z Deut 25, 18;
Lvd sedl prze
cziwko Iordanovi (contra Iericho) BZ Jos 3, 17.
3. 'naprzeciwko czegoś, na wprost czegoś,
przed czymś, exadversum, contra: Przecziwko 20
szadim glowam (coram cano capite) powstany apoczczi twarz starego B Z Lev 19, 32; To
gdisz vcinili... sgromadziwszi przecziwko gym
(adversum eos) wszitko pospólstwo w[y]e drzwyach stanowich, wzyavila syo wszitkim sła 25
wa boża BZ Num 16, 19; ~ może ' w zamian,
pro': Iacosm ya s Boguslavem zamenil przecziwco karczmę y sadovi niv0 w D0browe 1403
Pyzdr nr 219.
4. 'w stosunku do kogoś, czegoś, wobec kogoś, 30
czegoś, in, erga aliąuem, aliąuid': Kto czistoto
mylvie, ten sie trzyma kv wszelkeey nyeczistoczee iako owcza przeczywko wilkowi Gloger;
Proscha czyebye..., aby, myły Yesu Kriste..,
moya duscha yczyeschyl wnąthrznym yeszelym 35
przeczywko thwemv bozemv daru Naw 106;
Puha (pro picha) przeczywko sząszyądowy [wąl]
walka gyest, czakagyącz gromw y strzali (superbia contra yicinum balneum est expectans
tonitruum cum sagitta) XV p. post. R I s. XLI. 40
5. 'na rzecz, na korzyść, cum utilitate alicuius,
pro aliąud: Nicolaus... gest odbił rocoym
tich..., czsosz bili nan żałowali przeciwko
Niczwoytowi de Wyasdu 1411 Pyzdr nr 323;
Quia tu contra me perdidisti vlg. eszesz ty prze 45
cziwko mne straczil o th0 rzecz 1422 Czrs 264.
6. 'w porównaniu z kimś, cum aliąuo comparatus, in comparatione': Pakilibi zaprawdą wlodica pospolythi byl, polowycząn przeczywko
slyachczyczewi (medietatem respectu nobilis) 50
za ... rani... vesmye Sul 104.
Przeciwnica 'kobieta nie zgadzająca się na coś,
mulier, quae alicui rei resistit': Nunąuid vos
wltis esse deo contrarie przeczywnycze ? XV
55
p. post. R XXV 177.
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Przeciwnik fo rm y : n. sg. przeciwnik FI i Pul
73, 11, XV med. S K J I 95, BZ I Par 18, 10, etc.;
~ g. sg. przeciwnika BZ I Esdr 8, 31; ^ d. sg.
przeciwniku BZ Num 22, 33; przeciwnikowi
Sul 96; ^ ac. sg. przeciwnika BZ Tob 8, 18;
^ /. sg. (na) przeciwniku Sul 88; ^ n. pl. prze
ciwnicy FI i Pul Ann 15, Sul 30, BZ Jos 7, 5;
^ g. pl. przeciwników BZ Deut 20, 1, Rozm
480; ^ d. pl. przeciwnikom Sul 22, XV med.
R XXII 247, BZ IV Reg 21, 14; ~ ac. pl. przeciwniki 1444 R XXIII 303, BZ Ex 15, 7. Neh 9,
11; -—' /. pl. przeciwniki Sul 23; ~ l. pl. (o) przeciwnikoch Pul 136 arg.
Z n a czen ia : 1. 'ten kto się sprzeciwia, nie
zgadza, stawia opór, qui resistit, dissentif:
Aczbi... slvzebnykowy przes sąndzą nasznamyonaneemy na thą tho cząązzą... nye przepysczona bi bila przes pana alybo przes wyesznycze wyesz bicz cząądzaana..., chczemi, abi
wyną... czy tho przecywnyczy (idem rebelles)
naam ... zaplaczycz bili powynny Sul 30; *Bicz
bila sy0 osslicza nye ychilila s drogy, vst0piwszi
z myescza mnye, przecziwniky (dans locum resistenti), bilbich C Z 0 zabił BZ Num 22, 33.
2. 'ten kto jest źle usposobiony do kogoś, nie
przyjaciel, prześladowca, wróg, qui in aliąuem
animo est hostili, hostis, inimicus, persecutor':
Draszni przeciwnik (adversarius) ym0 twoie do
concza? FI 73, 11, sim. Pul; Gospodna *lokacz
b0d0 S0 przeczywnyczy gego (adversarii eius
I Reg 2, 10) FI Ann 15, sim. Pul; Przecziwniky
insidiantes (defensor noster, aspice, insidiantem reprime!) 1444 R XXIII 303; Chcze on,
bichom mi tako wnątrz syą przecziwyenstwu
radowały, aschbichom y zewnątrz tho pocazowaly ludzem a przeczywnikom XV med. R XXII
247; W mnostwye sławi twey sloszyl gesz wszitky
przeczywnyky me (adversarios tuos) BZ Ex
15,7; Gdisz... ysrzisz gescze y wozi, y wyoczsyo
wyelikoscz zastopy, nisz ty masz, twich przecziwnikow (maiorem, quam tu habeas, adversarii exercitus multitudinem), nye lokay syo
gich BZ Deut 20, 1; Gonili ge przecziwniczi
(adversarii) od wrót az do Sebarim BZ Jos 7, 5;
Bodo w plyon a w lup wszitkim swim przecywnykom (adversariis suis) BZ IV Reg 21, 14;
Przecywnyk (adversarius) bil Ton krolyowy
Adadezerowy BZ I Par 18, 10; Roka pana boga
naszego... wizwolyla nas z roki nyeprzyiacyelya
a przecywnyka (de manu inimici et insidiatoris)
na drodze BZ I Esdr 8, 31; Gich przecywnyki
(persecutores) wrzuczylesz w globokoscz iako
kamyen w vody wyelyke BZ Neh 9,11; Zagnalesz ot nas nyeprzyiacyelya, przecywnyka (perseąuentem) naszego BZ Tob 8, 18; A nye gyest
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przecziwnik et non est sathan (III Reg 5, 4)
1471 MPKJ V 42; Prorok... o przeczy wnykoch
molwy Puł 136 arg.; O tern, yako myły Iesns
przepovyedzyal, yze ma bycz vyelye przeczyvnykow svyąthey evanyelyey Rozm 480; ~ o szata 5
nie'. Aduersarius, przeczywnyk, sząpyerz, vester,
dyabolus, tanąuam leo rugiens circuit, ąuerens
ąuem deuoret (I Pet 5, 8) XV med. S K J 195;
Bo satan myeny szye przeczyynyk (sathanas
10
enim adversarium sonat) Rozm 364.
3.
'strona przeciwna w procesie sądowym, adversarius’: Thegodlya chczemi, abi thaczy nyeposlvszny z slosczi swoyey vzithkv kthorego
nye othnyesli, nysz iako przekonany bąndą
w sząndze, abi w rancze przeczywnykoom swoym 15
zwązany bili podani (ad manus suorum adversariorum ligati tradantur) Sul 22; Sandza na
sandze szedzancy vrząndnyka swego do gospodi
oney paney s przecywniky gey (cum adversario,
Dział 11: y s gey sampierzem) ma posslacz 20
Sul 23; Gdi ten isti kmyecz na swem przeczywnyku (super suo adversario) zisczee sandownye,
tedi p an ... swego (leg. z swego) kmyeczya trzi
grziwni vesmye Sul 88; Gdi wtenczas s tego tho
gwałtu... sandownye syąn sprawyedlyph [syąn] 25
nye vcziny,... przeczywnykowi yego (eidem
parti adversae) w vynye pyancznadzyesczye
bandzye potąnpyon Sul 96.
Przeciwno 1. ' wbrew czemuś, przeciwko czemuś,
contra aliąuid5: Contra iuris formam przeczywno 30
prawy ca 1428 P F I 485; Paknyąlybi ktho thego
ystawyenya yako przesvmpni przestąpcza prze
czywno vczynil (si quis... contrarium fecerit,
Dział 37: przeczywnoscz vcziny), thedi panv
oney wszy... zaplaczycz ma podlyg gego przy- 35
sągy Sul 46.
2.*odwrotnie, odmiennie, contra, a l i t e r Kyedy
myły Iesus... posadzyl Iudasza myedzy sobą
a swą matką, bacz, tu szye przemyenya nauka
phylozopfova, yze obapolne rzeczy są podlyey- 40
sche a posrodek czyelyeylneyschy (pro czyelnyeyschy), offvszeya ty mvszy bycz przeczyyno
Rozm 518.
Przeciwność f o r m y : n. sg. przeciwność 1428
P F Y 69, ca 1428 P F l 475. 488, 1437 Wisi nr 228 45
s. 88, etc.;
g. sg. przeciwności 1436 RRp
XXIII 276, 1441 R XXV 268, 1451 R XXII
41, etc.;
ac. sg. przeciwność FI 68, 9, FI i Puł
108, 24. 118, 22, XV in. R XXIV 68, etc.; ~ l. sg.
(w) przeciwności XV med. GIWroc 8 lr, XV ex. 50
MacDod 148, Rozm 338; ^ n. pl. przeciwności
Sul 81, XV R XXIII 286; ~ g. pl. przeciwności
ca 1450 PF IV 570; ^ d. pl. przeciwnościam
Rozm 729; ^ ac. pl. przeciwności XV p. pr.
R X V I347, XV med. GIWroc 30r, ca 1450 PF IV 55
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574, Naw 86. 88; ^ i. pl. przeciwnościami OrtCel
6, OrtZab 528, 1466 R XXII 12; przeciwności
XV ex. GIKórn II 209; ~ /. pl. (w) przeciwno
ściach XV med. R XXII 237, BZ Lev 26, 23,
Rozm 559.
Z n a c z e n ia : 1. 'opór, contradictio, retractatio : Przecziwnoscz replicacio 1437 Wisi nr 228
s. 88; Przecywnosczy ccntrarietatis 1441 R XXV
268; Secundum peccatum est in spiritum sanctum inpugnacio agnite yeritatis, id est prze
czywnoscz prawdy XV med. ZasW yd 134; Ab
oppositu s dowodu przeciwności 1451 R XXII
41; Aczlyby kto na to smyal yczynycz, yako
zyfalcze przeczywnoscz vcziny (contrarium fe
cerit, Sul 46: przestąpcza przeczywno yczynil)
panv dzedzycznemv, tedy v czemkoly gy pan
dzedzyczny o schkodą rąką swą poprzysyąsze,
to gemv ma odloszycz z wyną pyathnadzescza
Dział 37; Quercus non, quia subdita, confisa,
roboribus, aquiloni non nouerit cedere, a natiua sede deuellitur et ob suam contumaciam
przecywnosczy, obfuratur 1466 R XXII 11;
Profecto cum venirent (sc. mała) in nos, leuiori
mollimine, gl. faciliori contencione przecywnosczyamy lszeyszymy, disgrassentur ib. 12;
Vbi... mundicia sine rebellione przecziwnosczi
1461—7 Serm 315v; ^ *kłótnia, sprzeczka,
niezgoda, iurgium, rixa, discordia : Nyeyeny
przecziwnosczy albo myrszanczky (displicentiae
sive controversiae) myedzy naszymy slachcziczy
wszchodzą na lowyskach Sul 81; Insolenciis, id
est displicenciis myerszanczkamy abo przeczywnosczamy OrtCel 6; Przeczywnoszczyamy inso
lenciis OrtZab 528; Zagładź, gospodne, y rozdzyel yęzyky gych, bo yesm wydzyal zloszcz
y przeczywnoszcz (iniquitatem et contradictionem, FI: lichoto y przecywomolwo[cz]) w myeszcze Puł 54, 9; Polozylesz nas w przeczywnoszcz
(in contradictionem, FI: w przecywomolwene)
soszyadom naszym Pul 79, 7; Coram dom ino...
asserunt (sc. curiales) maleficum proditoremque
suum, sic inimicicie, iurgia et controuersie, przeczywnosczy, magna hostilitas, nulla leta dies
XV R X X III286; ^ chodzić w przeciwnościach,
pojć w przeciwność erobić na przekór, omnibus
imitis, per contumaciam facere aliąuid5: A pakli
any tak ch<c>ecz bodzecze przyoocz kaszn mo,
chodzoocz w przecziwnosczach przecziwko mnye
(ambulaveritis ex adverso mihi) a przecziwicz
syo bodzecze, yia przecziwko wam poydo w prze
cziwnoscz (ego... contra vos adversus incedam)
BZ Lev 26, 23—4.
2. fniepowodzenie, nieszczęście, przeszkoda,
res mała, fortuna adversa, calamitas, impedimentum : Przeczywnoscz angustia 1428 PF V 69;

PRZECIWNOŚĆ

PRZECIWNY

Que oves erant inter spinas et tribulos variarum iniąuitatum et scelerum, et has oves opportunitate bonitatis mee opportet me adducere... iam per prospera et adversa przecyfnosczy XV med. GIWroc 30r; Mami syą strzecz,
bichom przecziwo bogu nye mawiali w przecziwnosczyach XV med. R XXII 237; Dayze
my przez gymyą twe, myły panye, abych mogła
sczyrpyecz przeczywnosczy Naw 86; Myloscz
w przeczyvnosczy szą dosvyathczą y mnoszy
XV ex. MacDod 148; ^ Mox stultus deridens
yronie, gl. conuarietatis preczyvnosczy, derisione sic dixit 1436 RRp XXIII 276; ^ 'próba,
tentatw : Vy, yzesczye ostały abo stały se mną
v *pokuschach y przeczyvnosczyach moych (qui
permansistis mecum in tentationibus meis
Luc 22, 28), a ya spravyam vam stałym krolevstvo yyeczne Rozm 559.
3. ' obelga, zniewaga, obraza, szyderstwo, eontumelia, irrisw : *Po iesm prze cz<ię> cirzpal
przeciwnoscz (propter te sustinui opprobrium,
Pul: gaynbę) FI 68, 9; Vczynil se gesm w przecywnoscz gym (ego factus sum opprobrium
illis) FI 108, 24, sim. Puł; Oteymy ote mne przeczywnoscz (opprobrium) y potopo FI 118, 22,
sim. Puł, M W 6b; O tich to blogoslawyenstwach mislączim a robyączim przichodzi przecziwnoscz, myrsyączka a przesladowanye od
slich XV med. R XXII 245; Przyeczywnosczy
contumelias ca 1450 PF IV 574; Przecziwnoscz
(war. łub.: przeczywyenstwo) obprobrium (quae,
sc. Rachel, concepit et peperit filium dicens:
Abstulit deus opprobrium meum Gen 30, 23)
1471 MPKJ V 12; Contumelias ganyenye aut
przecziwnosczi (qui profert contumeliam insipiens est Prov 10, 18) ib. 67; On nye chcze
szmyerczy grzeschnego czlowyeka y czyrpy przeczywnosczy od nyego czekayancz nawroczenya
gyego Naw 88; To na przeczyvnoscz y na sromotą yemv movyly Rozm 728; Tegodlya która
mysi nye omdlała takyem y tym podobnym
przeczyvnosczyam, a navyeczey o zbavyczyelyv
myslyącz? ib. 729; Przykazali, aby gy (sc. Je
zusa) na ssmyech oblyeczono v to yste odzyenye
pavloczyste, aby Zydovye naszyczyvschy szye yego przeczyynosczy albo *sromoczyey nye żądały
daley przelanya yego krwye nyevynney ib. 828.
4. 'ucisk, dręczenie, prześladowanie* persecutio, vexatio, iniurid: Auctor humani generis...
persecutionem, przeczywnoscz, apostolis, pacem
discipulis... delegauit XV in. R XXIV 68; Przecziunoscz acerbitas ca 1428 PF I 475; Przeczyw
noscz persecucio ib. 488, sim. p. pr. R XXII 334;
Blogoslawyeny, gysch czyrpyą przeczywnoscz
albo przesladowanye (beati, qui persecutionem

patientur Mat 5, 10) prze sprawyedliwoscz XV
med. R XXII 245; Ilesz tu maal slych luboszcz<i>, telecz tam *daczo mok y szylnych
przeczywnoszczy ca 1450 P F \N 570; Ktho blysnego prawdzyvye myluye, thedy od nyego za
daną przeczywnoscz mocznye noszy XV ex.
MacDod 148; Sa (pro se) mną bądzyesz
bydlycz na vyeky przezpyeczno, nye boyacz
szye ych (sc. Żydów) zdrady y ych przeczyynosczy (securus eorum ab insidiis et malignitate), któraś vkazvyą przeczyy tobye Rozm
227; A yako bądzye w ktorem zametcze albo
v ktorey przeczyvnosczy prze słowo boże (facta
autem tribulatione et persecutione propter
verbum Mat 13, 21), tako szye nathychmyast
pogorszy ib. 338.
5. 'zasadzka, insidiae : Przeczywnosczy insidias XV p. pr. R XVI 347; Veniente autem
nocte frater cum ministris sedet in insidiis,
przeczywnosczy, ut interficiat innocentem (Psal
10, 8) XV med. GIWroc 8lr.
6. 'bycie przykrym, dokuczliwość, molestum
esse (sensu su b st.f: Smyerdzyalo nyevyernemv
Zydovstw (leg. Żydowstwu) z ych vst nyeczysthych, az szye sercze mylego Iesucrista
od przeczyynosczy onego smrodu mogło roszyescz Rozm 731; O myły boże, y czo może
przydz kv mysly... pamyątayączemv koroną
tarnovą mylego Iesucrista, yedno ykazanye
yzgardzenya, przeczyynoscz sromoczenya a trudnoscz mączenya ib. 830.
7. dubium: Institui: currente rota, s przeczyynosczy rosznemy, cur vrceus erit? (amphora
coepit institui: Currente rota cur urceus exit)?
XV
GIKórn II 209.
Przeciwnota 'ból, cierpienie, dolor : Nec quidquid molestie intulit (sc. ignis) eis any zadney
przeczywnoty gym nye yczynyl (Dan 3, 50)
XV med. R XXIV 361.
Przeciwny fo rm y : n. sg. m. przeciwny ca 1428
PF I 486, 1437 Wisi nr 228 s. 87, 1443 AGZ
XI 227, etc.; /. przeciwna Sul 25. 69, XV med.
SKJ V 260, etc.; neutr. przeciwno Sul 5, XV
p. pr. R XLVII 359, B Z Gen 21, 12, XV p. post.
R XXV 182; przeciwne Sul 79; ^ g. sg. m.
przeciwnego 1466 R XXII 15; neutr. przeciw
nego BZ Gen 31, 24; ^ d. sg. f. przeciwnej
Sul 7. 22; ~ L sg. m. (w) przeciwnem BZ
Lev 26, 28; ~ n. pl. m. przeciwni XV med.
R XXII 244—5, 1471 MPKJ V 41; — ac. pl. m.
przeciwne BZ Judith 9, 10; ^ v. pl. m. prze
ciwni XV p. pr. SKJ I 308; ^ i. pl. f. przeciw
nymi 1484 Reg 704; neutr. przeciwnymi 1474
Zab 540; ~ /. pl. f. (w) przeciwnych XV med.
SKJ I 50. 62.
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zdzatkymy a przetom wschemv lvdv przeczyvna
Z n a c z e n ia : 1. 'wrogi, nieprzyjazny, niepo
(per hoc in opprobium sum hominum redacta)
myślny, nie sprzyjający, hostilis, inimicus, non
Rozm 6.
opportunus, alienus*: Zydowskye przewyarsthwo,
4. cuwłaczający, hańbiący, obelżywy, contugd[z]isz chrzesczyanom zawszdi gest przecziwne
y nyeprzyaczelne (contraria est et inimica) SW 5 m e lio s u s Przeczy wny oprobriosus ca 1428 PF
I 486; Przecziwni insultus 1437 Wisi nr 228
79; Deus autem paciencie boog a prawda zaszę
dawą cyrpiedlywoszcz w rzeczach przeczyws. 87; Ja n ... gy sprośnymi, vrągayoczymy
nych (Rom 15, 5) XV med. SKJ I 50; Fratres,
omownimy, przecziwnymi, neczsnymi,... nesprawedliwimi, zlosthliwimi slowmi omovil
induite vos... pacienciam, gl sc. in aduersis
tollerandis moczną czyrpyedlywoscz w prze 10 1474 Zab 540.
5. 'sprzeciwiający się, nie zgadzający się na
czywnych rzeczach (Col 3, 12) ib. 62; Choway
coś, buntownik, qui resistit, dissentit, seditionem
sz0, abi nye mowyl przeczyw Iacobowy nyczs
moveP: Et congregata multitudine dixit: Audite
przeczywnego (ne quidquam aspere loquaris
rebelles, przecz<i>wni, et increduli (Num 20, 10)
contra Iacob) BZ Gen 31, 24; la poydo przecziwko wam w gnyewye przecźiwnem (in furorę 15 XV p. pr. SKJ I 308; *Cziemą szą czynyczie
contrario) BZ Lev 26, 28; Nye wyedzo, yszesz
przecziwny cur efficimini in satan? (II Reg 19,
22) 1471 MPKJ V 41; Przeczyw<n>y (war.
ti sam bog nasz, gen trzesz boge przecywne (qui
kal. : przecziwyagyącz schą) exasperans (ne
conteris bella) BZ Judith 9, 10; Ktoraz tho
vyara nye bądzye nygdy złamana any zsthlufiant sicut patres eorum, generatio prava et
czona zadnymy przeczywnymi navalnosczyami 20 exasperans Psal 77, 8) MPKJRp V 43 r.
(nullis quassandum fluctibus tempestatum) 1484
6. *usilny, natarczywy, vehemens, violentus, eniReg 704; A uzrzawszy to Pylat, yzye ta mowa
xus*: *Pszecziwno ambiciosum XV p. pr.
R XLVII 359.
yemu nycz nye pomogła, alye wyenczye (pro
wyenczey) roztyrg przyeczywny był (magis tu7. 'poruszający się w kierunku odwrotnym do
multus fieret Mat 27, 24) medzy ludem ..., 25 kierunku jazdy lub marszu, contrarius (dicitur
wzyąwszy wody y umywał szwe rącze XV
de vento)': A kyedykolvye który vyatr ym
p. post. RozmPam 476; Dostoynye my szye
przeczywny na nye vderzyl (sepius his contra
vydzy, by ten czlovyek nam przeczyvny od
rius insurrexit ventus), ten byl zawzdy wdzyenaschego odpyssan kraya Rozm 583.
rzan moczą boża, aby ych nye obrazyl Rozm 88.
2. *sprzeczny, odmienny, różny, odwrotny 30
8. 'łączący przeciwstawnie zdania lub części
w stosunku do czegoś, contrarius, diversus, alius' :
zdania, qui contrarias enuntiati partes coniungiP:
Ny wstawyenye nasze wyschey pfzelozone o nyeVbitamen (verumtamen Gen 15, 14) pro sed
chowanyv troydzennego... interdicta papyeszadversatiua (sc. coniunctio) przecziwna 1471
MPKJ V 9.
key kazni ma bycz przeczywno (clausula de
interdicto superius triduano praemissa non ob- 35
9. przeciwny, strona przeciwna 'przeciwnik
stante) Sul 5; *Szawszde dobrzi slym są prze
w procesie sądowym, adversarius9: Tunc sibi
czy wny XV med. R XXII 244—5; Przewrotno
decrevit ius, metseptimus debet evadere cum
iest droga twa mnye y przecziwna (mihique
duobus propinquis vicinis ex utraque parte ei
contraria) BZ Num 22, 32; Linquit (sc. vespertercius przeczywny Semon, quartus M ai,... qutntilio) aues..., nec timet opositi, gl. adversi, 40 tus Stepan,... sextus Dem pko..., isti debent
contrarie przeczywnego, castra iuuare chori
iurare sabbato post Katherine 1443 AGZ XI
1466 R XXII 15.
227; Przekonani w szandze nye może odycz,
3. *przykry, nieprzyjemny, wstrętny, molestus,
alyszs doszycz vczyny alybo obrąnczy za tho,
insuavis, turpis’: Ne indignemini, ne *bodz
w czem zkazan, gynako zwyanzani przeczywney
wam przecyfno, si mali prosperantur in hoc 45 stronye ma bicz podań (adversario ligatus tramundo XV med. GIWroc 35r; Quoniam Christo
datur) S u ll; Nyekthorzy... othchodzą s sąndv
domino multum contraria et displicens, prze
skazany za dług, nygenego doszyczwczynyenya
czywna a nyeluba, est superbia XV med. SK JY
przeczywney stronye (adversario) nye wczyny260; Przeczywna execrabilis ca 1450 PF IV 580;
wszi Sul 22; Przeczy wna drvga strona (adNye zdacz syo to wyelmyprzeczywno o synu (non 50 versa pars) stoyącza oth slvchanya rzeczy ma
bicz oddalyona Sul 25, sim. ib. 69.
tibi videatur asperum super puero) a o dzewce
twey BZ Gen 21, 12; Quod cum sanctus NiPrzeciwo z dat. rzeczownika lub zaimka:
colaus comperit, illud scelus abhorruit przeczy
1. 'przeciw komuś, czemuś,wbrew komuś, czemuś,
wno mv było XV p. post. R XXV 182; Yednieprzyjaźnie wobec kogoś, czegoś, contra, ad\ernosch ya mymo ynny lvd nyeplodna abo *prze- 55 Sus aliąuem, aliąuid, animo in aliąuem hostili*:
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Czso *Potrrek wold ('wiódł*) swadki przecziuo
Weczenczeui, to ge wold ('wiódł*) za *ppraw0
rzeczo 1389 Pozn nr 243, sim. 1424 Kościan
nr 1055; Ks0sz0ta seszli S0 se na gromad0
przeciwo gospodnu y przeciwo iego pomazanczu (adversus dominum et adversus christum eius) FI 2, 2, sim. Pul; Gospodne, przecz
S0 se rozpłodzili, is to me *m00czo, wele gich
wstaie przeciwo mne (adversum me, Pul: naprzeczywo) FI 3, 1, sim. M W 118a; Acz vstawo
przeciwo mne (adversum me, Pul: przeczy w
mnye) grodi, ne bodze se bacz serce moie, acz
wstanę przeciwo {Pul: przeczyw) mne (adversum me) boy, w ten ia bodo pwacz FI 26, 5—6;
Bo wstali S0 przeciwo mne (insurrexernnt in
me) swatcowe krzywi FI 26, 18, sim. Pul, sim.
FI i Pul 30, 17; Przeciwo mne (adversum me)
weselili so se y seszli S0 se FI 34, 18, sim. Pul,
sim. FI i Pul 38, 2. 40, 8. 9. 53, 3. 68, 15. 108,
2. 139, 9; Bosze moy, wimi me z roky grzesz
nego y z roki przfeciwo zaconu czinocego (con
tra legem agentis) FI 70, 5, sim. Puł; Poloszyly
so przeczywo mne (adversum me) zle za dobre
FI 108, 4, sim. Puł; To dzalo gych, gysz wwloczo
mne v gospodna y gysz molwo zlee przeczywo
dvszy moyey (adversus animam meam) FI 108,
19, sim. Pul; Tedi yest sandcza wloczlaw<s>ky
przeciwo yemu rzeki, esz spitay go, pane sta
rosta, gczesmo {pro gdzesmy) [mo] tho uczinili
1402 Maik 118; Iaco mi szo pact medowi na
Maczegu dzalem dostał *przedziwo memu
*pratu Janu 1404 Pozn nr 562; Ysz Pyotr
a Mycolay z Szemlina wytrzymały czwarthą
cząscz Zemlina przecziwo Hańcze a Szimvnv
s Wyslawicz 1420 Kościan nr 776; Jaco Zacharias z Czmachowa nye rzeki Jasszewy, aby
gy chczal szchowacz ku pozedze dobrze prze
czywo Byenakowy 1422 ib. nr 957, sim. 1422
Pozn nr 1113; Jszem nyemoczen byl praua nyemocza od boga szlozona tedy, kedym mai
przischaga czynicz przecziwo Rabaschewi 1434
Pozn nr 1436, sim. 1432 ib. nr 1390; S pospolythym młynarzem alybo sługą geden *bradth
szą może o krziwdą przed obranym sąndzą
sząndzicz..., aczkolye gynsza bracza nyedzelna
sz nym thego czynycz nye chczely y przeczywo
themv bi mowyly (licet alii fratres contradicerent) Sul 13; Blogoslaveny gesczye, gdi bądą
wam layącz ludzye... a badą mowycz wschitko
zle przecziwo wam (dixerint omne malum adversum vos Mat 5, 11), lszącz prze myą* XV med.
R XXII 233; O bozzem gnyewye przeczywo
takym pobudzonem (in ira dei contra tales excitanda) XV med. MPKJ V 431; Saul rzecze:
Barzom zn0dzon, bo Fylysteowye boivio prze-

cywo mnye (adversum me) BZ I Reg 28, 15;
Czso rzeczesz, gdisz czo nawyedzo? Bosz ti
ge navcil przecywo sobye (adversum te) BZ
Jer 13, 21; Bydlyl sznym przesz zyma w temsze
domv a przeczywo {OrtMac 48: przeczyw)
themv naymowano {pro naymowanv) dothychmyasth nycz nye mowyl OrtOssol 42, 1; Glos
Yezukristow albo czerekwe przeczywo dyablu,
przeczywo wszem zlosnym Puł 143 arg.;
~ Spowadacz se bodo przecziwo mne *samego
(adversum me) *neprawdo moio gospodnu FI
31, 6, sim. Puł.
2. 'w czyimś kierunku, na czyjeś spotkanie,
obviam alicui : Wiszedl iesm przeciwo czudzozemczowi (exivi in cccursum alienigenae) FI II
Prol 4; Przyaczele mcgi y bliszny mogi prze
ciwo mne (adversum me) przibliszili S0 se
y stali S0 FI 37, 11, sim. Puł; To gdisz vsliszal
Dauid, wiszedl przecywo gim (obviam eis)
BZ I Par 14, 8; Gydzie przecziwo gym venit
ad se (quis rex... non... cogitat, si possit
cum decem milibus occurrere ei, sc. alio regi,
qui cum viginti milibus venit ad se? Luc 14, 31)
1471 MPKJ V 123.
3. 'przed kimś, czymś, na wprost czegoś, exadversum, contra*: Wszego dna sromota moia
przeciwo mne iest (contra me est) FI 43, 17,
sim. Puł; Grzech moy przeciwo mne (contra me)
iest zawszdi FI 50, 4, sim. Puł, KartŚwidz;
Bodzcze przeczywo gospodnw (contra domi
num) weszghy FI 108, 14, sim. Puł; Obnaszilem
byodra twa przeczywo twarzi twey (contra
faciem tuam) BZ Jer 13, 26; E regione przecziwo
{war. lub.: przeczyw) schobye (unus autem
ordo habebat columnas quindecim contra se
invicem positas et e regione se respicientes III
Reg 7, 5) 1471 MPKJ V 43; Przeczywo {war.
kał.: przecziw) modlebney cora<m> propiciatoria (ne omni tempore ingrediatur sanctuarium,
quod est intra velum coram propitiatorio Lev
16, 2) MPKJ V 23; ~ z gen.: Ortus maior
seccessit domine Stephanouey abeque lapidea
et ortus przecz<i>wo go 1428 Monlur III 10.
4 . 'na czyjąś korzyść, na rzecz kogoś, cum
utilitate alicuius, pro aliąud: Iaco Boguss ne
roczil quatuor marcas za Czaslawa przecziwo
Jaskowi 1405 Pyzdr nr 266; O kthore bydło
Miczek na mo zalowal, przeciwo themu Szanthor Alene wanowal 1417 Czrs 102, sim. ib.;
Jaco czssosmy raczily za Micolaya a Woczecha przeczywo *Jana, gesmy scodny XI marcas
1420 Kościan nr 839; Jacom ne wranczyl Marczina w rankoyemstwo przeczywo Abramowy
1423 ib. nr 998; Jaco gednacze na Mironyega
poloszili przeciwo *nnye szaplaczicz poltrze-
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eyeg grziwni gednanego 1427 Zap Warsz nr 2739;
Przecucić *obudzić (się), expergisci : PrzeEze Pyotr zaplaczil winy Marcinowi mogimy
czuczyw expergefactus (expergefactus pharao,
penodzmi i wolem, ktorem został przeciwo
rursum dormivit Gen 41, 4) 1471 MPKJ V 13;
Voyczechowi 1435 ib. nr 462.
Przeczuczczie expergiscimini (expergiscimini,
5. 'w zamian za coś, pro aliąua re : Jaco 5 ebrii, et flete Joel 1, 5)! ib. 112.
Przecz cf. Precz
Adamowa matka vydana za Drogoczinem
przecziwo Besdrowscn 1407 Pozn nr 618; Jaco
Przeczą 1. *zamieszanie, nieład, perturbatio,
ta carczma, o którą myą Jan a Jacuss w szandze
confusid: Przeczą chaos XV p. post. R XXV
258.
obvinily, ta nye dana była przecziwo trzecze
czansczy wolwarcow 1425 Kościan nr 1140; 10
2. *przeciwieństwo losu, res adwersa : Tollam
Jako Mikolay wsszol przecziwo thim penodzom
crucem czyrpy<ę> skody, [...] klopothi, przeczy,
w Mrokowskego swo polo wieżo 1431 Zaphwbostwo, prześlą<dowanie>, yragane XV med.
Warsz nr 363; ^ *zgodnie z czymś, ex, pro
R XXIV 359.
aliąua re, secundum a l i ą u i d Yze pany Judka,
Na przeczą 'w poprzek, na szerokość, in
zona Jurzączyna, ssyostra Mirossewa, quid- 15 transversum, in łatitudinem : A riwulo usque
briff dala przecziwo lysthowy 1437 Pozn nr 1580.
ad arborem dictam brzosza szucha in łatitudi
6. V przeciwstawieniu do czegoś, przeciwnie
nem ylg. na przeczo... debet dividere... Benko
1416 Czrs 166.
niż coś9 contra, aliter*: Then stary mąsz y yego
zona, Elzbyetha prz<ez>dzyatkyny, osobnym
Przeczni cf. Przeczny
darem w sve starosczy, przeczyvo wschemv 20
Przecznica, Przesznica fo r m y : n. sg. przecz
nica ca 1500 Erz 79; ^ ac. sg. przecznicę 1476
przyrodzenyy, yyelyebny y przeslavny plod
przyaly Rozm 46.
StPPP II nr 4176, 1494 ZapWarsz nr 1659;
Przeciwomołwa cf. Przeciwomowa
^ i. sg. przecznicą 1444 ZapWarsz nr 576;
Przeciwomołwić cf. Przeciwomówić
~ ac. pl. przecznice 1424 KsMaz II nr 679,
25
ca 1450 PF IV 578.
Przeciwomołwienie c f Przeciwomówienie
(Przeciwomowa) Przeciwomołwa cróżnica zdań,
Z n a c ze n ia : 1. 'ogrodzona droga poprzeczna,
via transyersa saepta : Tenetur... allodium
spór, kłótnia, controversia9 rixa9 iurgium : Rozdrzesz, gospodne, rozdzel ioziki gich, bo iesm
et orthoferalia, obori i *pszecznicze, reformare
1424 KsMaz II nr 679; Jacom ya ne yczinila
widzal lichoto y przecywomolwo[cz] w mescze
(ąuoniam vidi iniąuitatem et contradictionem 30 Halene skody za copą grossy swa przecznicza
syla 1444 ZapWarsz nr 576, sim. ib.; In vias
in civitate, Pul: przeczywnoszcz w myeszcze)
FI 54, 9.
et sepes na szczegny, na rostany, na przecznycze (exi in yias et saepes Luc 14, 23) ca 1450
Przeciwomówić, Przeciwomołwić *mówić zda
PF IV 578; Jakom sya ja s thoba ygednal, jsch
nia przeciwne, spierać się, kłócić się9 contradicere9 rixari9 contendere*: Wyimesz me od przecy- 35 thy myales grodzycz przecznycza tha na Vythwomolwoczego luda (de contradictionibus pokach v ogrodzę myedzy ogrode<m> Mykolayovem y twoyem 1494 ZapWarsz nr 1659;
puli, Puł: od swaru lyudzkyego) FI 17, 47;
~ Przecznyczą vicus ca 1500 Erz 79.
Zasczicysz ie w przebitcze twoiem od przecziwomowoczich iozikow (a contradictione linguarum,
2. 'część roli o zagonach biegnących poprzecz
Puł: od zapowyedzenya yęzykow) FI 30, 26. 40 nie w stosunku do zasadniczego kierunku roli,
(Przeciwomówienie) Przeciwomołwienie 1róż
pars agri, cuius lirae transyersae ductae s u n f:
nica zdań, spór, kłótnia, sententia contraria,
Katherina, consors Nicolai Sczypyecż..., przeczniczą roley swey, która przibiegla konczem do
controversia9 r ix d : Poloszil ies nas w przecywomolwene (in contradictionem, Puł: w przeczy
okrągley niwy..., obligauit 1476 StPPP II
wnoszcz) sosadom naszim FI 79, 7; ~ (o bun 45 nr 4176; Johannes... staianye, iacens nad laczcie Izraelitów w związku z brakiem wody na pu
kamy podlye Kusovicz rolyey a konczem ku
styni, de Israelitis, ąui cum locis desertis essent,
*przesznicza gego..., obligauit 1480 SKJ III 334.
propter penuriam aąuae seditionem moverunt):
Przecznik *zastępca procesowy, ąui causas in
Kusił iesm cze v wodi przecywomolwena (apud
iudicio agit, p a t r o n u s Przecznyk causidicus
aquam contradictionis, Puł: przeczywyeynstwa) 50 ca 1455 JA XIV 495. ^ Może należy poprawić
na rzecznik.
FI 80, 7.
Przeczny, Przeczni fo rm y : n. sg. m. przeczny
Przeciwu *przeciw komuś, wrogo, nieprzyjaź1462 R XXV 269, 1466 R XXII 13;/. przeczna
nie9adversus aliąuem, animo inimico : Bo sedzely
1432 Monlur III 29; neutr. przeczne (1367)
so kxoszota, przecywu mne (adversum me, Puł:
55
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nego 1448 LubPodk 37; /. przecznej XV ex.
PF III 178; przeczniej 1447 DokMp III 240;
neutr. przecznego ca 1500 JA X 382.
Znaczenia'. 1. *poprzeczny, w poprzek bieg
nący, przecinający się prostopadle, transversus,
se in transrersum secans5: In platea dicta przeczna
vlicza 1432 Monlur III 29; Eundo via przeczna
de Opacz 1432 Monlur VI 81; Alios scopulos...
sipavimus usąue ad viam transversalem vlg.
as do przecznyey drogy 1447 DokMp III 240;
Ad viam przeczna ibidem in Wachadlow 1447
MMAe XVII 462; Iste granicie vadunt robeto
syppato usąue ad campum, quod campum
spectat ex ista parte inferioris al. *przedcznego
smuga usąue ad Smilow 1448 LubPodk 37;
Assectabor te ac deducam usąue ad divorticulum poyda s tobą y doprowadza czie az do
przeczney vlicze XV ex. PF III 178; Tunc
milites... posuerunt crucem super terram et
perforauerunt tribus foraminibus, in duobus
sc. cornibus lig ni transversalis, v przecznego
drzeva, et ąuasi in medio uel modicum vltra
ligni longi ca 1500 JA X 382.
2. *sprzeciwiający się, oporny, swawolny, resistens, repugnans, lascims\* Lascivus przeczny,
pszothny 1462 R XXV 269; Sic importunus,
gl. contrarius przeczny, vporny, fit, gl. sc. coluber, magis 1466 R XXII 13.
3. przeczne cło eopłata za przejazd bądź przej
ście, zarazem miejsce jej pobierania, pecunia,
quam solvit, qui aliqua via iter facit vel per aliquem locum transit, etiam locus, ubi haec pecunia
exigituf: Duo theolonea (sc. donamus), unum
versus Cracoviam..., secundum vero theoloneum versus Vratislaviam, dictum przeczne
czlo... Nam de ąuolibet pecore, iumento aut
pecude, ąuocienscunąue pelluntur per oppidum antedictum per emptores..., tociens de
ąuolibet pecore, pecude aut iumento per duos
denarios... predicte ecclesie rectoribus dent,
assignent et exsolvant..., nichiląue de predicto
theoloneo, dieto przeczne czlo, pro nostra Maiestate Regia aut nostris successoribus reservando
in futurum (1367) 1501 M MAe XVI nr 1981.
Przeczówka *część roli o zagonach biegnących
poprzecznie w stosunku do zasadniczego kierunku
roli, pars agri, cuius lirae transversae ductae
sunf: Niwą roley..., która lyezy na przeczowkach al. Godulinska... obligauerunt 1476
StPPP II nr 4174. ^ Cf. Przeszówka.
Przeczynić ' uszkodzić, przerobić, \iolare, frangere, retractare5: Quod eadem statuta de cancellaria regali... exiuerunt, nec ea affecit al.
przeczinil neąue falsificauit ea 1433 StPPP II
nr 2478.

Przeczysty f o r m y : n. sg. f. przeczysta Pul
22, 7, De nativ w. 13;
g. sg. neutr. przeczy
stego BZ Ex 37, 23; ^ ac. sg. m. przeczysty
BZ Lev 24, 2; neutr. przeczyste BZ Num 18,
30; ^ i. sg. neutr. przeczystym BZ Ex 37, 26;
~ /. sg. neutr. (na) przeczystem BZ Num 19, 9,
Z n a c z e n ia : 1. 'bardzo czysty, najczystszy,
purissimus': Udzelal... ssody... z złota prze
czystego (de auro mundissimo) BZ Ex 37, 23;
Przykril gy (sc. ołtarz) zlotem przeczystym
(auro purissimo) ib. 37, 26; Przikasz synom
israelskim, acz offyervyo tobye oley oliwny przecisti (oleum de olivis purissimum) BZ Lev
24, 2; Gdisz przecziste y wszitko lepsze (praeclara et meliora) offyerowacz bodzecze z dzesyotkow, policzono wam bodze, iakobiscze
s gvmna i z liszicz dali pirwe vrodi BZ Num
18, 30; Sbyerze mosz cisty popyol krovi y pospye gy przed stany na przecisstem myesczv
(in loco purissimo) ib. 19, 9; Czasza moya
ypawayącza kako przeczysta yest (praeclarus
est, FI: kelich m oy... kaco swatli iest)! Pul
22, 7.
2. 'bardzo czysty, najczystszy pod względem
moralnym, nieskalany, niepokalany, purissimus,
qui sanctis et incorruptis moribus est’: Dzyewycza thedy przecysta porodzyla Jesv Crysta
De nativ w. 13.
Przeczyść f o r m y : praet. 3. pl. m. przecztli
BZ II Esdr 8, 68; ^ plqperf. 3. sg. m. jest
przeczedł był Gn 184b; był przeczedł BZ IV
Reg 19, 14; ^ part. praet. pass. n. sg. neutr.
przeczciono OrtOssol 99, 3.
Z n a c z e n ie : *przeczytać, legere5: Ten tho... opath gestcy on gisty lysth przeczedł byl Gn 184b;
Gdisz bil kroi wzol lysti... y przeczedł (cum...
legisset) ge BZ IV Reg 19, 14; Y przecztly
(relegerunt) przikazanye krolyowo starostam
krolyovim BZ II Esdr 8, 68; A jako ge (sc. listy)
przeczczyono (dum perlectae fuerant), tedy
rzeki Doroczyn rzecznyk OrtOssol 99, 3.
1. Przeć (się) fo rm y : 1. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 3. sg. prze 1444 AGZ XI 245,
1448 AGZ XIV 264, 1491 StPPP II nr 4384;
3. pl. prą 1455 AGZ XIV 450; ^ praet. 3. sg. m.
parł 1469 AGZ V 214, 1490 AGZ XVII 264;
perl 1444 AGZ XI 234; ^ condit. 3. du. m. -bysta
parli OrtMac 122.
2. a. z zaimkiem zwrotnym się: praes. ind.
1. sg. przę 1440 Pozn nr 1602, 1448 AGZ XIV
264, Rozm 783; 3. sg. przy 1418 TPaw VII
nr 129, 1443 AGZ XI 211, OrtMac 37, etc.;
~ part. praes. act. adv. przę 1418 TPaw VII
nr 129; ^ praet. 1. sg. m. -m przał 1400 Pozn
nr 428; 3. sg. m. przał 1398 StPPP II nr 259,
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1415 AKH III 252, 1424 Kościan nr 1038, etc.;
f . przała 1463 StPPP II nr 3719; 3. pi. m. przali
1394 Leksz I nr 1879; ^ condit. 3. sg. m. przałby
OrtOssol 52, 3.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 2. sg.
przysz ca 1455 JA XIV 494, 1466 R XXII 15;
3. sg. przy Sul 95, XV p. pr. R XVI 344,
Rozm 689; ~ imper. 2. sg. przy BZ Gen
12, 12; ^ praet. 3. sg. m. przał 1402 JA VI
207; /. przała BZ Gen 18, 15; 3. pl. m. przeli
Rozm 181; ^ condit. 2. sg. m. -by przał 1399
Pozn nr 367; 3. sg. m. -by przał OrtMac 37,
OrtOssol 35, 1.
3. a. z zaimkiem zwrotnym się: inf. przeć
1427 ZapWarsz nr 2743, 1434 ArchTerCrac
CCCXII 485, 20, 1440 AGZ XI 164.
b. bez zaimka zwrotnego się: inf. przeć 1446
AGZ XIV 221, OrtOssol 77, 2.
Z n a c z e n ia : 1. *skarżyć, toczyć spór sądowy,
wdawać się w spór, występować w procesie sądo
wym, coram iudicibus aliąuem accusare, iure
( cum aliąuo) agere' : Eze V0ch wysnal nan
copce y zagoni, a on niczsz ne przaal na Dzirzska
1402 JA V I207; Domine iudex,... volo litisąuestionem facere al. przecz 1446 AGZ XIV 221;
~ przeć się: Mała cum Judeo Benasz przali
szo litteris 1394 Leksz I nr 1879; Contra aliam
personam comparuit et przal se cum eadem
litera 1398 StPPP II nr 259; Iacom szo o *tto
przal, kedi *Simichna otsandzona poszaznich
penandzi 1400 Pozn nr 428; lako Stanisław ne
brał oth kmoth mitha, kyedi szą za ktorim
przal 1415 AKH III 252; Tedi gest oczecz twoy,
ne prza sya o ty dzedzine any byerzą na szachoczcza podług prawa zemskego, dal na sya
roku stacz 1418 TPaw VII nr 129; Procurator dixit: Panowe, on sya thu przi o Slonskego
ib.; Jaco Michał ne obsilal Stoyslawa, aby gy
w prawe zastampil, yaco mv ranczil za warunk,
ale ssą ssam przal 1424 Kościan nr 1038; Veniens Mathias de Miroszow agebat vlg. *przsal
szą pro pena contra Pacossium 1424 StPPP II
nr 1990; Jacom ya s Sczepanem vgednan pod
zacladem, eze syo nye gmal naprzeciwo mnye
od Marcisza przeć o chansbo 1427 ZapWarsz
nr 2743; Conąuerere al. przecz ssye 1434
ArchTerCrac CCCXII 485, 20; Agere incepit
al. przecz sszye 1440 AGZ XI 164; Jakom
nye wsdala swemu mąnszu trzeczey czansczy
Nyeczayny po lyscze dziedzicznem, ktorim szą
przecziw panv gnyeznyenskemv przą 1440 Pozn
nr 1602; Ipse przy sze 1443 AGZ XI 211; Stanislaus... luit penam ... pro eo, quia ex parte
domini iudicis perl sze, non habens procuratorem 1444 ib. 234; Et ego iudex recipio ad
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interrogandum ad dominos, quia actor przye
sye, utrum eundem secundum terminum pro
tali casu potest simplici infirmitate postponere ?
ib. 245; Massko dixit:... Ecce hic a domino
suo litisquestionem agittat vlg. prze ssye, et
non habet pi ocuratorium... Et Otha dix it:... Habeo procuratorium..., sed in eo
n<on> agito litisquestionem vlg. nye prza ssye
1448 AGZ XIV 264; Actores non stant nec
iure agitantur nye prą sye 1455 ib. 450; G<d>ybysta przyszła dwa przed prawo a parły szye
o thaky członek OrtMac 122; Cum actrix
disceptauit in jurę cum eodem al. przała szye
1463 StPPP II nr 3719; Ad hoc conabatur al.
y k temv szą parł 1469 AGZ V 214; Petrus
al. Pyetrzyk... luit penam ..., quia przal ssya
a Margaretha, uxore Johannis kmethonis,... et
ipsa sibi non fuit commissa 1469 TymSąd 35;
Hryczko astitit terminum al. vstal rok super
eundem Stanislaum et affectavit iuramentum
al. parł szye o przyssyąga 1490 AGZ XVII
264; Zophia non indicit se al. nye prze se ad
perpetuitatem et ad suas pecunias 1491 StPPP
II nr 4384; ^ *domagać się czegoś, 'aliąuid
poscere : Gymel szye wykłada odpłata, bo tu
przy szy<ę> welyko myloszerdzym sobe odplaczicz (qui sibi multipliciter gratiam retribui
petit) Pul 118 arg. 2.
2.
*zapierać, zapierać się, zaprzeczać, negare\ Tego na czo zaluyo, esz... gwałtem
wszolesz mi newoth... Aczbi mi tego przal,
gotowem to vkaszacz 1399 Pozn nr 367; Przeczywna strona acz przi (si negat), wlostnąn
przissyąngąn zaprzenye *poczyrwydzycz ma
Sul 95; Prszy negat XV p. pr. R XVI 344;
Bo czyo vszrz0 Egipszczy y rzeko, bi ty bila
moya zona, y zabyyocz myo, a ty przy BZ
Gen 12, 12; Przała (negavit) Sara rzekocz:
Nye szmyalasm syo ib. 18, 15; P<r>zysz swey
wloszney movy negas propriam vocem ca 1455
JA XIV 494; Gdyby on tego prszal, kako tego
nayn radą ma dowyescz? OrtOssol 35, 1, sim.
OrtMac 37; Na kogo czokoly zaluge albo zaluyą, mvszy sznacz albo przecz OrtOssol 11, 2;
<P>yotr postawyl syą naprzeczyw łanowy sadzy
o rzecz, którą przed nym myal abo czynyl, ale
zdanye łanowo aczkole wspyrayącz syą przal,
a sądzey nye naganyl Dział 29; Tu, gl. sc. wlpes,
bene furta negas, gl. non concedis przysz, te
vite purior vsus liberat 1466 R XXII 15; Czy
(sc. Saducei) ...vstanya przychodzącego sządv
przely (negabant), mnymayącz, aby dusche pospolv s czyaly vmyraly Rozm 181; Przy (sc.
Piotr)..., aby szvoy zyvoth schoval ib. 689;
Nye tylko ten przy Crista, yen przy, aby on byl
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Cristus, alye y *ten, szye krzyesczyanym bycz
przy ib.; ~ przeć się: Przyly szye (OrtOssol
35, 2: zaprzyly szye) thego tho ('kto’), then
może nyewynnoscz szwa ykazacz szam albo
sthawycz szwyathky OrtMac 37; Gęstłyby
woyth byl nyeprzyszaszny a przalby szye tego,
czo nayn żałowano, tedy może szwą nyewyn
noscz przyszaga vkazacz na krzyszv szam albo
sze szwyathky OrtOssol 52, 3; Qui vero genitoris sui opera non facit, negat, przy szye, genus XV p. post. GIDom 70; Nye przecz (leg.
przę-ć) szye, yze thy movysch, yze ya kroi
yestem Rozm 783.
Cf. Odeprzeć, Oprzeć, Podeprzeć, Poprzeć,
Przeprzeć, Rozeprzeć, Uprzeć, Wesprzeć,
Wyprzeć, Zaprzeć, Zeprzeć, Odpierać, Pod
pierać, Popierać, Przypierać, Rozpierać
2. Przeć cf. Przejść
Przed, Przede I. z instr. rzeczownika lub
zaimka 1. wskazuje osobę lub przedmiot dalszy
niż inny przedmiot lub miejsce dziania się, przed
miot swoją stroną ważniejszą ( twarzą, fron
tem itp.) zwrócony ku innemu ' antę*; Pred uolem
a pred osiem v yaslkah s<ię położył> bil Kśw
cr 30, sim. XIV ex. Pocz 232; Pred nim poclo<k>ly Kśw cv 32, sim. Gn 3 b ; Pred gego
nogamy gest ona bila padła Gn 14b, sim. ib.
182b; O n... szin... pred oltharzem... gestcy
on cloczal byl Gn 184a; Szarana (leg. z zara
nia) bodo stacz przed tob0 (astabo tibi) FI 5, 4,
sim. Pul, sim. FI i Pul 5, 5. 13, 7. 25, 3, etc.;
Gdi przyd0 y pokasz0 se przed obliczim boszim (antę faciem dei)? FI 41, 2, sim. Pul;
Ne poloszili S0 boga przed obliczim swogim
(antę conspectnm suum, Pul: przed sobo) FI
53, 3; Padnmi przed bogem, placzymi przed
gospodnem (antę dominum), iensze vczinil nas
FI 94, 7, sim. Pul; Yz Jurga... ne thego Jana
postawił przet crzizem..., ale ginnego 1418
Kościan nr 722; Mnogy yescze przed dzwyrzmy
bodze, czszo na yego masto szodze Slota w. 43;
Czszo masz na stole lepszego przed szobo,
czczi yo (sc. żeńską twarz), yszby zyla s tobo
ib. w. 78; Ty (sc. konie) wsąl przede wszą
w oplothczech w Turkowe 1424 Pozn nr 1164,
sim. Sul 30, Dział 18; Skazanye... mayą vczynycz... boga mayącz przet (Dział 2: przed)
oczyma (prae oculis) Sul 54; Sedente Loth
pre foribus, przet wroti, civitatis (Gen 19, 1)
XV med. GIWroc 89 r; Vncto digito asperget
sepcies contra velum przed zaszlon[y]a ołtarza
(Lev 4, 17) XV med. R XXV 154; Sed videns
ipsum antę se ale gdysz gy vsrzala przed sobą
XV med. SKJ V 259; Vstawyl przed ragem
(antę paradisum) roskoszy Cherubyn BZ Gen

3, 24; Otocz wszitka zemya przed tobo (coram
te) gest ib. 13, 9; Gdisz bil wyelblodi ostawyl
przed myastem (extra oppidum) ib. 24, 11;
Szlyad przedchodzoczich nalyeszli S 0 0 w stanyech przed morzem (super marę) BZ Ex 14, 9;
Nye wnidzesz w gego dom ..., ale stanyesz
przed nim (foris), a on tobye vinyesze, czosz
bodze myecz BZ Deut 24, 11; Owa tu nye
strzali, ale daley przed tobo (ultra te) gest
BZ I Reg 20, 37; Przed schpicza woysky antę
aciem OrtCel 1, sim. OrtLel 233; Othoszczy
przeth thobv stoya De morte w. 55; Yze Krystus przed myastem od Zydowstwa byl obstopyon Pul 16 arg.; Ganek brukovany przed
domem XV p. post. Kałużn 275, sim. XV p. post.
RozmPam 474, Rozm 298; Yne panny przed
ylyczką (antę ianuam)... *szyedzyely Rozm 48,
sim. ib. 675; Dwoy lyvd vydzą przede mną (antę
me) ib. 62; Anyely dzyerzacz dzyeczyątko
przed sobą ib. 64; Ostaw thvoy d a r... przed
ołtarzem (antę altare Mat 5, 24) ib. 267; Kyedy
czynysch yamvzna, nye day przed sobą (antę
te Mat 6, 2) trąbycz ib. 271; Ydzczye do tego
myasta, ktorezczy yest przed vamy (quod con
tra est Luc 19, 30) ib. 445; Dzyevycza Marya
była przed domem ib. 698, sim. ib. 748; ^ Ta
koż za ssobą y przed sobą byl (sc. Jesus) tako
sylnye vbyth, yze v yego vschythkym zyvoczye...
nye było myescza czalego Rozm 822; ^ Yaco
ne szabyl szarni przet yego psy any gey iego
psi goniły do yego wsy 1422 Pozn nr 1099;
Esze Pyotr nye wząl przeth Voythkovymy
charthy, ogary, vyszly lyscha schamowtor szylą
1434 TymŁow 58; ~ Przebiwacz *bodze se
slunczem y przed *mesoczem (antę lunam)
w pocolene y w pocolene FI 71, 5, sim. Puł9
sim. FI i Pul 71, 17; ^ (przy czasownikach
ruchu) 'z przodu, poprzedzając, antę, prae*:
Sprawedlnoscz przed nim (antę eum) chodzicz
bodze FI 84, 14, sim. Pul; Ogen przed nim
(antę ipsum) przeydze FI 96, 3, sim. Pul; Posiał
przed nym (antę eos) mosza FI 104, 17, sim.
Pul; Myloszyerdze y prawda przeydzeta pized
lyczem twoym (praecedent faciem tuam, FI:
oblicze twoie) Pul 88, 15; Angyyel palmą
rayszką yey dal, aby przeth panną noszona,
gdy do grobu prowadzona ca 1500 SprTNW
V 12; Yedny schły przed nymy (praecedunt)
a drudzy za nymy Rozm 84, sim. ib. 199; Yako
ya ydą, tako yny byezy przede mną (antę me
Jo 5, 7) ib. 256—7; Owa ya slye anyola mego
przed oblyczem tvoym (antę faciem tuam Luc
7, 27), który nagothvye drogą przed tobą
(antę te) ib. 316.
2. określa czas: a. wskazuje moment czasowy,
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zdarzenie, względem którego coś się dzieje
wcześniej 'antę*: Jako mi so Wanczlaw poclonil
przeth swantim Maiczinem 1391 Pozn nr 284,
sim. 1423 Kościan nr 989, 1424 ZapWarsz nr 49,
Sul 4; Przed swytanem (antę luciferum) wrodzyl
gesm czo FI 109, 4, sim. Pul, sim. ca 1500
Erz 79; Jacosmi bili pos[i]li... v czasz przet
Godi do woytha z Buku 1401 Pozn nr 507;
Jaco letni Iow nay<e)szerze Ledniczi przisluchal
y trzimal cu górze Mikolagewey pizet smerczo
Kazimirowo y po gego smerci 1403 ib. nr 559,
sim. 1418 Kościan nr 665; Yz pany H anka...
vmarla poszledny wtorek przed Gody Bożego
Narodzena 1419 Kościan nr 731, sim. OrtMac 92, OrtOssol 69, 2, Rozm 441. 442. 478.
767; Yze dwanaczcze lath przed targem vmarl
strigek gego 1427 AKPr VIII a 168; Jsze pan
Cusz... nye dawał czinschu Henricewey trzi
latha przed yego szmyerczą 1433 Pozn nr 1562,
sim. OrtMac 134, OrtOssol 97, 3, Rozm 563;
Swyathkowye stali, alye przeth poludnyem
prziszącz nye *chczyali 1446 SprTNW VIII
2, 39; Paknąlybi..; przed przerzeczonymy czassi
(infra praedicta tempora) myedzi szobą roszdzelily Sul 22, sim. Dział 9; Gdy czyge dzeczy... przeth sprawnymy lathy (antę legitimam
aetatem) do sząndow czągnyeny bywayą Sul 54;
Kako sye yma ymyecz [p]przed stołem (antę
mensam) i za stołem, y po stolye XV med.
MPKJ V 429; Dzyeczy, czo szobą (leg. z sobą)
myely przed malszenstwem OrtOssol 30, 2,
sim. OrtMac 28; To by ozalowano we dnye,
szlowye przed noczą OrtOssol 64, 1, sim. OrtMac 85; Si filiaster molendinum cum piscina
exemerit antę demissionem aque de piscina
al. przed spustem 1463 AGZ XVI 2, sim. ib. 6;
Yakom ya zadzyrszal Katharzynina cząscz
przeth posswem 1464 ZapWarsz nr 1142;
Gdi yeszcze in mundo nye biły kizeszczyyany,
a tho przed narodzenym boszym XV ex. MPKJ
II 316; K ristus... kazanye... przed vczynyenym czvda (antę vini miraculum) vczynyl
Rozm 205, sim. ib. 348, etc.; Yako było v ony
dny przed potopem (antę dihmum Mat 24, 38)
ib. 485.
b. wskazuje miarę czasu, o którą coś się
dzieje wcześniej: Jaco Potrek ne obszaloual Sandziuoya przet szeczo nedzel 1390 Pozn nr 82;
Jako Gnewomir szaszwal Elszbetho przed trzemi
lati 1393 ib. nr 172, sim. 1399 ib. nr 412, Dział
50; Wislusza bog y vsmerzi ie, iensze iest przed
weki (antę saecula) FI 54, 21, sim. Pul, sim.
FI i Pul 73, 13. Ath 29, M W 112b, Pul 54 arg.;
Czo Czesław wroczil Sczedrzika we dve grzywnę,
to gy vipravil przed rokem pr<z>esze skodi 1403

Pyzdr nr 214, sim. 1428 Pozn nr 1311, Dział 50;
Ysz *01bracth... ma swe dzedzicztwo pod
królem przet trzemi lathi pirzwe, niszly gy
Pyotrasz... prawem gabal 1420 Kościan nr 1406;
Bo obykly nyekthorzy... pothwarzą mąze nyevynne s grzechy mązoboysthwa przeth (Dział 46:
przed) wyelim lath (antę multos annos) dopvsczonego zaloblywye obvynyacz Sul 54; Antę
diem festum Paschę, przed tydnem swatym welkynocznym, sciens Ihesus, quia venit hora (Jo
13, 1) XV med. GIWroc 20v; A takesz nyedawno przed tymy lyati (antę hos annos)... pogubyeny biły BZ Judith 5, 22, sim. OrtMac 90,
OrtOssol 67, 3, Rozm 668. 696; ^ być, stać
się przed kimś 'być, stać się wcześniej od kogoś,
prius quam aliąuis esse, fien : Wszitci gyny
wyoczsy vrodzenym, gysz przed nym (antę eum)
biły, zmordowany S0 BZ II Par 22, 1; Stare
radzcze, kthorzy przed namy geden rok <radźcy> były, owynyly... czlowyeka OrtOssol 35,
3, sim. OrtMac 37; Po mnye przyszedł mąsz,
chtory przede mna (antę me Jo 1, 30) stal szya
yest, bo pyrwszy mnye byl EwZam 301; Bocz
są takyesz nyenazrely prorokow, którzy przed
vamy (antę vos Mat 5, 12) są były Rozm 264;
przed czasem 'przed terminem, przedwcześnie,
antę diem constitutam, antę tempus, maturę’:
Jacom ya sz Grzegorzową volya wstał przeth
czassem 1437 ZapWarsz nr 610, sim. Sul 1, 1488
ZapWarsz nr 1571, ca 1500 JA IV 91; Zalowal
szyą Pyotr na Andrzeya, ysze chcze gy wygnacz sz domv przed czasszem OrtOssol 42, 1,
sim. OrtMac 48, sim. XV ex. MacDod 138;
Przyschedlesz przed czaszem (antę tempus Mat
8, 29), chczącz nasz mączycz Rozm 219, sim.
ib. 291; ^ być przed laty 'być niepełnoletnim,
impuberem esse’: Gdysz gescze była przeth lathy
alybo molthsza (pro mlothsza) lath (dum ...
esset minor annis) Sul 37.
3. wskazuje na osobę lub instytucję związaną
z czynnością, towarzyszącą tej czynności jako
słuchacz, świadek itp. 'w obecności, aliąuo praesente, inspectante’: Dzeczothko... gestcy ono
bilo przeth sv0 milo mathko płakało, allecz...
[p]przed sv0th<y>my angoly gestcy szo ono by
ło ssmalo Gn 4b; Tako vocz on pred onimy...
luczmy gesthcy on bil f grób *stopil Gn 181 b;
Obetnycze moye panv wroczo przede wszemy
łudźmy yego (coram ornni populo eius) FI 115, 5,
sim. Pul; Multa ąuidem et alia signa fecit Ihesus
in conspectu, przed oczyma, discipulorum suorum (Jo 20, 30) XV med. GIWroc 28r; Dawam
czy pole... przede wszemy łudźmy mimy (praesentibus filiis populi mei) BZ Gen 23, 11, sim.
ib. 23, 10, Rozm 107. 126. 679. 716. 718. 805;
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Szesze (leg. zeżże) yo przed widzenym wszitkich (cunctis videntibus) BZ Num 19, 5, sim.
Rozm 60. 61; Ya thwe vyerne vydzyala czyalo
y krew, przede mna poszwyaczono y zegnano
chlyeb rakama kaplanskyma Naw 98; Przed
nyin illo presente ca 1500 Erz 79; Nye stały
szye (sc. działa) przed vyernymy albo dostoynymy lyvdzmy (coram fidelibus) Rozm 162,
sim. ib. 265. 271; Tedy tobye czescz bądzye
przede wschytkymy *godąyączymy (coram...
discumbentibus Luc 14, 10) ib. 381; Tamoczyem
tedy v nych navykl to pyenye, czom przed Iesuszem spyval ib. 753; ^ Isz Jan a Dobesz ranczili memu szynowi pręt starost0 listu wyprawena 1394 Kościan nr 13, sim. 1406 MMAe I I 28;
Iaco Buthka... uczinila zaplaczene przed Yanem 1394 Kościan nr 65; Ale Grizinski przed
panem S0dziw<o>iem poznał, ize cztirzista grziwen wz0l 1399 Pozn nr 397, sim. 1402 ib. nr 538,
1408 Kościan nr 381, 1424 ZapWarsz nr 87; Jacosm tey vmowi z Yankem przed Micolayem...
ne mai 1404 Kościan nr 225, sim. ib. nr 255,
1408 ib. nr 380, 1417 Pozn nr 926; Ten listh
zedran przed sządem newinne 1415 Kościan
nr 554, sim. 1413 Pyzdr nr 372, 1423 Kościan
nr 998, 1425 Pozn nr 1195; To posznal pothem
ten rzecznyk przed szyedzaczya radą OrtOssol
53, 2, sim. ib. 53, 4. 71, 2, OrtMac 65, etc.;
<G)-dyby kto nadgechawszy w dom nyektorego
zemyanyna przed oblycznosczą dzeczy gego
(Sul 69: przeth gego dzeczmy) zabyl (in suorum
occiderit praesentia puerorum) Dział 60; Jan...
gy... przed welim... ludzy... zlosthliwimi
slowmi omovil 1474 Zab 540, sim. Rozm 749;
^ Sfwe grzechy gest ona przeth n<i)m bila pouedala Gn 14b, sim. ib. 174b; Gdy Micolay
s Posznana yal, tako przede mpną rzek, ysz mą
Woczech ne ranił 1416 Pozn nr 917; Powyedzal wszitko to przed nymy (in auribus eorum)
BZ Gen 20, 8; Oroduyczye za myo przed Ephronem (apud Ephron) ib. 23, 8; Then, ktho mye
przethobą (leg. przed tobą) vyny, memv szerczy
czyaskoscz czyny XV ex. Zab 444; O them, yze
przede zlemy... kaznodzyeycza kazacz nye ma
Rozm 283; ^ przed kimś 'u kogoś, w czyichś
oczach, w opinii, apud aliąuem, alicuius sententia : Bich lub bil przed bogem (coram deo)
w sweczi sziwich FI 55, 13, sim. Pul, sim. FI
i Pul 77, 15. 78, 10. 79, 2; W pam0cz wroczy
se lychota... oczcz<o>w yego przed oczyma
gospodnowyma (in conspectu domini) FI 108, 13,
sim. Pul, sim. FI i Pul 115, 5. 8. 118, 168. 140, 2;
Zkaszyla sz0 gest *szemyo przed gospodzynem
(coram deo) BZ Gen 6, 11, sim. ib. 10, 9;
Yszesmi nalyeszly myloszcz przed twyma
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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oczyma (in conspectu tuo) BZ Ex 33, 16; Bo
nalyaszlesz myloszcz *przedde mn00 (coram
me) ib. 33, 17; Pakli nyepodobni S00d a nyeysty
przed sob0 (apud te) opatrzys BZ Deut 17, 8;
Nye bądzye... w lasscze przed oblicznosczyą
(in conspectu)... boga 1484 Reg 705; Swyrzchowalesz tym, czo pwayo w czyę, przed syny
lyudzkymy (in conspectu filiorum hominum,
FI: w obesrzenu sinow luczskich) Pul 30, 24,
sim. ib. 51, 9. 67, 3. 5. 97, 3. 8; Były sprawyedlywy oba przed bogyem (antę deum Luc 1, 6)
EwZam 287; Raczy my dacz mądroszczy
szwyeczkye, kthore szą przed thobą za glvposzcz XV ex. Kałużn 290; ^ przed kimś
' wobec, względem kogoś, w stosunku do kogoś,
in, erga aliąuem: Isczy [o]oniy przed milim
Xpem bylycz szo dostogny a boga sz0 *bogoczy Gn 11 b ; Iści sz0 ony pred luczmy vkaszug0
dobrzy, allecz ony szo pred *bodzem sly ib.;
Isby sz0 ony gymy ne stauily (pro slauily) any
yelbyly przed luczmy Gn 12a; Vbogyego ducha
albo dusche gest ten, gen... ma syą przed
bogyem yako żebrak przed królem XV med.
R XXII 235; Lyudze... biły barzo grzeszny
a zloszczywy przed gospodzynem (coram do
mino) BZ Gen 13, 13; Acz przestano zalob
swich przede mno (a me) BZ Num 17, 10; Bo
so y oni nyeprziyaczelske vcinili przed wami
(contra vos) ib. 25, 18; Vy yesteszczye, którzy
szye czynyczye pravdzyvymy przed lyvdzmy
(coram hominibus Luc 16, 15) Rozm 391, sim.
ib. 647.
4.
wskazuje przyczynę ' wskutek, z powodu, ze
względu, propter*: łan soltis ne visedl pred pań
sko criwdo ani mu crzi<w>di vczinil 1399 Pyzdr
nr 114; Przed blazkem (prae fulgore) w obezrzenu iego obloczy so szły FI 17, 14, sim. Pul;
Smneyszo ie iaco proch przed obliczim watrowim (antę faciem venti) FI 17, 46, sim. Pul, sim.
FI i Pul 82, 12; Iaco pline wozk, ktori pline
od oblicza ognowego (a facie ignis, Pul: przed
ognyem), taco zgincze grzeszni przed obli
czim boszim (a facie dei) FI 67, 2, sim. Pul;
Oczi mogi mdle<le)-sta bile przed vboszstwem
(prae inopia) FI 87, 9, sim. Pul; Drzemała dusza
moya przed tesznyczo (prae taedio) FI 118, 28,
sim. Pul, sim. Rozm 523; Yaco Marczin nye mogl
przeyachadz przed slim powetrzim ieszora oglandacz 1420 Kościan nr 812; Bo nye mogl przed
głodem bicz w zemy BZ Gen 12, 10; Any mogły
czarnownyczy stacz przed fTaraonem a Moyszeszem przed ranamy (propter ulcera) BZ Ex 9, 11;
Gdy vkaze..., ysz nye mogl pyrwey przycz
przed nyewolnosczą OrtOssol 91, 3, sim. Ort
Mac 125; Przed nym ab eo (montes commoti
1
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sunt ab eo Nah 1, 5) 1471 M PKJ V 114; Si
lapidem non inveneris propter fractionem arborum al. przed łomy DłLB III 355; Przed nym
(ab eo, FI: od nego) poniszczę sze wszysczy
bydlyoczy na szwyeczye Pul 32, 8; Kto znaye...
przed strachem (prae timore, FI: prze strach)
twoym gnyew twoy rozmyerzycz? Pul 89, 13,
sim. ca 1420 R XXIV 82, Rozm 482; Przed yego
szyła (eius ad introitum) naschy bogovye...
stacz nye mogły Rozm 93; Gest *pravda zmyara
podacz szye vyaczschemv przed bogyem (est
enim debita humilitas subdere se maiori propter
deum) ib. 189; Zacheusz... nye mógł vydzyecz
(sc. Jesnkrysta) przed tlusczą (prae turba Luc
19, 3), yze byl czlovyek nysky ib. 406, sim.
ib. 292. 664. 665. 711; Kur zapyal, ale Pyotr
przed vyelykymy strachy nye schlyschal yego
ib. 675, sim. ib. 665; Nye mógł odpovyedzyecz
rychło przede krvya, ależ pyrvey krev poczyekla
z yego... vst, thoz dopyro przemovyl ib. 683;
Vschytek vbyth..., aze przed yyelyką mldosczyą
nye mógł na nogach stacz ib. 835.
5. wskazuje przedmiot obawy, źródło zagroże
nia 'a, antę': Chosci bi gy (»sc. synka) cna pred
szimnem bila przycrila Gn 5b; Ktoricz *clouecz
neczysthe odze<nie> ma, tenczy s pokogem
pred robaky ff nem ne odpoczyua Gn 173 b;
Gospodzin odgimcza sziwota mego, przed nimsze bodo drszecz (a quo trepidabo) FI 26, 2,
sim. Pul\ Puszcza krzystal swoy... Przed oblyczym (antę faciem) zymnosczy gego kto scyrzpy ?
FI 147, 6, sim. Pul, sim. FI i Pul Hab 7; Chczo
przed gemy vczekacz iako przed nyeprzyyaczeelem Gloger, sim. Rozm 86; Skril szo...
przed oblyczym (a facie) pana boga poszrzod
rayskyego drzewa BZ Gen 3, 8; Wszedł gest
N oe... w korab przed powodzoo (propter
aquas diluvii) ib. 7, 7; Przed obliczym (a facie)
Saray, panyey mey, vczyekam ib. 16, 8; Dalbych dobry colacz vpyecz, bych mogl przeth
tobv vczyecz De morte w. 152, sim. ib. w. 350;
Kaszdy przeth mv koszv skacze ib. w. 191, sim.
ib. w. 397; Nykth sza przede mnv nye skrygye
ib. w. 374, sim. Pul 18, 7, Rozm 87; By vczyekaly przed lęczyskyem (a facie arcus, FI: od
oblicza *locziszka) Pul 59, 4; Smoczeny będo
przed lyczem yego (a facie eius, FI: od oblicza
iego) Pul 61, 5, sim. ib. 88, 23. 95, 9; Przed
nym (sc. dyjabłem) nye mamy pokoya XV
p. post. R XXV 237; Kakosmy... czyrpyely...
strachy przed zlodzyeymy (latronumque timores) Rozm 89; Chczyal y (leg. ji, sc. św. Jana)
rad zabycz, alye nye smyal przed ludem (timuit
populum Mat 14, 5) ib. 346, sim. ib. 450. 455.
6. wskazuje osobę, której się uniemożliwia do
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stęp do czegoś a. znajomość czegoś: Ne kry
*przedo mn0 (a me, Pul: przede mn0) kazny
twoych FI 118, 19; Ale gen0 t0 rzecz zatayl ocyecz moy przede mn0 BZ I Reg 20, 2;
Byeda vam, lyczemyernyczy,... bo zamykaczye
krolevstvo nyebyeszkye przed lyvdem (antę homines Mat 23, 13) Rozm 461.
7. wskazuje to, z czym coś porównujemy 'niż,
niżeli, quam : Gensecz na *fsvem svecze przed
nim ne gestcy on bil sv0thszy Gn 4a; Ya wasz
chwało, panny, pane, ysz przeth wami niczsz
lepszego ne Słota w. 84;
Welyky gest gospodzyn a bog nasz przed (Pul: nade) wszemy
boghy (prae omnibus diis) FI 134, 5; ^ Nye
bodzyesz myecz bogow czudzich przede mno
(coram me) BZ Ex 20, 3.
8. wskazuje formę, postać, jaką ktoś przybiera,
w jakiej występuje 'pod, suF : Nye <lę>kay szya
mye thym raszem, isz ma vydzysz preth obraszem De morte w. 60; Yestesmy przed trzemy
personamy (sub personis tribus) v yednym bostvye Rozm 165.
9. oznacza rzecz przyporządkowaną pod wzglę
dem ważności: Ktorykole chcze zbawon bycz,
przede wszym (antę omnia) potrz<e>byszno
gest, aby dzerszal krzesc<ij>ansko wero FI
Ath 1, sim. Pul.
II.
z acc. rzeczownika lub zaimka 1. wskazuje
osobę lub przedmiot, w pobliżu którego od jego
ważniejszej strony coś się umieszcza, kieruje:
Pospesiho so do coscola na modlituo pred boga
usemogocego Kśw ar 5; Ne mała na Potrassa
zalowacz, ale gi mai przed gnezdzenskego
prziuescz 1391 Pozn nr 257; Jako Passzek gyal
na mo dzedzino... przed ma vrota 1393 ib.
nr 183; Przyblyzy so prośba moya przed oczy
twoye (in conspectu tuo), gospodnye H 118,169,
sim. Pul, sim. FI i Pul 118, 170; Wynydze dyabel
przed noghy gego (antę pedes eius Hab 3, 5)
FI Hab 8, sim. Pul, sim. BZ Tob 6, 4; Przistopimy s waroo przed tron fały s<więtej>
XIV ex. Pocz 233, sim. Rozm 504; Kedi Potr
prziwodl swego zlodztya przet swego pana
1408 Pozn nr 655, sim. 1419 Kościan nr 739;
Yze pan Moscicz pobrał owcze y bidla, czszo
go przygnał pan Micolay... przed Oborniky
1418 Pozn nr 1012; Przido pan Doliva przet
pana starosto hy przet pani XV in. Maik 117;
Lepsze mysy przeden stawa Słota w. 38; Isze
pani Zowka szama na szą podnosla nemeczske
prąwo o woytową strigewysną, nisly gą pred
woyta pozwał 1421 Kościan nr 1211; Jaco Pa
weł... przywyodl Jandrzeya przeth prawo 1425
ib. nr 1228; Czelyadnyczy... przed naszą oblycznoscz alybo naszych sandzy (ad nostram vel
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iudicum praesentiam, Dział 14: przed nas albo
przed sądzą naszego)... pozwani bywayą Sul 27,
sim. Dział 7. 38, 1498 MacPraw VI 273; Przywyodl ge przed Adama (ad Adam) BZ Gen 2, 19,
sim. ib. 2, 22: Czsokoly *czyoszkyego bilo,
przynoszyly przeden (ad eum) BZ Ex 18, 26;
Gisz to vnid0 przede drzwi (antę fores) strzech
swyadecztwa BZ Num 3, 26; Przyszła gedna
nyewyastą przed gayony szand OrtOssol 29, 1,
sim. OrtMac 26; Szoltysz albo woyth... ma
przydcz przed tho stoyacze gymyenye OrtOssol
68, 1; Gdy nyektorzy bywayą pozwany przed
naszą oblycznoscz (ad nostram audientiam,
Sul 28: k naszemv sąndv) Dział 16, sim. ib. 45;
<J>est przyszło przed nas (accepimus) ib. 21,
sim. ib. 57; Wnydzcze przedeyn (in conspectu
eius, FI: w obesrzenu iego) w radoszczy Pul 99, 2;
Przyyyedzy mye przed oblycze szynaczka thwego
Naw 69; Yakom ya przed czya szmyala wnydz?
Naw 82, sim. ib.; Duszą nye szmye przeth szath
gyczy SkargaPłoc w. 50; Exiuit foras, przed
palacz, ad eos dicere (Jo 19, 4) XV p. post.
Kałuźn 275; Any rzvczayczye pereł drogyego
kamyenya przed yyeprze (antę porcos Mat 7, 6)
Rozm 283; Tako zbyerze yschytky lyydzye przed
szye (antę eum Mat 25, 32) a on ye rozłączy
ib. 491, sim. XV med. R XXXIII 122; Przyyyo<d>schy y {leg. ji, sc. Jesusa) przed Pylatov
dom nye yeschly samy v dom Rozm 744, sim.
ib. 757; Proszyemy yasey yyelebnosczy, aby
yemv kazał stacz przed tvoy stolecz ib. 750;
Rzyczyl ye {sc. pieniądze) przed byskupy zydovskye y przed thy, czo s nymy były v radzye
ib. 759; ^ Vyrzyczyly y (leg. ji, sc. Jesusa)
przed myasto (extra civitatem Luc 4, 29) Rozm
253; Ktorego byl vyvyodl z domy przed vyetnyczą ib. 842; ^ przed się, przed sie *przed
siebie, przed sobą, naprzód, antę se, prae se,
prorsus’: Panny, na to szo trzymaycze, małe
k0szy przed sz0 kraycze Slota w. 71; Brala sy0
przed sy0 (profecta est) BZ Judith 10, 5; Yako
smyotla proch v gromada, nye mayączy tako
rychło vecz zebracz, y pobrała przed szyą
w szvknyą y ponyoszla Rozm 20; Rozvm tego
może bycz, yze dobrzy przed szye baczącz zapomynayącz zasobka ib. 630; Nyektorzy to
smyerne iagnyątko yako volu kv offyerze albo
ku vbyczyv przed szye czyągnącz, nyektorzy
poslyad povrozem wstargayącz ib. 652; Gednosmy yydzyely przez łąka Iozeff byyącz, pchayącz, syepayącz przed szye y za szye ib%
. 694;
^ przed sie ić, poje 'zachowywać ważność na
przyszłość, in posterum \alere: Et si ministerialis cognoscet terminum za liczem, ille eciam
debet procedere al. przed se poycz 1436 AGZ XI

114; M ały... szwyadeczstwo tego lystą przed
szye {OrtMac 99: przed szyą) gycz (utrum eiusdem litterae testimonium et tenor processum
habere debeat)? OrtOssol 73, 3; Azaly yvsz
mogę zastawyenye... ma mnye przed szye {Ort
Mac 106: przed szyą) gycz y mocz myecz (utrum
iam principalis positio mihi vigorem et potestatem habere debeat), nyszlyby kto od nyego
mnye mogl odczysznacz? ib. 78, 4; Tedy zapowyedanye ma mocz myecz <i> przed szyą
<ić> (possessio et arrestatio... praeire et vigorem habere debet) podług prawego prawą
ib. 79, 1; ^ dać dzień przed sie *wyznaczyć
termin późniejszy, diem proferre, prorogare : Ale
chczalyby {leg. chciał-li-by) wasz pan kogo
*vwynycz o gyna rzecz..., temv (m a ) dacz
dzen przed szye {OrtMac 57: przed szyą)...
a ma gemv oszadzycz szwych szyeman zemszkye prawo (huic... pro huiusmodi conditione
coram se mandet et virum suum et statuere
debet sibi ius sui viri) OrtOssol 47, 3; ^ (mieć
termin), przę przed sie ' otrzymać termin póź
niejszy, diem prolatam obtinere : Recepimus...
ad interrogandum, utrum dominus Petrus causam aquisivit vel si domina potest habere ter
minum ad duas septimanas przed sie 1439 AGZ
XI 152, sim. 1443 ib. 213; Ideo recepimus ad
terminos ad interrogandum, si nuncius domine
causam amisit vel terminus przed se antę se
1443 ib. 211; Quia non potuit venire ad termi
num propter aquas, sed kmetones domini castellani Sanocensis habent antę se suam accionem
prza pred sye 1444 ib. 229; Si matrem non statueret et non inscriberet, tunc terminum ha
bent przed se zdany 1448 ib. 319, sim. ib. 321;
Si non concordabunt, tunc terminus antę se
al. przed se 1453 ib. 395. ^ Cf. Przedsię.
2. wskazuje czas późniejszy: przyć przed ko
goś 'uprzedzić kogoś, praevenire, antevenire aliquem: Vyeczczye, yzecz rychło vstane z marthvych... y przydą pr<z>ed vass (praecedam
vos Mat 26, 32) do Galyleey Rozm 580.
3. wskazuje osobę związaną z czynnością, to
warzyszącą tej czynności jako słuchacz, świa
dek itp. ' wobec, coram': Jako Sandek Stanisła
wom przede mne visnal poltrzecza kopi 1425
ZapWarsz nr 120; Thv my szya nye vszpravyethlyvyl, gdzye szyą przeth vaszą myloszcz
oblygoval, ysz my myal zaplaczycz XV ex. SI
Arch I pfil 23.
4. wskazuje przyczynę *z powodu, propter :
Kyedy dlusznyk wynydzye sz myasztha przed
dlugy (propter debita) OrtMac 58.
5. wskazuje cel, przeznaczenie 'ku, dla, alicui
rei, alicuius rei causa : Przymicze tho powedane
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przed wasz0 czescz, panni, pane Słota w. 110.
6.
oznacza rzecz podporządkowaną pod wzglę
dem ważności *pierwej niż, priusąuam : Czokoly szwyathczy gayony sand, to gydze przed
wszythky gyne szwya deczstwa OrtOssol 89, 1. 5
C f Prze
Przedać, Przedajać f o r m y : 1. Przędąc: praes.
ind. 1. sg. przedam XV med. S K J Y 260; 2. sg.
przedasz BZ Lev 25, 14; 3. sg. przędą Sul 32,
BZ Lev 25, 15. 31, OrtMac 55, OrtOssol 46, 3; 10
3. pl. przedadzą BZ Ex 21, 35. Lev 25, 34, XV
p. post. Kałużn 284;
inf. przedać 1391 Pozn
nr 101. 106, 1397 ib. nr 334, 1400 Kościan
nr 154, etc. etc.; ~ p ra e t. 1. sg. m. -śm przedał
1398 Pozn nr 380, 1420 ib. nr 1078;-(e)m prze 15
dał 1399 Leksz II nr 1363, 1402 KsMaz I nr 239,
1414 Kościan nr 509, etc.; f. -śm przedała Ort
Ossol 104, 3; -(e)m przedała 1410 Czrs 28, 1424
Kościan nr 1097, 1427 ib. nr 1306, OrtMac 142;
ja przedała 1463 ZapWarsz nr 1136. 1138; 20
2. sg. m. przedał jeś FI 43, 14; przedałeś Pul 43,
14, Rozm 620; -ś przedał Rozm 738; /. -ś prze
dała SkargaPloc w. 55; 3. sg. m. jest przedał
1424 Pyzdr nr 753, 1463 R XXII 382; przedał
1393 Pozn nr 167. 182, 1399 StPPP VIII nr 8236, 25
1401 Pozn nr 516, etc. etc.; f. przedała 1404
Kościan nr 234, 1407 Pozn nr 612, 1409 ib.
nr 672, 1416 Kościan nr 597; 1. pl. m. przedalismy 1460 PF V 38; ^ pląperf. 1. sg. m. -m był
przedał 1423 StPPP II nr 1941; 2. sg. m. -ś był 30
przedał 1437 Pyzdr nr 1154; 3. sg. m. był prze
dał 1412 JA VI 214, 1416 Kościan nr 584; prze
dał był BZ Lev 25, 25; ^ condit. 3. sg. m.
przedałby BZ Lev 25, 39, Rozm 342; -by prze
dał 1412 Pozn nr 880, 1414 Kościan nr 517, 35
B Z Lev 25, 25, etc.;f. -by przedała 1426 Kościan
nr 1267; ^ condit. praet. 3. pl. m. -by byli
przedali Gn 3b; ^ part. praet. act. przedaw
1437 ZapWarsz nr 687, Sul 77; przedawszy
Dział 50, Rozm 516; ^ part. praet. pass. n. sg. m. 40
przedan 1427 AKPr VIIIa 168, Rozm 512. 516;
/. przedana 1391 HubeZb 63, 1398 Kościan
nr 41; neutr. przedano 1428 Kościan nr 1202,
OrtMac 110, Rozm 443; ac. sg. m. przedanego
Rozm 550; /. przedaną Sul 65; /. sg. f. (o) prze- 45
danej Dział 50; n.pl.f. przedane Sul 65, Dział 50;
przedany Dział 50; ^ inf. pass. sg. m. być prze
dan Rozm 513; ^ praes. pass. 1. sg. m. przedan
jeśm FI 87, 9; 3. sg. m. przedan jest FI i Pul
104, 17, Pul 54 arg.; 3. pl. f . są przedany Sul 65; 50
^ imper. pass. 3. sg. m. przedan bądź Sul 71;
^ fut. pass. 2. sg. m. będziesz przedan BZ
Deut 28, 68; 3. sg. m. przedan będzie BZ
Ex 22, 3; ^ praet. pass. 3. sg. m. był przedan
55
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2. Przedajać: praes. ind. 1. sg. przedaję 1471
MPKJ V 97; 3. pl. przedają Rozm 488; ^ part.
praes. act. adv. przedając Sul 22; adi. przedając
Rozm 449; g. sg. m. przedającego Sul 94; g.pl. m.
przedających XV med. SKJ V 284, Rozm 210;
ac. pl. m. przedające Rozm 203. 210. 449;
^ praet. 3. sg. m. przedajał 1422 Pozn nr 1111.
3. Przedać a. Przedajać: imper. 2. sg. przedaj
BZ Deut 2, 28, XV p. post. R I s. XLI. XLV;
3. sg. przedaj Sul 4, Rozm 582. 638.
Z n a c z e n ie : 'odstąpić coś za pieniądze, Sprze
dać, aliąuid vendere9: Iaco ta dzedzina ne prze
dana na weky Michałowy 1391 HubeZb 63; Isz
Vanczenecz ne kazał Maczegeui s dzedzini, ale
gemu kazał predacz 1391 Pozn nr 101, sim. 1397
ib. nr 334; Isz Petrasz ne mai przedacz dzedzini
przesz Jakuszewe woli 1391 ib. nr 106, sim. 1400
Kościan nr 154, 1405 ib. nr 264. 285, etc.; Micolay ne pusczil Paula tey rzeczi prosno, kedi
szoltistwo przedał 1393 Pozn nr 167, sim. ib.
nr 182, 1401 ib. nr 516, etc.; Isz łan *pzrilubil,
isz Elgota *pzredana 1398 Kościan nr 41; Yako
eszm ne dal Micolayovi tich szeczi, al<e>sm
mu ye przedał 1398 Pozn nr 380; Iacom prze
dał Arnoldowi kobili 1399 Leksz II nr 1363,
Sim. 1414 Kościan nr 509; Ez Passek ne przedał
dzedzini Handzilborccui 1399 StPPP VIII
nr 8236; Volu tegodla szocz ony... vedly by
ły, isbycz gy ony biły przedaly Gn 3b; O chtor0
rol0 żałował Bronisz na m0, tom ia przedał
s yego dobro wolo 1402 KsMaz I nr 239; Jaco
Szdzechna ne przedała nigdi... swey czanszczi
dzedzini 1404 Kościan nr 234, sim. 1407 Pozn
nr 612, 1409 ib. nr 672; Jacom ia nye przedała
dwoyga scota pospolnego 1410 Czrs 28; Esze
Jacusz Mikolaiowi dal czthirzi grziwni po zapise wiszę na thą dzelnicą, csso yą mu bil
vieczno przedał 1412 JA VI 214; Jsze Woczech
ne smowyl s Baworowskim tey smowy, ysze kedyby przedał polowyczo dzedzyny Jeligowa, ne
mai mu dacz tych pyenodzy 1412 Pozn nr 880;
Jako czszo żałowała pany Margorzatha na Pyotrasza, aby yey ymene... przedał 1414 Kościan
nr 517; Jako czszo bil pan Ramsch przedał
dzedzina Bronkowo 1416 ib. nr 584; Jako pany
Hanka Chelkowska ne przedała wenczey zapusta na iezorkach... yedno za dwe grziwne
ib. nr 597; Jaco cszo moy pachołek czandzal
Micolaya w mem szapuscze, tegoszmu (leg.
tegośm mu) ya drzewa ne przedał any dal 1420
Pozn nr 1078; Ysze Micolay sza tey paney Margorzathy oczyszna ne brał penadzy any gey
czasczy przedayal 1422 ib. nr 1111; Jakom ya
bil przedał to dzeszoczyno za trzydzesczy grzywen 1423 StPPP II nr 1941; Jaco my *Wan-

PRZEDAĆ

PRZEDAĆ

czyncz wynowath dwe grzywnye pospolnych za
dwoye eony, czssom mv ye przed ala 1424 Ko
ścian nr 1097, sim. 1427 ib. nr 1306; Yakosmy
przi tem bili, czso gyest pan Pasek przedal konya Dzerskowy, tho przedal piawem targem
1424 Pyzdr nr 753; Jacom ya nye wedzal, aby
ta nyewasta ląnką przedala y pyenandze za ną
pobrała 1426 Kościan nr 1267; Yaco Sczedrzik... ne wsząl pląthnego siądą Pąwlowy...
y ne przedąl go zą osm grziven 1426 Pozn
nr 1221; Yze pothlik za osemdzesant grzywen
przedan przez grosza 1427 AKPr VIIIa 168;
Jako nye s mą wola dzedzicztwo... przedano
1428 Kościan nr 1202; Jacom *yam ne przedal
Woczslawoui... niezsz woczei ca 1428 ZapWarsz nr 31; Yakosz my bil przedal dzyedzyną
na wedercow 1437 Pyzdr nr 1154; Jaco Jacusz
przedaw szwa oczcziszna, za thy pyenandze kupyl Oborulya 1437 Zap Warsz nr 687; Przeday
(vendet, Dział 4: mosze przedacz) yą (sc. dzie
sięcinę) wolnye then, cziya gest, kcmv może
Sul 4; Cząnzza konymy, bidlem alybo gynszym
gymyenym thako wząntha, nye przedayącz any
dzeląncz (non distrahendo vel dividendo) gey...,
czala przes czązzebnyka... ma bicz chowana
Sul 22; Thedy przeda-li za mnyeysze pyeny<ą>dze rzeczy zastawyone (si pro minori pecunia
res obligatas alienaverit), dlvsznyk... ma bicz
skazan pozyczonich penyądzi summą gemv napelnicz Sul 32; Kthokole przedaną (venditam,
Dział 50: przedawszy) dzedzyną w oszmy lath ...
w sząth nye przywyedze... alybo dzedzyną zastawyoną we trzydzesczy lath nye othkypy...,
dzedzyny thako przedane (venditae)... przy
tych, kthorim szą przedany (sunt venditae,
Dział 50: przedany)..., na wyeky ostaną thim
vczynkem Sul 65, sim. Dział 50; Ale gest-ly
mali dług, ma mv dan bycz zaklath y przedan
bącz (distrahatur) Sul 71; Przeday/ (vendens)
dzedzyną kvpcza gey przes trzy latha y przes
trzy myeszącze oth gabanya kaszdego ma zastąpycz Sul 77; Pakli ve trzech lyeczyech ot
czassu przedanya i kupyenya blisschi prziyaczyele tego tho przedayąnczego tego tho kupczą
o tho iste gymyenye sandem nye przyczyangną..., tegdi... otpadnąn yyecznye sbozaa przepyssan<e>go Sul 94; Ecce bos, quem pro nostra
necessitate vendam wol, tegocz za nasche po
trzeby przedam XV med. SKJ V 260; Ite pocius
ad vendentes (sc. oleum) do przedayaczych
oleownykow (Mat 25, 9) ib. 284; Przedadzo
(yendent, Kalużn 284: *przedaczą) wol szywi
BZ Ex 21, 35; Gdisz przedas (vendes) czsokole
myesczanynowy swemv..., nye smocz brata
swego, ale podle policzenya lyata miłościwego

cvpysz y nyego a podle ykazanya yzitkow
przędą (vendet) tobye BZ Lev25, 14—5; Paklibi
twoy brat zvbozaw przedal (si... vendiderit)
szedzenye swe a chczalbi bliszny gego, może
vicvpycz, gesz to przedal bil (vendiderat) ib.
25, 25; Iestlibi bil dom we wszi, ktorysz mvrv
nye ma, dzedzinnim prawem przędą syo (vendetur) ib. 25, 31; Ale przedmyescza swego nye
*pprzedadzyo (non yeneant) ib. 25, 34; Pokarm
za kvpidlo przeday (vende) nam BZ Deut 2, 28;
Targ na szaszyą wykvpyenye może szye dobrze
stacz za podobne pyenyadze, zacz to gymyenye
stogy, acz tesz na wykypyenye onego, czo tako
przedano (OrtOssol 81, 3: przed awa), ymowa
nye... ydrączy OrtMac 110; Ktho droszey
przędą gedzenye albo py [s] czye, nyszly gesth postawyono OrtOssol 46, 3, sim. OrtMac 55; Ma
kazacz, aby to woythowstwo przedal OrtOssol
52, 2, sim. ib. 67, 4. 68, 1. 69, 4, OrtMac 93;
A on przedawa ge (sc. jimienie) albo chcze
przedacz OrtOssol 74, 1, sim. OrtMac 99; Nye
chczą gey a pytam prawa, gdz<e>sm ya yą prze
dala (OrtMac 142: gdyszem ya yemu przedala)
a szesznayą tho lythkypnyczy, mały on mnye ta
rolą podług targy zaplaczycz OrtOssol 104,3;
Jakom ja Pasczkoyy nye przedal szivego konya
1456 ZapWarsz nr 1055; Profitemur, quod...
nostram villam iure hereditario a nobis possessam vendidimus, przedaliszmy, nobili viro
1460 PF V 38; O dawnosczy przedaney abo zastawioney Dział 50; Maczey... gest przedal
panu Ianoui... łąką 1463 R XXII 382; Yako
ya nye przedala kobył 1463 ZapWarsz nr 1136,
sim. ib. nr 1138; Przedayą veneo (venio, var.
veneo, Is 66, 18) 1471 MPKJ V 97; Tanyesz
szya dyablv przedala, yszesz szya w grzeschech
kochała SkargaPłoc w. 55; Przeday (vende)
obylie, gdy szye godzy XV p. post. R I s. XLI;
Szasszyadom przeday (vende) thanyey ib.;
Chczeszly czso przedacz, nye przedaway cząnsczy dzyedzyny czebye mocznyeyszemv, ale
przeday za mnyeysze pyenądze rownyeyszemu
szyebye ib. s. XLV; Krystus... yypądzyl przedayące y kvpvyące (ementes et vendentes) Rozm
203, sim. ib. 210; Czczyenye o pyrvem yypądzenyy s kosczyola przedayączych y kvpvyączych
(de prima eiectione ementium et yendentium)
ib. 210; Sedwschy z yeszelym y przedalby (yendit Mat 13,44) wschytko, czo ma, y kypylby oną
rolą ib. 342; Czemv tey masczy nye przedano
(non veniit Jo 12, 5) za trzydzyesczy pyenyedzy?
ib. 443; Iesus... nąlasl przedayącze a kvpyyącze
yoly..., przedayącz goląbye v kosczyelye (Mat 21,
12) ib. 449; Lyepey ydzczye k tym, którzy przeda
yą (ite potius ad yendentes Mat 25, 9) ib. 488;
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Kto ma myech, vezmy y tobola, a kto ny ma,
przed ay (vendat Luc 22, 36) suknyą ib. 582,
sim. ib. 638; ^ Przedal ies (vendidisti, Pul:
przedales) lud twoy przez *mota FI 43, 14;
W sługo przedan yest Yoseph (in servum venundatus est Ioseph) FI 104, 17, sim. Pul; Aczbi
nye myal (sc. złodziej) czso za kradzesz wroczycz, sam przedan bodzye (venundabitur) BZ
Ex 22, 3; Zalibi vbostwem przinodzon soocz,
przedalbi syo (si... vendiderit se) tobye brat twoy,
nye vcyoszay gego roboto robotników BZ Lev
25, 39; Tv bodzesz przedan (venderis) jnyeprzyaczelom twim w slvgy BZ Deut 28, 68; Myto
moye trzydzyesczy pyenyadzy, czusch myto, za
które[m] przedan Iozeff od svey braczyey Rozm
512; Vzyąly trzydzyesczy pyenyądzy, za ktoresch byl Iozeph przedan Ysmaelytam ib. 514;
^ Yze Xpus bog przed wyekyem od czlowyeczego vczedlnyka przeradnego przedan yest
Pul 54 arg.; Jesusza Iudasz przedal sza *pyenudza *nyadznye XV ex. SKJ I 144; Tym
chczyal yego skodą napelnycz, yschby Iesucrista przedal (sc. Judasz) Rozm 444; Stvorzyczyel stvorzenya ode wschego nye może bycz
przedan ib. 513; By vyedzyala, za kogo sprostne
tvoy myły szyn przedan yescze byl v Yerusalem,
myedzy przyączyelmy telye pyąnyądzy mogła
dobycz, yschby ye Iudaschoyy dala ib. 516;
Kyedy Iudasch przedal mylego Iesusza, sloncze
*zamyrskko ib.; Yako szye Iudasch vroczyl,
przedavschy mylego Iesusza, do Betanyyey ib.;
A tez dnya, ktoregosch bog przedan, po ten
czass lepak sionce pomyrzklo ib.; Czenw yego
myslysch przedacz, yen czyebye odkupycz przyschedl przedanego w grzech ib. 550; Za takye
sprozne myto przedalesz y podał y (leg. ji 'go’)
v race v nyemylosczyvych Zydow ib. 620; Iudasch syna tvego zdradzyl y przedal za trzy
dzyesczy pyenyądzy Żydom ib. 738; Nyevyerny
Iudaschu, czemusz nye przedal matky synem
(leg. z synem) ? ib.; ~ Przedan iesm (traditus
sum, Pul: zdradzon yesm) FI 87, 9. ^ Cf. Doprzedać, Poprzedać, Rozprzedać, Sprzedać,
Uprzedać, Zaprzedać.
Przedajać cf. Przedać
Przedajny *do sprzedania, przeznaczony na
sprzedaż, venalif: Od lyvdu zemskego, gysz
noszo przedayne rzeczi (venalia, 1471 MPKJ V
53: przedayne)..., nye przygymaymi od nych
w soboto BZ, Neh 10, 31, sim. MPKJRp V 36 r.
Przedanie fo rm y : n. sg. przedanie Sul 94,
B Z Lev 25, 28, Rozm 516; ~ g. sg. przedania
1417 Kościan nr 644, Sul 10, BZ Lev 25, 50;
^ d. sg. przedaniu 1397 Pozn nr 350, 1424
MPKJ II 302, Dział 65; ^ i. sg. przedanim

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

1414 Kościan nr 517, 1418 TPaw VII nr 600;
^ /. sg. (po) przedaniu 1420 Kościan nr 787,
BZ Lev 25,48, OrtMac 101, Rozm 517.
Z naczenia: 1. fodstąpienie czegoś za pie
niądze, sprzedanie, venditw: Ysze Dobrogost
ne przimanczil Kunińskich ku przedanu dzedzini
1397 Pozn nr 350, sim. Dział 65; Jako czszo
żałowała pany Margorzatha na Pyotrasza, aby
yey ymene Gród y Rytwany przedal y yego
przedanim by go stradala, tego yest Pyotrasz
ne vczinil 1414 Kościan nr 517, sim. 1418 TPaw
VII nr 600; Kedi Pyotrek... mową mai cum
Johanne, tedy ne pusczil proszno Jana tego zapowedzena przedana dzedziny Grzibna 1417
Kościan nr 644; Ony dale wytrzymali to spocoyne trzy latha po tern przedany 1420 ib.
nr 787; Yze Luthek przedal Strzedzcouicze a gescz <e> rok ne wyssedl przedanu 1124 MPKJ II
302; O dług... sampyerz... pozwani rzecz straczi nye staw na trzeczyem rokv, a powod przedanya (distrahendi) hy oddalenya bandze myal
mocznoscz Sul 10; Przedanye dzyedzyni ma
bicz okvpyono... ve trzi lyatha Sul 94; O przedanyv prawa OrtMac 101; ^ Po przedanyy
(sc. brata, post venditionem) może gy wiplaczicz, kto chce z braceey gego BZ Lev 25, 48;
Pakli on może sam syo yiplaczicz z liczby laat
od czasy przedanya (venditionis) swego asz do
lata miłościwego ib. 25, 50; ^ A gdy szye to
przedanye stało y Yerusalem, to było prayye
v ten czass, v który byl bog syyatloscz sluneczna
stvorzyl Rozm 516; Yako myły Iesus po tern
przedanyy... posadzyl y (leg. ji, sc. Judasza)
za yyeczerzą myedzy ssobą a svoyą mathką
ib. 517.
2.
*to co zostało sprzedane, quod veniiP:
Wszitko przedanye (venditio) wrocy syo kv
panv BZ Ley 25, 28.
Przedawać fo rm y : praes. ind. 2. sg. przedawasz Rozm 515; 3. sg. przedawa 1430 Pozn
nr 1348, OrtMac 50, OrtOssol 14, 1, etc.; 2. pl.
przedawacie BZ Neh 5, 8; 3. pl. przedawają
1471 MPKJ V 118; ^ imper. 2. sg. przedawaj
XV p. post. R I s. XIV;
part. praes. act. adi.
n. sg. m. przedawający Rozm 515; ac. pl. m.
przedawające EwZam 304, Rozm 445;
inf.
przedawać 1411 Pyzdr nr 321, 1441 StPPP II
nr 2972, OrtMac 101, OrtOssol 75, 3;
praet.
3. sg. m. przedawał 1413 Kościan nr 488, Ort
Mac 114; f . przedawała BZ Nah 3, 4; 1. pl. m.
-m przedawali 1489 Czrs s. XLII; 3. pl. m. przedawali EwZam 304, Rozm 210—1. 449; ^
condit. 3. sg. m. -by przedawał 1453 R XLVII
350; 3. pl. m. -by przedawali BZ Neh 10, 31;
^ fut. pass. 3. sg. f. przedawana będzie BZ
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Lev 25, 24; 3. pł. m. będą przedawani BZ Lev
25, 42.
Z n a c z e n ia : 1. *odstępować za pieniądze,
sprzedawać, \endere': A ne kaszalem go na
dludze przedawacz gemu 1411 Pyzdr nr 321, 5
sim. 1441 StPPP II nr 2972; Jako potand Stroszyn mi obyal y vkazal, kedi mi dzedzyna Opo
rowo przedawal 1413 Kościan nr 488; Jszem
czom wsąl troye eony, vosz y schekira, tom
wsal w mego pąna v szapuscze, gdzyesta nykt 10
nye rabi, yedno czo v Brodi przedawa 1430
Pozn nr 1348; Wszelka wloscz... przedawana
b0dze (vendetur) BZ Lev 25, 24; Od lyvdu zemskego, gysz noszo przedayne rzeczi y wszego
ku poszitkv w dzen sobotni, abi przedavaly (ut 15
vendant), nye przygymaymi od nych w soboto
a w dzen poswyotni BZ Neh 10, 31; Azaly ya
nye blysszy nany doszwyathczycz, ysz on thy
rzeczy thagemnye przedawal? Ort Mac 114; Daley, myesczanyn, czo szyedzy wlyczy {leg. w ulicy) 20
y przedawą chleb albo czso gynne OrtOssol 14, 1,
sim. ib. 43, 3, sim. OrtMac 50; Ony nye mayą
zadnemv czlowyekowy ortela przed acz albo
przedawacz OrtOssol 75, 3, sim. OrtMac 101;
Acz tesz na wykypyenye onego, czo przedawa 25
{OrtMac 110: przedano), ymowa nye yczyaszi
OrtOssol 81,3; Przedavayą veneunt (nonne duo
passeres asse yeneunt? Mat 10, 29) 1471 MPKJ W
118; Yakom drew... w dąbrowye *Philopowey... nye rąbyly gwałtem ani w domy nasze 30
yozily any drugych przed awali 1489 Czrs
s. XLII; Chczeszly czso przedacz, nye przedaway cząnsczy dzyedzyny czebye mocznyeyszemy,
ale przeday za mnyeysze pyenądze rownyeyszemu szyebye XV p.post. R I s. XLV; Nalyasl 35
w kosczyelye przedavayacze (vendentes Jo 2, 14)
voly y ovcze EwZam 304, sim. Rozm 445; Thym,
chtorzy goląbycze przedavaly (vendebant Jo
2, 16), rzeki EwZam 304, sim. Rozm 210—1.
449; ^ Nye bodo przedawani (non yeneant) 40
obyczagem nyewolniczim BZ Lev 25, 42; Vy
przedavacye (vendetis) bracyo naszo BZ Neh
5, 8; Przedawala narodi w nyeczistotach swich
(yendidit gentes in fornicationibus suis) BZ
Nah 3, 4; ^ Ova Krystus <w> Vye<li>ką Środą 45
stoy v Betanyey,.. alye Iudasch zdraycza ła
komy stoy v Yerusalem przed avayączy k smyerczy... mylosczyvego Iesucrista Rozm 515;
O przekląty Iudaschv, y skąd czy ta okrutnoscz,
yze za tako małe myto przedavasch mystrza 50
svego? ib.
2.
"dać w zamian za coś, aliąuid pro aliąua re
dare\ Et ideo Novi Testamenti mediator est,
vt morte intercedente, gdyby szmercz przeda
wal, in redempcionem eąrum prevaricacionum, 55
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que erant sub priori testamento, repromissionem accipient (Hebr 9, 15) 1453 R XLVII 350.
Przedawanie "odstępowanie czegoś za pienią
dze, sprzedaż, \enditid: Dawnoscz gdy mynye,
dopyro kvpcza o granycze klopotacz szą nye
ląkayą, aczkakole przi przedawanyy (yenditioni)
oblycznye były Sul 78; Przyssyąga ma byczi
z dozvolenym rzymzkyego kossyczola, yyąwszy
thy przydcze, tho yesth... w przedavanyv albo
w kupovanyv, albo w davanyv (in contractu
emptionis, venditionis et donationis) 1484 Reg
717.
Przedawca f o r m y : n. sg. przedawca Sul 77,
1466 R XXII 24; ^ ac. sg. przedawcę Sul 78;
^ n. pl. przedawce Dział 2; ^ d. pl. przedawcom BZ Neh 3, 30.
Z n a c z e n ie : "ten co sprzedaje, \en d ito f: Kvpcza gabacz opvsczą, alysz przedawcza (venditor)
a zastąpcza dawnosczy zastąpyena othbądze
Sul 77; Dzedzyna... themv, gen yą kupił, przes
przedawczą (per venditorem) bądze vkazowana
Sul 78; Po nyem dzalal Melchias... az do domv
Natumeyczskich a scziti przed awczom przecyw
bronye sodowey (ad domum Nathinaeorum
et scruta vendentium contra portam iudicialem)
BZ Neh 3, 30; ^ Non evadit traditor, gl. deceptor, sc. Iudas przedawcza 1466 R XXII
24; ^ Aby zlomcze prawdy a przed awcze
swego samnyenya y czczy naleszeny nye bili...,
ykladamy Dział 2.
Przedawnik 'prześladowca, insectator, persecutor9: Paulum persecutorem przedawnika Gn
gl. 52b. ~ Może błąd zamiast prześladownik.
Przedchodzić "iść przed kimś, poprzedzać,
praecedere5: Pan przedchodzyl (praecedebat)
ge w slupye oblokowem przesz dzen BZ Ex
13, 21; Gdisz ge szczygali Egipsczy, szlyad
przedchodzoczich (praecedentium) nalyeszli S 0 0
w stanycch przed morzem ib. 14, 9.
Przede cf. Przed
Przedech "upust wodny, śluza, cataracta9: Cataractarum, id est ostiorum, que sunt in fluuys
przethchowye (abyssus abyssum invocat in yoce
cataractarum tuarum Psal 41, 8) 1471 MPKJ V
64;
Przedech (w#r.:*okna, szrzodla, BZ:
okna nyebyeska) cataracta (rupti sunt omnes
fontes abyssi magnae et cataractae caeli apertae
sunt Gen 7, 11) 1471 MPKJ V 8; Przedchi
catarectes (si dominus fecerit etiam cataractas
in caelo IV Reg 7, 2) ib. 46; Przedchowye catarecte (quia cataractae de excelsis apertae sunt
Is 24, 18) ib. 91.
Cf. objaśnienie hasła
Okno 3.
(Przedejść) Przedić czy Przedyć "iść na
przód, iść przed kimś, poprzedzać, antecedere,
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praecedere : Przedeydzy (antecede) maludko
a węszmy s sob00 sstareyszich israhelskich BZ
Ex 17, 5; Lycze me przedyydzye (praecedet)
czy0 ib. 33, 14; Nye przedeydzyeszly ty nas
sam (si non tu ipse praecedas), nye wiwodz
nas s tego myasta ib. 33, 15.
Przeden (?) 'głębia, przepaść wodna, alturn,
profundum, \orago?: Abissi glambokosczi, przednowe (/?rc przezdnowe ?, mamotrekt mikułowsk i: bezednowe; deus... introducet te in terram bonam ..., in cuius campis et montibus
erumpunt fluviorum abyssi Deut 8, 7) 1471
M PKJ V 28. ~ C/. Przezden.
Przedić cf. Przedejść
Przedłubać *wydrążyć, excavare : Vivax
flamma viget ceu caua testula, sylni plomieyn
ziui szia iako tscza skorupa, przedlubana sko
rupa, succum linteolo suggit ebrio 1444 R XXIII
305.
Przedługi 'bardzo długi, longissim us(o czło
wieku) 'bardzo wysoki9 homo procerissima statura’: Gyni syo boy przigodzil w Geth, w nyemsze bil czlowyek przedlugy (longissimus) 2?Z I
Par 20, 6.
Przedłużać f o r m y : praes. ind. 3. sg. prze
dłuża 1444 i? XXIII 303, XV /?. pr. PF IV 615,
1471 MPKJ V 109; ^ imper. 2. sg. przedłużaj
XV p. post. R XXV 182; ^
praes. act.
adv. przedłużając 1418 Pozn nr 935, XV med.
Zab 514; adi. n. sg. m. przedłużający Rozm 143;
^ inf. przedłużać XV ex. PF V 19; ^ praet.
3. sg. m. przedłużał EwZam 288, Rozm 519;
3. pl. przedłużali XV p. post. GlDom 75; m. prze
dłużali są FI 128, 3; przedłużali Pul 128, 3.
Z naczenia'. 1. *przeciągać czas trwania cze
goś, przewlekać, producere, tardare' : Na chr ze fo
cze mogem kowaly S0 grzeszny, przedWszaly
S0 (prolongaverunt, Pul: przedłużały) łychoto
swog0 FI 128, 3; Przedlusza syą trahitur (sic
ter ąuaternis trahitur horis dies ad vesperem
occasu sol pronuncians noctis redire tempora)
1444 R XXIII 303; Przedłuża protelatur 1471
M PKJ V 109; Hii duo principes..., cum eam
obsidere volebant, protraxerunt, przedłużali,
oczakawali, usque ad festivitatem Pascalem
XV p.post. GlDom 75; Byl lyvd oczekavayaczy
Zacharyasza i dzyvovaly szya, yse przed lvszal
(tardaret Luc 1, 21) on w koszczyele EwZam 288;
Movyl-ly kyedy (sc. Jesus), tocz roztropnye, krazna movą, nyerychly w slovye any przykry, any
tesch przedluzayączy (nec prolixus) słowa Rozm
143; Iesus... vstavycznye gyal povyedacz przyblyzenye svoye szmyerczy... y przedłużał to poyyedanye aze dalyeko v nocz ib. 519.
2. *zwlekać, odkładać na potem, dijferre, pro-

crastinare : Jacosmy przy tern bili, gdy Wirzbantha Przeseczsky zapłacił spelna penąndze
Micolayowy..., yaco yego list mowy a ne przedluszayącz 1418 Pozn nr 935; Deus autem...
differt, przedłuża, punire eos, ut penitenciam
agant XVp.pr. PF IV 615; Differendo od<da>layacz albo przedluzayacz XV med. Zab 514;
Quecumque poteris tormenta excogitare, ne
differas, nye przedluszay, quia carnem et sanguinem meum Xpo offerre desidero XVp.post.
R XXV 182; Przedluszacz prorogare XV ex.
PF V 19.
Przedłużenie fo rm y : n. sg. przedłużenie BZ
Deut 30, 20, XV ex. PF IV 747, ca 1500 Er z 79;
przedłużeni ca 1500 Erz 79; ~ g. sg. przedłuże
nia ca 1428 PF I 492, XV med. R XXII 238;
^ ac. sg. przedłużenie Dek III 13, XV in.
R XXIV 64, ca 1420 R XXIV 83, etc.; — i. sg.
przedłuźenim XV p. post. R XXV 175.
Z n a c z e n ia : 1. *powiększenie czasu trwania,
actus aliąuid producendf tardandi : Kczeszly
myecz łaszka moya y themu dnyow przedluzenye, thczy-sz oczcza y matka thwoya Dek
III 13; Czy, gisch plączą *przetluzenya tego
bita, bądą yczyescheny wibawyenim XV med.
R XXII 238; On gest ziwot twoy a przedlyzenye (longitudo) dnyow twich BZ Deut 30, 20;
Secundo dyabolus facit homines muttos longitate, przedluzenym, vite XVp. post. R XXV 175.
2. ' odłożenie na potem, zwłoka, mora: Mistice per hoc, quod Ic apparuit (sc. discipulis)
yespere, notat procrastinacionem przedluszene
XV in. R XXIV 64; Indvcias michi datę, ylg.
odwleczene albo na przedluzene, vsque ad
manę ca 1420 R XXIV 83; Przedluszene inducias ca 1428 PF 1 483; Przes przedluszena sine
stacionibus ib. 492; Przes przedluszene sine
mora ib. 496; Przedluszenye inducias XV
p. pr. R XVI 347; Przedluzenye mora XV
ex. PF IV 747; Dilatio est mora yel elongatio
przedlyzeny ca 1500 Erz 79; Longanimitas,
id est expectatio przedlyzenye ib.
Przedłużnie ' bardzo długo, diutissime : Przedluznye protelanter (war. lub.: *przedvsznye
procellenter; ut vivatis, et bene sit vobis, et
protelentur dies in terra possessionis yestrae
Deut 5, 33) 1471 MPKJ V 28.
Przedłużyć fo rm y : praes. ind. 3. sg. przedłuży
1466 R XXII 17; ^ inf przedłużyć Sul 74,
Ort Mac 21. 22, OrtOssol 27, 1, ca 1500 Erz
79; ^ praet. 2. sg. m. przedłużyłeś BZ Neh
9, 30; 3. sg. m. przedłużył jest FI i Puł 119, 5;
przedłużył XV p. post. R XXV 181, Rozm 127;
^ condit. 1. sg. m. bych przedłużył Park 413;
3. sg. m. przedłużyłby BZ Num 30, 15; neutr. -by
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przedłużyło BZ Judith 7, 17; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. przedłużona 1444 R XXIII 308;
^ inf. pass. sg. f. przedłużona być OrtOssol
27, 1; ^ fut. pass. 3. sg. neutr. będzie prze
dłużono OrtOssol 52, 2.
Z n a c z e n ia : 1. fuczynić coś długim, dłuż
szym, wydłużyć, aliąuid longum, łongius facere
Longare, id est longum facere przedlvszycz
ca 1500 Frz 79; K ako... Iesus przedłużył (prolongavit) drzewa, czyągną sługą (leg. z sługą)
sz Yozephovym Rozm 127.
2. 'przeciągnąć czas trwania czegoś, produccrc, proferre, prorogare : Górze mne, ysz przebit moy przedlvszyl s0 gest (prolongatus est)
F/ 119, 5,
Pw/; Przedluszona goranczoscz
vapor diuturnus (postąuam vapor diutinus
excoxit exnstum latus) 1444 R XXIII 308;
Przedlusziles (protraxisti) nad nymy lyata wyelyka BZ Neh 9, 30; Bodz skonczenye nasze
krotkę od myecza, nyszbi syo przedluzilo
w pragnyenyy pycya (qui longior efficitur in
ariditate sitis) BZ Judith 7, 17; Then pan... ma
kazacz, aby to woythowstwo przedal we trzech
albo we czthyrzech myeszaczach albo do czaszy,
poky ongemv (pro onemy) bandze przedluszono
albo przyszwolono OrtOssol 52, 2; Ale bich
ci ne przedluszil any theszknosczy uczynyl,
patrzy obecada meego Park 413.
3. *odłożyć, odroczyć, differre, procrastinare :
Trzeczy... rok prawą nyemoczą bądą m ocz...
przedlvzycz (protrahere) Sul 74; Paklibi ysliszal
mosz a zamilczał, a do drvgyego dnya zapowyedzi przedlvzilbi (distulerit), czoszkoli zaslvbilabi albo slvbila icst (sc. córka), napełni
BZ Num 30, 15; Mozely szye to wszythko
przedluszycz asz tako długo (si istud totum se
prolongare possit tamdiu), yszby thy dzeczy
latha myaly? OrtOssol 27, 1, sim. OrtMac 21;
Thedy ma tha rzecz przedluszona bycz (Ort
Mac 22: szyą m a ... przedluszycz, taliter se causa
protrahi posset), do lath thych tho dzyeczy
OrtOssol 27, 1; Rex audire sitit, hic differt,
gl. prorogat przedłuży, dicere causam 1466
R XXII 17; Ule dyaconi precepit, ut vestiret
pauperem, sed ille distulit przedluszyl XV
p. post. R XXV 181.
4. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Przedłużona propagata XV p. post. GIDom 92.
Przedmiestny 'położony poza obrębem murów
miejskich, extra muros urbis positus : Eosdem
(sc. florenos) in et super opido nostro Kosczerzin... et super villa, que iacet iuxta opidum
al. wyesz przedmyestna... assignavimus, inscripsimus 1471 KodPol II 942.
Przedmieszczanin, Przedmieszczenin 'mieszka
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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niec okolic podmiejskich, qui prope urbem ha
bitat, suburbanus*: Z wynnycze Sodomy wynnycza gich y od przedmyeszczenynow (de suburbanis Deut 32, 32) Gomorre Pul Deut 45;
Przedmyescząnyn suburbanus ca 1500 Erz 79.
Przedmieszczenin cf. Przedmieszczanin
Przedmieście fo r m y : n. sg. przedmieście
XV p. pr. R XVI 341, BZ Num 35, 3, 1471
R XXIII 283, etc.; ~ g. sg. przedmieścia BZ
Ley 25, 34; ^ ac. sg. przedmieście 1446 AGZ
XIII 191, BZ Num 35, 3. 1 Par 6, 57; — /. sg.
przedmieścim BZ I Par 6, 58. 59. 60. 61; ^ l. sg.
(w) przedmieściu BZ I Par 13, 2, 1486 StPPP II
nr 4305, 1495 AGZ XVIII 362; — i. pl. przed
mieściami BZ I Par 6, 68; ^ /. pl. (w) przed
mieściach BZ II Par 31, 19.
Z n a c z e n ie : 'osada, teren, posiadłość poza
obrębem murów miejskich, loca extra muros urbis
posita : Maszko, Waszil et Senko... interdixerunt literas priyilegiales super... Knyezycze et
przedmyescze aput Henricum 1446 AGZ XIII
191; Przedmyesczye ratayow arya colonis XV
p. pr. R XVI 341; Domowye slyg kosczelnich,
ktorzisz to so w myesczech w myrze, mogo
yiplaczeny bycz..., ale przedmyescza (suburbana) swego nye *pprzedadzyo BZ Ley 25, 34;
Przikasz synom israelskim, acz dadzo slygam
cosczoloyim z gymyenya swego myasta ky myescanyy a przedmycsce (suburbana) gych wokol,
acz sarni w myesczcch przebywayo a przed
myescze (suburbana) bodze dobitkom a y bidlom BZ Num 35, 3; Sinom Aaronowim dały
myasta ku vcyekanyv, Ebron a Lobna y przedmyeseye (suburbana) gich BZ I Par 6, 57;
Iether a Estamo s przedmyescym gich (cum
suburbanis suis) ib. 6, 58, sim. ib. 6, 59. 60. 67;
Gazer a Hyman s przedmyeseyamy swimy (cum
suburbanis suis) ib. 6, 68; Poslymi... ku kapła
nom a koseyelnim slugam, gisz przebiwaio
w przedmyescyy (in suburbanis) myast ib. 13, 2;
Po syedlyskach y w przedmyescyach (per agros
et suburbana) kaszdich myast sinow Aaronouich
BZ II Par 31, 19; Przed myeszcze suburbium
1471 R XXIII 283, sim. ca 1500 Erz 79; Oppidum Seczemyn cum suburbio al. yyesch na
przedmyesczu 1486 StPPP II nr 4305, sim.
1495 AGZ XVIII 362; Opidum Iawornyk necnon Nyewnadowa, przedmyesczye Ruszkavyech
et Palchoua 1489 AGZ XVI 221; Przethmyeszczye proastu ca 1500 R XLVII 355.
Przedmowa 'wstęp, uwagi wstępne poprzedza
jące tekst, praefatio, prooemium : Themate przed
mową aut antę libros (war. lub. rp.\ themate, id
est materia *przetdmową, aut antę libros; Esth
prol.) 1471 MPKJ V 57.
16
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Przedmuchnąć fprzewiać, perflare : Przedmuchny perfia (veni, auster, perfla hortum meum
et fluant aromata illius Cant 4, 16) XV med.
R XXV 156.
Przedni fo rm y : n. sg. m. przedni XV med.
GIWroc 71 r, Dział 14. 15, etc. etc.; neutr.
przednie ca 1455 JA XIV 491, XV e*. R XXV
147; ~ g. sg. m. przedniego 1424 TymProc
244; neutr. przedniego 1463 StPPP II nr 3731;
^ d. sg. m. przedniemu Sul 98, BZ Gen 32, 17;
^ ac. sg. m. przedni 1450 Monlur III 191, 1465
AcPosn I 375; /. przednią XV med. SKJ V 267;
~ i. sg. m. przednim FI i Pul 50, 13, KartSwidz, M W 9a; ~ l. sg. f. (na) przedniej 1499
GórsJazRp 275; neutr. przednim 1497 GorsPiechRp 205; ~ n .p l . m. przedni 1466 R XXII
26; przednie 1495 RoczKrak XVI 62, ca 1500
Erz 19; f . przednie 1453 R XLVII 351; — g pi.
przednich ca 1450 PF IV 572; /. przednich
Rozm 632; ^ ac. pl. f. przednie 1497 StPPP
VII 46.
Z n a c z e n ia : 1. fpierwszy, stojący na czele
szeregu, znajdujący się na przodzie, bliższy
punktu będącego podstawą orientacji, primus,
ąui praeest, qui propior alicui rei situs esP:
Rzeki gest (sc. Jakob) slugam... y przykazał
przednyemu (priori)... a tak y drugemu przy
każe..., y wsem, czso S0 stada gnały BZ Gen
32, 17; ^ Poczacz merzicz oth plotha wagrodnego przędnego 1424 TymProc 244; Hannus
Heffter... debet sibi dare stubreth anteriorem
vlg. przędny 1450 Monlur III 191; Tunc ligantur
sibi (sc. elephanti) pedes eius anteriores, przednye, quousque modo manswescat 1453 R XLVII
351; Przethnye yelito lyen ca 1455 JA XIV 491;
Pro solucione muri antiqui parietalis anterioris
partis domus al. za przędny mvr 1465 AcPosn
I 375; Piech szadny y przędny 1471 GórsJaz
272, sim. 1474(?) StPPP VII 161. 162,1499 Górs
JazRp 274, etc.; Item aduc alia cista..., in
qua dwa piachy przednye y dwa *zadney 1495
RocznKrak XVI 62; Item walach gnyady, ma
na przędnym pieczy blyzną 1497 GórsPiechRp
205; Recepit sibi de eodem curru... vagy przed
nye okovane z lyną 1497 StPPP VII 46, sim. ib.;
Kon czyszawy..., mą gusz na przednyey pravey nodze 1499 GórsJazRp 275; Przednye ząby
anteriores dentes ca 1500 Erz 79.
2. *znakomity, doskonałej jakości, dobry, Opti
mus, ąui bonae ąualitatis esP: Duchem przed
nim (spiritu principali) sczwirdzi me FI 50, 13,
sim. Pul, sim. Kart Swidz, M W 9a; Decem
actualia ceruisie principalis al. przednyego 1463
StPPP II nr 3731; Wylczek, kopynyczy, przędny
1471 GórsJaz 270? sim. ib. 282. 283. 284, etc.;
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In vita Cristi fuerunt quinque virtutes: summa
misericordia..., precipua abstinencia przednye
czyala wdrączenye XV ex. R XXV 147; Droga
ku grzechu yest nyektore ypadnyenye, ktoremze
czlovyek ypadnye od przędnych rzeczy ku
poslyednym Rozm 632; ~ (o pozycji społecz
nej) : Et qui precessor, przędny, <est> sicut
ministrator. Nam quis maior est, qui recumbit,
aut qui ministrat (Luc 22, 26)? XV med. GI
Wroc 71 r; Przędny precessor ca 1500 Erz 79.
3. *dawniejszy, wyżej wymieniony, w czasie
poprzedzający coś, superior, vetus, antiąuus, priscus, supra nominatus': Paklibi... przednyemu
albo slowye pyruemu poziczczi (primo creditori)... pyenyandzi... wroczycz nye moglbi...,
tegdi thego istego w they tho zastawye yyanczey
o ten isti dług swoy gabacz nye bandzye mocz
Sul 98; Ista Stella desyt et conuersa est in
suam pristinam, przednya, materiam XV med.
SKJ V 267; Poszlednye czossze przędnych
(fiunt novissima hominis illius peiora prioribus
Luc 11,26) ca 1450RFIV 572; Adiurati germani,
gl. duo fratres Carinus et Lencius, pretitulati, gl.
prenominati, prefati, przethni yypyssany braczya, tota carne tremuunt 1466 R XXII 26.
4. sąpierca, porca przedni *powód, strona roz
poczynająca proces, występująca ze skargą,
actor, accusator, ąui aliąuem reum fa ciP : Sampiercza przędny ma poloszycz szalobą wszytką
na lyscze pozewnem Dział 14; Przeto chczemy,
aby sąpyercza abo porcza przędny (actor, Sul
27: powod) szalobą wszythką poloszyl na lyscze
pozewnem tako, ysze nye bądze potem nyczs
przyloszono kv szalobie ib. 15.
Przednica *ozdoba sukni w postaci pasa tka
niny przymocowanego do kołnierza i opadającego
z przodu, panni segmentum ornandi causa vestis
collari assutum : Duo collaria eciam cum margaritis texta cum przednycze 1486 AcLeop I
nr 1572.
Przedniczka 'ozdoba sukni w postaci pasa
tkaniny przymocowanego do kołnierza i opada
jącego z przodu, panni segmentum ornandi causa
restis collari assutum : Duo coleria aurea cum
manibus, eciam cum *przednyczski 1486 Ac
Leop I nr 1572.
Przednie 'szczególnie, bardzo, imprimis’: Tesch
nye byl (jc . Jozef)... skąpy przednye (avarus),
alye sczodry, mylosczyyy, yyeszyoly y bogv
myły Rozm 32.
Przedobry f o r m y : n. sg. f. przedobra BZ
Gen 49, 15; neutr. przedobre BZ Gen 2, 12.
Num 18, 29; ^ g. sg. m. przedobrego BZ I Esdr
8, 27; /. przedobrej BZ Jos 23, 13. 15. 16.
Z n a c z e n ie : 'najwyższej jakości, bardzo dobry,
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qui summae ąualitatis est, optimus : A złoto
tey szemye [gez] przedobre gest (optimum est)
BZ Gen 2, 12; Wydzal gest pokoy, ysz gest
ćbbri, a szyemyo, ysz gest bila przedobra (terram quod optima) ib. 49, 15; Wszitko, czosz
offyervgecze z dzesy0tkow a k darom bozim
odl0cz<y>cze, przedobre a viborne wszitko
bodze (optima et electa erunt) BZ Num 18, 29;
Powstanye przecziw wam gnyew bozi y bodzecze wynyeszeni ss tey to zemye przedobrey
(ab hac terra optima) BZ Jos 23, 16, sim. ib.
23, 13. 15; Odwazilem... ssodow s mosy0dzu
czistego przedobrego (vasa aeris fulgentis optimi)
dwyescye BZ I Esdr 8, 27.
Przedobycie 'mienie przez sąd przyznane, bona
ab iudicibusassignata : Jszeyest pan posnansky...
*Vanczincza... vygnal gwałtem moczą s gego
przedobicza w Crosne 1419 Pozn nr 1042;
Jacom szą ya nye zamowyl Maczkowi... lysta
wyprawicz od Szygmuntha... any szkąng (pro
sz ksząng) wypyssacz przedobycza gego 1427
Kościan nr 1289; Georgius... hoc iure acquisivit
et dixit, quia hoc lucrum al. przedobicze in
libro staret 1441 AGZ XIV 27; Superlucracionem al. przedobycze superlucrauit iure terrestri
pater ipsorum 1482 ArchSław II 233.
Przedobyć 'uzyskać na mocy wyroku sądo
wego, sententia iudicum aliąuid asseąin : Jszem
ya nye raczil Janowy... za wiczlenye voluarku
ve Wronowye przedobitego 1429 Pozn nr 1521;
Jacom vpomionąl pana Pyotra..., aby *miyą
viprawyl od Zydowky... pyrzvey, nysz na mnye
Żydówka prawem przedobyla 1432 ib. nr 1536;
Vozny, thucz ssypany kopcze na Mychoczynye,
nye przedobywssy żadnym prawem, anym dal
lath wydzerzecz,... any gych poczwyerdzyl
vozny 1435 ib. nr 1577.
Przedół *mokradło, trzęsawisko, palus': Recurrunt (sc. term ini)... ad quandam paludem,
que vlg. Blotsellewiz predol dicitur 1279 PPom
258. rw Zapewne już nomen proprium.
Przedpiekle, Przedpiekło ( według wierzeń
chrześcijańskich) 'miejsce pobytu dusz sprawie
dliwych przed zmartwychwstaniem Chrystusa,
otchłań, loca infera, ubi animae piorum hominum
antę Christum resurrectum commorabantur': Per
Iacob intelligitur Christus, qui... eductis suis
pueris, id est sanctis patribus, de limbo, przedpeclą, de terra aliena, hoc est de hoc mundo,
processit ad terram suam XV med. GIWroc 26r;
Postquam nostram mestuosam vitam morte
finiuimus, ad limbum, do przedpyekla, inferni
descendebamus, nullus propheta, nullus pa
triarcha. .. ab hoc potuit liberari XV med.
SKJ V 258, sim. ib.; Mors nigra cum rutilla

celebrat diuorcia limbo, gl. tali parte inferni,
przethpyeklim, in thalamis cuius prestitit illa
prius 1466 R XXII 27; Nycszporney godzyny
Anna szwyatha dokonawszy szwego żywot ha
na przedpyeklye sthapyla M W 96a; Panye
leżu..., yenzesz... sz krzyza szyanthy naprzód
na przedpyeklo sthapyl M W 97 a. ^ Cf. Przepiekle.
Przedpiekło cf. Przedpiekle
Przedpiwnicze *przedsionek piwnicy, vestibulum cellae subtcrrancae': Przetpywnicze penus
1437 Wisi nr 228 s. 88.
Przedrapać fskaleczyć, zranić paznokciami,
unguibus vulnerare : Judicium adiudicauit Dorothee... in Nicolao... marcam pecuniarum
pro Juobus wlneribus, uno liuido et alio cruentato al. przedrapana 1453 StPPP II nr 3526.
Przedrapnienie *powierzchowna rana zadana
paznokciami, zadrapanie, vulnus unguibus factum \ Ministerialis fassus est, qucd non sectum
vulnus in crure viderat, sed tantum *przetrapnene 1400 HubeSąd 261.
Przedrogi 'bardzo drogi, drogocenny, qui plurimi pretii est': Wszow Dauid korono złoto...
a nalyazl na nyey na wadze lybro złota y przedroge kamyenye (pretiosissimas gemmas) BZ I
Par 20, 2; Przinyesly (sc. sługi)... drzewya
cysowe y kamyenya przedrogego (gemmas pre
tiosissimas) BZ II Par 9, 10.
Przedrożenie 'podniesienie ceny, actus pretium alicuius rei efferendi : Przedrozenya vortewirunge (an alle vortewrunge, felschunge vnd
betrigunge) XV p. post. WilkKrak 49.
Przedrzeć, Przedrzeć się 1. 'rozerwać, discindere, lacerare \ Auarus nunquam implebitur
pecunia et ergo comparatur fesice lacerate
przedarthey XV in. R XXIV 66.
2. przedrzeć się 'przebić się, gwałtownie wy
dostać się na powierzchnię czegoś, in superficiem alicuius rei erumpere': Przedarły schią
(war. lub. rp.: przedarły) erupti (rupti sunt omnes
fontes abyssi magnae et cataractae caeli apertae
sunt Gen 7, 11) 1471 MPKJ V 8; ~ (o rodze
niu się): Czoszkoli syo napirwey przedrze
(erumpit) ziwota (leg. z żywota) wszelkego do
bitka.. ., k twemv prawv bodze BZ Num 18, 15.
Przedrzykamień bot. 'Spiraea filipendula L .':
Filipendula, saxifraga rubea tesznik, przedrzicamyen 1437 Rost nr 2608; Przedrzikamen filipen
dula 1472 ib. nr 683; Ffllipendula, saxifraga
rubea, vistilago thesznyk uel *przedzykamyen
XV cx. GILek 66.
Przedsie cf. Przedsię
(Przedsię) Przedsie 'w dalszym ciągu, mimo to,
porro, nulla alicuius rei ratione habita (aliąuid
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fa c e r e f: Alye ony wolały przedsze (illi autem
clamabant Jo 19, 15): Weźmy gy, weźmy,
ukrzyzuy gy! XV p. post. RozmPam 476; Iesus
k temv nycz nye odpovyedzyal, alye swe dzyalo
on pocznye robycz przedszye (sed opus, quod
inceperat, haec perficiebat) Rozm 137.
Przedsiolny *leżący przed wsią, antę vicum
positus': Quia tu supereąuitasti violenter... nad
przedsyolne dworzyscze.. et ibi exarasti terram
eorum ... et syanoszanczi defalcasti predicte
curie przedsyolnego dworziscza 1455 AGZ
XIV 465.
Przedsobnica *ozdoba sukni w postaci pasa
tkaniny przymocowanego do kołnierza i opada
jącego z przodu, panni segmentum ornandi
causa vestis collari assutum : Palium harassovi
nyewyeszczi, duo koroleya (pro coleria?) cum
przethssobnycza 1461 ZapWarsz nr 1100.
Przedsobny *przedni, prior : Helizabet et
A nna... Iohannem ... cum lorica, bellista, galea
et blach przedsobny super equo gnyady expediverunt in bellum 1474
StPPP VII 161,
sim. ib. 163; Petrus... Iohannem... super equo
szywy valenti in galea..., piach przedsobny y szaszobny, cum bellista expedivit ib. 162, sim.
ib. 163. 164; Albertus... expedivit... Stanislaum ... super equo glynyasti in galea, blach
przethszobny, bellista ib. 164.
Przedtem, Przedtym określa czasową uprzedniość danej czynności lub stanu w stosunku do
innej czynności lub stanu ' wcześniej, uprzednio,
prius, antea : Anno szwyątha, myalasz weszele...,
kthoresz przedthem oyczom szwyathem przepowyedala M W 103a; ^ Isze gdiszczy ona
porodzicz ma, tedicz vocz ona przedthim to
szobe ona komoro namuic Gn 3b; Czsom pocyandzal Androwskego, tom pocyandzal gy
o czinsch, niszli mi gi dal, a przettim mi to
wschitko placyl 1422 TPaw VII nr 2519;
A myalby przeththym (antea) volą kylo lath,
tylesz lath panv svemv slvzycz ma Sul 61;
Ingressa est aliquando sicut heri et nudiustercius, nyegdy yako wczorą y trzeczy dzyen
przethim, cum duabus puellis (Dan 13, 15)
XV p. pr. SKJ I 308; Wiczyosal Moyszesz dwye
czczye kamyenne, yakye przedtym (antea) bili
BZ Ex 34, 4; Alle gęstły ten syn przedthym
(prius aliquando) ozalowan o takyesz rzeczy...,
takyemv nye może pomagacz przysząncz oczecz
OrtOssol 42, 4, sim. OrtMac 49; Jacobus od
yenego, ote dvu, trzech... przettim y potem annis... za poczestnego... myan 1474 Zab 540;
Nye m ayą... yyeczerzaczi, alyz pyrzye przedthym
paczyerz yednącz zmo<wią> (non nisi praemissa
semel dominica oratione sumatur) 1484 Reg 711;
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Thowarzisz, yesliby chczial precz yendroyacz,
thcdi ma odpoyyedziecz swemu mystrzowy
dobrze przeththym, abowyem kthory nyedlugo
robił, then ma thidzien odpowyedziecz przed
thym, a yesliby kthori robił poi rokv, thedi ma
przedthim mystrzowy opowyedziecz dwye nyedzieli, a yesliby robyl czali rok, thedj ma przed
thim cztery nyedzielye odpowyedziecz swemv
mystrzowy 1491 RKJŁ VII 58; To poselstvo
przedthym nye slychano Rozm 45; Dzbany,
które szye v małe skorupy slamaly, były czale
nathychmyast yako przedthym (antea) ib. 124;
Yen byl przedtym mało vzdrovyon od nyego
ib. 684; Przedtym pyssano, kako szvyąthy Y an...
yypyszal zaprzenye szvyatego Pyotra ib. 709; ^
przedtym, aniż:Jako Sandziwoy... zastauil kobili
trzi lata predtim, anisz Hanko poyol 1393 Pozn
nr 169; ^przedtem , przedtym, niż: Jakom tego
kmecza obesłał przettim, nisz gindze kupił 1418
TPaw VII nr 501, sim. 1426 Pozn nr 1229. 1230;
Przyethtym, nyszmy (leg. niżsmy) poswany, trzy
lyatha, jacoszmy nye powyschali pogrodek
1434 Kościan nr 1484; Kozdy movyl, ysch szye
to nygdy nye stanye przedthym, nys dzyevycza
Marya porodzyla Rozm 72; Przedtem nysch
(antequam) to było stvorzono, gdzyezesch ty...
przebyval? ib. 164; ~ przedtem, przedtym,
niźli(ć): O boszemcy vmoczenv gestcy ona
przedthim to vele lath była przepouedala, nislycz szo gest byl Xc narodzyl Gn 5a; Gyensze
przethtim (Msza VII: przyedtem, IX. XIII:
przethim) nysly czyrpyal (qui pridie quam pateretur) y marł, wszyal chlyeb w szwyathe y thesz
wyelebne rącze swoy 1456 Msza VI s. 261,
sim. III. XIV; Odpysczy my moye wschy<t>ky grzechy przedthym, nyzli vmrą Naw 168.
Przedtym cf. Przedtem
Przeduch 'upust wodny, śluza, cataracta : Cataractas, przeduchow, id est nubes dantes aquas
(si non aperuero vobis cataractas caeli et
effudero vobis benedictionem usque ad abundantiam Mai 3, 10) 1471 MPKJ V 117. ~ Cf.
objaśnienie hasła Okno 3.
Przed wieczorkowanie *popołudniowy posiłek,
cibus, qui tempore postmeridiano sumi soleP:
Antecena vel antecenium przedvyeczorkoyanye
ca 1500 Erz 79.
Przedychanie *upust wodny, śluza, cataracta’:
Cateracta, przedychąnye, sunt fenestre celestes
ca 1500 Erz 79. ^ Cf. Przeduch.
Przedyć c f Przedejść
Przedziad 'pradziad, proavus': Gdy vmrze
czlowyek... a mą po szobye dzyadą albo przedzyada (OrtMac 96: pradzada) bancz po oczczy,
bandcz po maczerzy OrtOssol 71, 3.
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Przedział 1. 'odstęp między włosami rozcze
sanymi w przeciwne strony, discrimen crinibus deductis factus : P<r>zedzal grabla ca 1420 WokTryd nr 120; Przed<z>al glabra ib. nr 348;
Włosi mayanci... kandzerzave a nyekoko (pro
nyekako) zolte, mayancz przedzal zrzod glovi
(discrimen habens in medio capitis) XV med.
Lent; *Prezdal glab<r>a XV p. post. PF V 6;
Cesaries est coma capitis et proprie yirorum
yloszy dlvgye, przedzyal ca 1500 Erz 79.
2. 'przestrzeń oddzielająca, tu miejsce wolne
od włosów, spatium interiectum, hoc loco: /oa/s
crinibus \acuus’: Myedzy brodą, myedzy varga
przedzyal (inter mentum atque labrum angnli
manserunt dno nudi) itozm 152.
Przedziałać 'odnowić, renovare5: Dominus
princeps antiąuam (sc. phaskam)... fecit renoyare al. przedzyalacz 1500 ZsigBud 11; Dominus
princeps fecit renovare al. przedzyalacz phaska
argentea ib. 38.
Przedziej 'wcześniej, prius*: Czom Jana uranii,
thom uczinil za gego poczanthkyem, eze mya
przedzey zastrzelił 1434 RafPocz 24.
Przedzielać 'rozdzielać, dividere*: Przetho nyzey po wyprawyenyy o pozwyech tho capitulum
postawyą, nye przedzelyayąncz materiey yanakey o pozwyech Sul 9.
(Przedzierżeć) Przedzirżeć 'trzymać, mieć,
tenere, h a b e r e Dzeczi o dzedzynną rzecz nye
mayącz lyaath pozwan[y]e, odzirzancz sobye
do lyaath odpowyedzenya zawyeszenye, thych
tho lyaath nye mogą w dawnoscz powodovi
obrzeknącz, iano acz kthore przed zazwanym
oczczowye gych alybo samy przedzirzely Sul 18.
Przedziewczyć 'kastrując przemienić w dziew
czynę, aliąuem castrando puellam reddere (?):
Jacussius... penam VI scotorum Petro... et
judicio VI scotos pro eo, quia sibi dixit: Przę
dzę wczan cze! 1417 StPPP II nr 1536.
Przedzięcznie 'wbrew woli, przymusowo, invite : Non coactus ne *przeczoczne (pascite,
qui in vobis est gregem dei, providentes non
coacte, sed spontanee I Pet 5, 2) ca 1450 PF
IV 575.
Cf. Przezdzięcznie.
Przedzięczny 'uciążliwy, molestus
(?):
Contraria (sc. paupertas) przyedzanczne ca
1450 PF IV 578. — Cf. Przezdzięczny.
Przedzirżeć cf. Przedzierżeć
Przedź 'wcześniej, prius': [...] tobye przędz,
czo y[...] (dixi tibi prius, quae debent esse in
domibus nostris) XV med. MPKJ V 426.
(Przedźwięczywa) Przeźwięczywa 'spółgłoska,
consonans': Na przezwyączywach (war. kal.: na
*przevyaczivach) in consonantibus (ut quivis
haec legens... in se yerbum yocis, quod in
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consonantibus perdiderat, inveniret Marc prol.)
MPKJ V 120.
Przefalenie c f Przechwalenie
Przefardrować c f Przefołdrować
(Przefołdrować) Przefardrować 'zyskać coś na
mocy wyroku sądowego, sententia iudicum aliąuid obtinere: Que bona ipse Lucas iure acąuisiyit al. przefardrowal pro debitis suis 1456
AcPosn I 236.
Przegabać 'przeszkodzić, impedire’: Gd i han
dze żałoba dzedzynną, sandzaa alybo pcdsandek thą naam ma powyedzecz, yeyzze poznanyee... skazygemi oprawyacz, nyszly bychoom
nyekthorą przekażą byli przegabany (nisi...
essemus praepediti) Sul 24; Paknyąly iana
strona... kthorakolye przythczą przegabana
bąndącz (impedita, var. fuerit impedita)... szą
na szandze... nye postway (pro postawy),...
przeczywna... strona... oth slychanya rzeczy ma
bicz oddalyona Sul 25; His prepeditus przegaban XV med. R XXV 157.
Przegabanie 'przeszkoda, impedimentum : Adyersitatem aut impedimentum, przegabanya,
obmittit XV p. post. GlDom 42; In hac vita
deum perfecte diligere non possumus, quia
multa impedimenta, przegabanya, habemus ib.
82; Dla przegabanya ducha szlego ca 1500
R XLVII 372; ^ 'przyczyna usprawiedliwia
jąca niestawienie się w sądzie, causa, qua ąuis
impeditus in iudicium non veniP: Sprawyedlywe
przegabanye legale impedimentum XV in. JA
XXVII 266; <L>egale impedimentum sprawyedlywa przekaza uel przegabanye OrtCel 7;
Przegabane prawa legale impedimentum OrtZab 529.
Przegadać 'pokonać (mową), vincere, superare (sermone)*: Ut argument i s yirginem
superarent przegadały XV med. R XXV 158.
Przegarzać fo rm y : part. praes. act. adv. przegarzając ca 1455 JA XIV 491; adi. n. sg. neutr.
przegarzające FI i Pul 77, 10; g. pl. m. przegarzających FI i Pul 68, 12; ^ praet. 3. pl. m.
przegarzali są FI 101, 9; przegarzali 1471 MPKJ
V 55, Pul 101, 9.
Z n a czen ie: 'urągać, szydzić, drażnić, ali
ąuem deridere, lacessere, alicui insultare': Przecori przegaraioczich (exprobrantium)
cze
spadli so na m0 FI 68, 12, sim. Pul; Bich0 ne
bili iaco oczczowe gich, pokolene zle y przegarzai0cze (exasperans) FI 11, 10, sim. Pul; Wszego
dna przegarzali S0 (exprobrabant, Pul: przegarzaly) mne neprzyaczele mogi FI 101, 9; Przegarzayancz exasperans ca 1455 JA XIV 491;
Insultabant przegarzaly aut draznyly, aut naschmyewaly (nam sicut beato lob insultabant reges
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Tob 2, 15) 1471 MPKJ V 55. ~ Cf. Przegorzać. i
Przegarzanie edokuczanie słowami, wyśmie
wanie, irrisio, insultatio verbis facta : Insultacio
przegarzanye vel pomavyanye XV med. Zab
516; Przegarzanye infurtacio (pro insultacio) 5
/A. 517.
Przegądać czy Przegędać 'grać na instrumen
cie strunowym, fidibus canere : Ieyhel a Ozaziu
na skrzidlech przegodaly (canebant) a na *wy10
cyoznich goslyach BZ I Par 15, 21.
Przegędać cf. Przegądać
Przegęsty *bardzo gęsty, densissimuf: Oszwyeczowany S00 blyskanym a obłok przegosti (nubes densissirna) przykriwayoczy goro BZ Ex
15
19, 16.
Przegiąć *poruszyć, commovere*: A wyocey
nye przepusczo przegi0cz (commoveri) nogy
Israhelowy s zemye, ioszem dal oczczom gych
BZ IV Reg 21, 8.
(Przeglądać) Przeględać f o r m y : praes. ind. 20
3. sg. przegląda 1448 R XXIV 351, 1461—7
Serm 254v;
praet. 2. sg. m. przeglądał jeś
BZ Gen 31, 37; 3. sg. m. przeglądał 1471
MPKJ V 14, ca 1500 SprTNW V 15; 3. pi. m.
25
przeglądali MPKJRp V 38r.
Z n a c z e n ia : 1. 'przeszukać, perscrutari, investigare, excutere aliąuid9: Przeglodal gesz
(scrutatus es) wszitko moyo schrono BZ Gen 31,
37; Przeglandal scrutatus (quos scrutatus incipiens a maiore usque ad minimum invenit 30
scyphum in sacco Beniamin Gen 44, 12) 1471
MPKJ V 14.
2. *patrzeć, przyglądać się, spectare, aspicere,
contueri*: Przeglądały (war. kał.: prziglandaly)
videbant (qui videbant faciem regis Esth 1, 14) 35
MPKJRp V 38 r; Rvmyąne lycze y byale za
wyeczerzą było blade, gdy w Bethanyy wyeczerzal Jesus, gdy mathką przeglądał ca 1500
SprTNW \ 15.
3. 'przewidywać przyszłość, futura praevidere : 40
Providet przegląda, przepatrzą 1448 R XXIV
351; Intellectus noster dicitur esse propheta,
quia preuidet, przeglanda, diuina consilia
1461—7 Serm 254v.
45
C f Przyglądać
Przeględać cf. Przeglądać
(Przeglądca) Przeglądzca czy Przeględzca fen
kto przewiduje przyszłość, qui futura praevideP:
*Pregl0cza preuisor ca 1428 P F I 496.
50
Przeględzca c f Przeglądca
Przegnać *przepędzić, pellere5: Ten, czygy
gest lyas, ma sebracz szolądz z obapol drogy...,
aby ten, czyge są swynye, kromye schcody mogl
przegnacz (u t... possit pellere, Sul 60: pądzycz)
55
do lyasa Dział 59.
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Przegniewać 'pobudzić do gniewu, rozgniewać,
aliąuem ira in c e n d e re Unde qui offenderet aliquem yse *saprafdo ktori by przegneual
Gn gl. 156 a. ^ C f Przygniewać się.
Przegon 'przepędzanie bydła, actus pecus propellendi*: Idem Johannes... eidem Andree XV
et judicio XV pro eo, quod ipsum Andream
plus, quam in citacione stetit, yidelicet pro prze
gon, in penis denuncciauit et pro aliis 1401
StPPP II nr 805.
Przegorzać 'urągać, szydzić, drażnić, aliąuem
deridere, lacessere, alicui insultare : Przegorzayączysz (pro przegorzayączych) exprobrantium
ca 1455 JA XIV 491. ^ C f Przegarzać.
Przegorzan bot. ' Helianthemum vulgare
Gaertnć: Przegorzan solstitium silvestre 1460
Rost nr 3736; Przegorząn solseqium silvestre
ca 1465 ib. nr 4596; Przegorzan lucrecia 1472
ib. nr 1255.
Cf. Przygorzan.
Przegorzki 1. 'bardzo gorzki, amarissimus :
lagoda gich groszno zolczy a groszno prze.
gorzke (amarissimi Deut 32, 32) Puł Deut 462. 'bardzo przykry, bolesny, molestissimus,
acerbissimus, gravissimus*: Owa w pokogv gorzkoscz moya przegorzka (amarissima Is 38, 17)
FI Ez 10, sim. Puł', Pogyn0 od głodu y szrzecz
ye będ0 ptaczy kosanym przegorzkym (morsu
amarissimo Deut 32, 24) Puł Deut 35.
Przegórze 'pagórek, c o l l i s Na przegorzy su
per collem (donec relinquamini quasi malus
navis in yertice montis et quasi signum super
collem Is 30, 17) 1471 MPKJ V 92; Na prze
gorzy super collem (exibit ultra norma mensurae in conspectu eius super collem Gareb
Jer 31, 39) ib. 100. ~ C f Przygórze.
Przegrażać 'grozić, wygrażać, minari : Apposuimus..., ut ipsi constarent circa eos, ut
ipsos nullus praetio conveniret, yidelicet przemicil, ne etiam minaret, yidelicet przegrazal,
soli nos post ipsos remoti constavimus (1359)
XVI DokMp IV 114; Nicolaus... cum Martin o ... habent term inum ... pro eo, quia idem
Martinus ipsi Nicolao diffidauit al. przegrazal
1439 StPPP II nr 2798; Iw an..., qui olim fuit
pop, non intrando ad ius cum suo domino Ni
colao ... et prorogavit eum pro pena, submittens
se esse sicut homo et kmetho suus, nollens se
super nullum przegraszacz, nec per se, nec per
alium 1450 AGZ XIV 301; Qui ąuidem dominus
Vodynsky hic stans, eidem Andreae dixit: Tu
es ribaldus purus, ex tua geneloya Ruthenus...,
et Andreas hic stans in iure cepit sibi minus incutere al. przegraszacz 1494 RTH III nr 320;
Jakom ya nye nayachal na dom gego gwalthem samoczwarth... anym mv przegrazal, any
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mem *przegrazamym odesly yemv vsythky waschnosczi cztherdzesczi zlothych 1494 ZapWarsz
nr 1766 a.
Przegrażanie *wygrażanie, odgrażanie się, minatio: Jakom ya nye nayachal na dom gego
gwalthem samoczwarth... anym mv przegrazal,
any mem *przegrazamym odesly yemv vsythky
waschnosczi cztherdzesczi zlothych 1494 Zap
Warsz nr 1766 a.
Przegroda f o r m y : n. sg. przegroda 1376
S/PPP VIII nr 290, 1381 ib. nr 726, 1386 ib.
nr 4234, etc.; ~ g, sg. przegrody 1424 TPaw
VII nr 3975; ^ ac. sg. przegrodę 1401
HubęSąd 144; ^ g. pl. przegród 1467 StPPP II
nr 3864;
ac. pl. przegrody 1418 TPaw VII
nr 26.
Z n a czen ie: *plot, ogrodzenie (prawdopodob
nie oddzielające poszczególne obejścia chłopskie),
teren ogrodzony, saepes (quae fortasse praediolis
cmethonum praetendebantur), locus Saeptus*:
Micosius... cum Stascone... terminum habet
primum pro dampno, quod fecit pecoribus, et
pro pregroda 1376 StPPP VIII nr 290, sini. 1386
ib. nr 4234, 1388 ib. nrCIV 9; Ostasius... habet
statuere Falislaum... ad terminos contra Stanislaum... pro tribus marcis dampni, pro prze
groda 1381 ib. nr 726, sim. 1398 StPPP II
nr 214; Nem sta... cum Petrlino... terminum
secundum habent... pro sepito nawsze et pro
♦pregrothda 1385 StPPP VIII nr 3560; Martinus... per iuramentum iure acquisiuit hcc,
quod idem Martinus przegrodam circa ipsum
ibidem perpetuo debet et tenetur sepire 1398
ib. nr 7207; Johannes, Jacussius... cum Venceslao... terminum secundum habent... pro
depascacione ortorum et pomeriorum per prze
grodam ib. nr 7340; Disposuit terminum o prze
grodę 1401 HubeSąd 144; Seps vlg. przegroda
1407 ArchTerCrac CCCXI 47, 2; Andreas...
*pregrodam... et wangrodam... sepiturum se
obligauit 1414 StPPP II nr 1328; Pro non sepicione sepum al. przegroda 1415 AKPr VIIIa
128; Stanislaus... debuit statuere presbiterum...
contra... Helenam... a (pro o) przegrodi 1418
TPaw VII nr 26; Facere sepes vlg. przegroda
1422 ArchCastrCrac I 424; Przeg<r>oda 1423
ArchTerCrac CXCV 201, 16; Przegrody 1424
ib. VII 368,31, sim. 1432 StPPP II nr 2421;
Jako mey przegrodi nezagrodzenym non feci
Nicolao dampnum 1424 TPaw VII nr 3975;
Przegroda interseptale 1437 Wisi nr 228 s. 87;
Przegroda sortulus ib. s. 89; Non vis... sepes
facere al. przegród grodzycz... inter domum
tuam parte ex una et inter domum ipsius et
pomorium parte ex altera 1467 StPPP II nr 3864;
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^ Sicut Pauli przegrod0 z yego trzimania spasł
mi scocius feni 1393 TPaw IV nr 4796.
Przegrodzenie 'plot, ogrodzenie, saepes': Jo
hannes... cum Jacussio... ad yidendum pro
przegrodzene XXVIII palis, sicut zagrodzi! za
medzo 1416 StPPP II nr 1420.
Przegrodzić *zagrodzić, przeszkodzić, praecludere, impedire*: Aby pothwarzam slych lvdzy
wszysthka droga była przegrodzona (u t... omnis via praecludatur),... vstawyamy Sul 54;
Przegrodzylesch (opposuisti nubem tibi, ne
transeat oratio Thren 3, 44) M P K JY 102; Ecce
ego pono memoriale et euasionem postulo
michi decerni pro eo, quia hec concitacio ad
satisfaciendum intermixta est seu sepia al.
przegrodzon, cittacione 1498 StPPP II nr 4492.
Przegroza 1. 'groźba, mina': Insidias, id est
minas przegrozy OrtCel 6; Insidie vszylsthwa,
przegrosy OrtZab 528.
2.
*przestępstwo, zbrodnia, crimen, scelus':
Szmyerthelna przegroza criminale nephas Ort
Zab 528.
Przegrozić 'groźbą odwieść od czegoś, prze
straszyć groźbami, aliąuem minis ab aliąua re
deterrere, metum alicui inicere : Iacom ya o tho
krifdo od Margorzathi wsztala, esz my szwathki
przegroszila 1426 AKPr VIIIa 48. ^ Cf. Przygrozić.
Przegryźć 'gryząc przeciąć zębami, dentibus
aliąuid rodere': M us... hunc, gl. sc. leonem,
reperit,... vincula, gl. leonis, soluit przegrisze
1466 R XXII 14.
Przegubie emiejsce, w którym łączą się kości
kończyn, staw, przegub, locus, ubi ossa membrorum coniunguntur, articulus* \ Chrzyptowa zyla,...
cephalica główna, mediana gdzye przyegubye
XV p. post. PF V 30.
Przeigra *przegrana (w grze), ludus perditus':
Gdy kto komv byerze gego gymyenye y gescze
k themv go wyąsze o gygra albo o przegygrą
(occasione ludi), a ten to zaluge OrtOssol 74, 1,
sim. OrtMac 99.
Przeigrać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przeigra
Dział 37; ^ part. praes. act. adi. cf. Przeigrający się; ^ praet. 3. sg. m. jest przeigra! XV ex.
MacDod 137; ~ condit. 3. sg. m. -by przeigra!
Dział 36; -by przeigralby Sul 45; ^ part. praet.
pass. g. pl. m. przeigranych Sul 45; ac. pl. m.
przeigrane Sul 15.
Z n a czen ie: *stracić coś w grze, przegrać,
ludum perdere, aliąuid ludo per dere : Porodzyczelye nye powynny za gych szyna o pyenądze
przegygrane (delusae) doszycz czynycz Sul 15;
Gdiby cziy szyn... przegygralby (si... filius...
deluserit, Dział 36: gdyby... przegygral) nye-
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kakych pyenyądzy wyelkoscz, przerzeczonego
gygracza porodzyczele nye bądą wynowaczy...
kv... zaplaczenyy pyenyądzi przegygranych
(delusae) S u l 45; Aczlyby tesz ten, czso przegygra, poddał syą pod layanye abo sromoczenye
a na to rakoymye postawyl, a ten to, czso zy
skał, chczalby gy abo gego rąkoymyą sromoczycz, tedy za sromotą ylkokrccz bądze sromoczycz, telkokrocz gemv wyną pokvpy pyąthnadzescza D z ia ł 37; Thenczy wzyczko yest przegygral XV e x . M a c D o d 137.
Przeigrający się 'te n k to p r z e g r a ł, qu i łudo
su p era tu s e s t, qu i ludo a łiq u id p e r d id iP : O placzenyy przeygrayączych szą synów S u l 50.
Przeigranie 'p rzeg ra n a (w g r z e ) , ludus p e r d itu s 5: Maya-ly kogo yyązacz o przeygranye O r tM a c 99; Dla przegygranyą (ex parte łudi)
*nykkth nye ma komv gego czo wzancz any
wyazacz O r tO s s o l 74, 2, sim . O rt M a c 100; Oczczowie nyewynny cząstokrocz dla zlosczy a przegygranya synów gymyenya wlosnego pozbywayą
D z ia ł 36.
Przejachać cf. Przejechać
Przejąć cf. Przejechać
Przejawić 'u m o żliw ić zo b a c ze n ie , p o k a z a ć , dem o n stra re , o sten d ere* : Przez tha radoscz, yazesz
tedy myala, kyedy yesz yego mathka przede
wszchem szwyathem przeyayyla N a w 54—5.
Przejawienie 'u k a za n ie się, a ctu s app a ren d i :
Pouada nam ... u tih sloueh suoti Symeon...
sina bożego slaune preiauene K św dv 9; Viderunt oculi mei sina bożego slaune preiauene ib. 11.
Przejazd 'p r z y b y c ie , sta w ien ie się, a ctu s a d ve niendi, a p p a re n d i * (?): Iohannes... zdał in penis
regalibus Zacharkam filium inZuchorzicze, quia
cum duodecim yiris repercussit pignus cum armis, prout eis ministerialis teiminum dedit, ut
cum armis staret ad terciam diem, et pro przeyasd dedit sibi terminum ministerialis 1445
A G Z XIV 170, sim . ib.
Przejąć 1. 'w zią ć , p r z y ją ć , Sum ere, a cc ip e re
Jacom yą ne przeyal na ssza szemszkego vrządv
1433 Z a p W a r s z nr 486; Laurencius habet et tenetur subdere kmethones in tribus sexagenis
domini ducis in bannitho iudicio prefato Mathie et III sexagenas super se idem Mathias
suscepit al. przegyal 1441 T y m W o l 54.
2. 'p r z e ło ż y ć na inne m iejsce, p rze su n ą ć, in
aliu m locum tra n sferre 5: Nye przeymyesz ani
przenyeszes (non assumes et transferes) myedz
blisznego swego B Z Deut 19, 14.
3. 'z g o d z ić się, con cedere, sin ere : Filipus...
intercepit al. przeyal terminum ex parte domini
Stanislai sic, quia habent terminum cum homine
Stayan 1455 A G Z XIV 437.
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Cf. Przyjąć
Przeje cf. Przejść
Przejechać, Przejachać, Przejąć f o r m y : inf.
przejachać 1420 K o ścia n nr 812; ^ p ra e t.
5 3 . sg. m . przejechał 1446 Z a p W a r s z nr 788;
przejął 1425 P o zn nr 1206; ^ con dit. 3. sg.
n eutr. -by przejało B Z Neh 2, 14; ^ p a r t. p ra e t.
a c t. przejaw B Z Judith 3, 14; przejechawszy
D z ia ł 58, 1464 A G Z XV 434, 1483 ib. 523.
10
Z n a c z e n i a : 1. 'ja d ą c p r z e b y ć ja k ą ś drogę,
p rze strze ń , curru vel equo a lią u id itin e ris em etiri : Yaco Marczin nye mogl przeyachadz
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przed slim powetrzim ieszora oglandacz 1420
K o ścia n nr 812; O którą łąką Daczbog na Maczeya zalowal, tandy on sam przeyechal 1446
Z a p W a r s z nr 788; Nye bilo myesczcza dobitczoczy, na nyemszem syedzal, k0dibi przeialo
(ut transiret) B Z Neh 2, 14; Olofernes przeiaw
(pertransiens) Syri0 ... przyial ku Ydumeyskym
B Z Judith 3, 14.
2. 'p r z e k r o c z y ć , p r z e s tą p ić , tra n sg red i, transire : Yaco wzal Woczech Maczeyewy wosz
y quone, a on rabyl na Glaboczczu y poyal do
browolną drogą, tedy przeyal przez trzecza granycza 1425 P o zn nr 1206; <V>stawiamy tesz, acz
geden z drvgym mayącz gianicze rozgechane,
przegechawszy (transgrediendo, S u l 59: przestąpuyecz) graniczę w lesye, drwa kv swemv
poszythky rąbał, ten, czyg lyas gest, za pyrwe
ma wzącz syekyrą D z ia ł 58; Quia ipse exiens
de dom o... in decem sibi similibus... perequitans al. przeyechawschy granicies yiolenter recepit sibi quinque currus feni 1464 A G Z XV
434, sim . 1483 ib. 523.
C f. Przyjechać
Przejednać f o r m y : inf. przejednać 1391 P ozn
nr 96; ^ p r a e t. 1. sg. f. -śm przejednała 1418
P y z d r nr 545; 3. sg. m . przejednał 1397 P y z d r
nr 50, 1400 K s Z P o zn nr 261, 1402 P y z d r nr 187;
3. p l. m . przejednali O r tM a c 111, O r tO s s o l 82, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'za s p o k o ić p re te n sje , w yn a
g ro d z ić szk o d ę , p o stu ła ta alicuius f a c e r e , dam num sa rc ire : Jaco Thoma ne wranczil Voczecha
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do Venczincza we stirzi grifni ani mu kazał
przeiednacz 1391 P o zn nr 96; Jaco Dirzek przeyednal Micolaya *cztirszestimi grziwnami 1397
P y z d r nr 50; Quod ipsum Przesdrewonem ipse
*Swanszok in illis pecuniis conyeniret ylg. przeyednal 1400 K s Z P o zn nr 261; Iaco Wavrzinecz
przegednal Sandziuoia o dzedzino y Sandziuog
mv i0 sposczil (p ro spvsczil) 1402 P y z d r nr 187;
Yakosm nye otnawyala any przeyednala nycogo
o th0 o trzeczo cz0scz trzecze czansczy *Drzosgowa 1418 ib. nr 545.
2. 'u z y s k a ć p rze b a c ze n ie , darow an ie w iny, ve-
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niam e t im pu n itatem conseąui : Gedny szą beszprawny... a nye mogą czlowyekv pomocz przyszyagacz, jako szą lazebnyczy, lotrowye..., wyleganczy albo czy, czo ge o roszboy, o zlodzyeystwo przed prawem przewyczaszono, a tho
kakoly przegednaly O r tO s s o l 82, 4, sim . O rtM a c 111.
Przejmować 'brać, p rzy jm o w a ć , r e c i p e r e Yakom ia nye przeymowal długu pana Lichinskego na szyo anym tego długu wynowath
pyanczy grzywen panu Michałowy 1426 P y z d r
nr 824. ^ C f. Przyjmować.
(Przejrzanie) Przeźrzanie 'w m y śli, w p r z e w i
dyw aniu, in anim ó* : Anima existens in deo ydialiter, id est przeszrzanye, creauit celum et terram cum dei filio 1477 M P K J II 324.
Przejrzeć, Przejźreć, Przejźrzeć, Przeźreć,
Przeźrzeć f o r m y : p ra e s. ind. 1. sg. przeźrzę
FI i P u l 118, 6, M W 4a; 2. sg. przeźrysz XV
in. R XXIV 74; ^ im per. 2. sg. przeźry R o zm
405; ^ p r a e t. 2. sg. m . przeźrzał jeś P u l 138, 3;
(-eś) przeźrzał M W 68 b; 3. sg. m . przeźrzał
FI 36, 13, B Z Tob 11, 15, 1456 Z a b U P o z n 102;
przeźrał R o z m 109; przejrzał M W 63b; przejźrał M W 11 a; ~ con dit. 3. sg. m . -by przeźrał
R o z m 421; ^ p a r t. p r a e t. a ct. przeźrawszy
R o z m 405; ~ p a r t. p ra e t. p a ss. n. sg . m . przeźrzany ca 1428 P F I 486; g . sg. m . przejrzanego
XV ex. A K L it III 106; ac. s g . f . przeźrzaną M W
101 a; v. s g . f . przeźrzana M W 102 b; g . p l. m .
przeźrzanych XV m ed. S K J I 96; p ra e s. p a ss.
L sg. f . przejrzana M W 102 a.
Z n a c z e n i a : 1. 'z a c z ą ć w id zieć , o d z y s k a ć
w zro k , sensum videndi recu p era re *: Thobyas
zdarł (sc. bielmo) s oczu gego, a r0cze przezrzal
(visum recepit) B Z Tob 11, 15; Tako omdlał,
yze owscheya za marthwe lyezal, wszakosz kv
krzycenyv lyvdskyemv przezryal (visus est) R o zm
109; Przesry (respice Luc 18, 42), vyara tvoya
czyebye sdrovego vczynyla ib. 405; Nathychmyast przezravschy y yydzyal i b . ; Nye yyerzącz
temv Zydovye, aby on byl slyep a przezral (quia
caecus fuisset et yidisset Jo 9, 18), alyez vezvaly yego rodzyną y począly ych pytacz ib. 421.
2. 'z o b a c z y ć d o k ła d n ie, p o zn a ć , p e r s p ic e r e ,
c o g n o s c e r e : Tedy ne bodo osromoczon, gdy
przesrz0 (cum perspexero) we wszech kazna<ch>
twoych FI 118,6, sim . P ul, M W 4a ; Eice primum
trabem de oculo tuo et tunc perspicies preszrisz
(Luc 6,42) XV in. R XXIV 74.
3. 'p rzew id zieć , z g ó ry p o sta n o w ić , p ra e vid e re,
consilium a n t e c a p e r e Gospodzin nasmewacz
se b0dze iemu, bo przesrzal (prospicit, P u l: bo
patrzy), isze przid0 dnowe iego FI 36, 13;
Przeszrzany prospicuus ca 1428 P F I 486; Bo
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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czlowyecze przyrodzenye... wyzbawono będze
y wyzwolono od czala szmyertelnego szluzby...
thedy, gdy przydze w oslawyona wolnoscz a radoscz przesrzanych szynow bożych po dnyv
sządnem (Rom 8, 21) XV m ed. S K J I 96; Oth
vyekv v radze przeyraszna (p ro przeyszrana ?),
bogem oczczem przeżegnaną 1453 R XXV 210;
Quod deus, qui futurum angelum sibi preuiderat przeszrzal sobye 1456 Z a b U P o z n 102; Anna
szwyatha... bog przeyrzal w radzye bosztwa
szwego bycz sthara mathką Yeszusza M W 63 b;
Pan bog wszechmogaczy Anna szwyatha od
wyeku przeyzral M W 11 a; Szdrowa bandz,
Anno szwyatha, kthora sye nyebem sthala,
gwyaszdą porodzyla, czudną panna Maria od
wyekow w bosthwye przezrzana M W 101 a;
Iacziem w myszly y woley nawyssego od wyekow
przeyrzana M W 102a; Anno szwyatha, od wye
kow w bosthwye *przerzana M W 102 b;
Wszystky drogy me przesrzal yes (praevidisti,
FI: *spacrzyl ges) P u l 138, 3; Usque ad praefinitum, do przeyszrzanego, tempus a patre
XV
A K L it III 106.
4.
'n ie ch cieć zo b a c zy ć , p r z e b a c z y ć , o d p u ścić,
ig n o scere ’: Odpusczilesz wszythky zlosczy ludu
thwemu, zakrylesz y przezrzal wszythky grzechy
iemu (Psal 84,3) M W 68 b.
Przejrzenie, Przeźrzenie f o r m y : n. sg. przej
rzenie ca 1500 E r z 1 9; ~ g. sg . przeźrzenia XV
m ed. S K J I 101; -—' i. sg. przeźrzenim S u l 3,
R o zm 763; przejrzenim M W 127a; ^ /. sg.
przeźrzeniu 1477 M P K J II 324.
Z n a c z e n i a : 1. 'zrzą d ze n ie , p r ze zn a c ze n ie ,
sors, fo rtu n a , f a tu m : Mi Iaroslaw, bożym *przerzenym (divina providentia) swanthey gneznenskey cirekwe arcibiskvb... wsystkym... chczem
bycz yawno S u l 3; Bosze, iegosz boskym przeyrzenym człowieczemu rodzaiowi wirzchnych du
chów pomocinaam vsluguyo M W M l a ; Vschedschy v radą kupyly... rolyą ffygulovą... y dały
ya na pogrzeb pyelgrzymom, które szye stało
bozem przezsrzyenym R o zm 763.
2. 'p rzew id yw a n ie , p ro v id en tia : Concepta fuit
(sc. Maria) apud sanctam trinitatem in mente,
przyeszrzeniv, diuina 1477 M P K J II 324; Preuidere, inde preuisio przeyrzenye ca 1500 E r z 79;
3. 'p rz e zro c zy s to ść , p r z e jr z y s to ś ć , p e rlu c id ita s,
p ersp ic u ita s* : Racione diafanitatis, id est perspicuitatis dla przeszrzenya XV m ed . S K J I 101.
(Przejrzyciel) Przeźrzyciel 'o b ro ń ca , o p ie k u n ,
p a tro n u s *: Secundum est in isto domino (sc. deo),
quod est potentissimus prouisor *przeszszrziczel ca 1420 R XXIV 82.
(Przejście) Przeście c z y Przeszcief o r m y : n. sg.
przeszcie FI i P u l 143, 17, XV in. R XXIV 66,
17
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m ed . G IW ro c 24v, e tc .;
g . sg. przeszcia
Jud 11, 17, 1471 M P K J V 47, 1485 A G Z
XVI 192, E w Z a m 286; ^ d. sg . przeszciu B Z
Jos 2, 10;
ac. sg. przeszcie ca 1428 P F I 486,
1437 K s M a z III nr 2651; ^ /. sg. (w) przeszciu
E w Z a m 286.
Z n a c z e n i a : 1. *w ęd ro w a n ie, te ż p o zw o le n ie

przejdziesz FI i P u l 67, 8, B Z Deut 27, 4. 31, 2;
przędziesz B Z Deut 2, 18. 27, 2, R o z m 89;
3. sg . przejdzie FI 58, 10. 96, 3. 102, 15, FI
i P u l Moys 19, etc. e tc .; przedzie B Z Jos 3, 11.
Judith 6, 4, P u l 102, 15; 3. du. przejdzieta FI
i P u l 88, 15; 1. p l. przedziem B Z Deut 2, 27;
2. p l. przejdziecie B Z Num 35, 10; przędziecie
B Z Num 33, 51; 3. p l. przejdą FI 61, 34. 78, 8,
B Z Gen 32, 22, O r tM a c 33, e tc .; przędą FI 103,
27;
p ra e s. ind. z p a r ty k u łą ać d la w yra żen ia
try b u ro zk a zu ją c e g o 1. sg. ać przędę B Z Jud
11, 17; 1. p l. ać przędziemy B Z Jud 11, 19;
^ im per. 2. Sg. przejdzi FI i P u l 16, 14; przedzi
XV m ed. R XXII 245; 1. du. przedzwa B Z
Tob 11, 3; 1. p l. przejdzimy FI 94, 2; 2. p l.
przedźcie B Z Deut 2, 24;
p a r t. p ra e s. act.
adv. przejdę B Z Deut 27, 3; przejdąc B Z Deut
32, 47; ~ inf. przeje 1471 M P K J V 82, XV e*.
P F V 23; przeć B Z Deut 2, 28. 30. Jos 4, 10.
Jud 11, 20, XV
P F V 2 1 ; ~ p r a e t. 1. sg. m .
przeszedł jeśm FI i P u l 118, 147; 2. sg. m . prze
szedł jeś FI 20, 3; 3. sg. m . przeszedł jest Gn
gl. 156b, P u l 38, 9; przeszedł FI 38, 9, B Z I
Par 19, 17, O r tO s s o l 49, 2, e t c . ; f . przeszła jest
FI 123, 4; przeszła 1448 R XXIV 351, XV m ed.
S K J V 273, 1456 Z a b U P o z n 94, e tc .; neutr.
przeszło 1414 P y z d r nr 423, 1444 A G Z XIV 151,
D e m o rte w. 324, P u l 104, 18; 1. p l. m . prze
szliśmy B Z Jos 4, 22; przeszlism B Z Deut 1, 19;
3. p l. m . przeszli są FI 17, 21, 1413—4 M s z a I
s. 262, sim . VII, B Z Ex 14, 29; przeszli 1398
B ib lW a r s z 1861 III 34, 1424 M s z a III s. 62,
sim . IV. VI. XIV, 1436 A G Z XII 10, e tc .; prze
szły R o zm 829;
p lą p e rf. 3. s g . f . przeszła była
R o z m 17; była przeszła S u l 54; 3. p l. m . są byli
przeszli Gn 174b; ^ con dit. 1. sg. m . -bych
przeszedł 1458 Z a p W a r s z nr 1084; 3. sg. m .
-by przeszedł R o z m 120. 821; / . -by przeszła
O r tM a c 61, O r tO s s o l 49, 4; 1. p l. m . -bychom
przeszli B Z Deut 2, 13; 2. p l. m . byście przeszli
R o z m 378; ^ con dit. p r a e t. 3. sg. f . by była
przeszła P u l 123, 4; ^ p a r t. p r a e t. a ct. przeszedszy 1471 M P K J V 30, R o zm 123; przeszedwszy M P K J R p V 27v.
Z n a c z e n i a : 1. eidąc p r z e b y ć p e w n ą d ro g ę ,
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na p r z e jś c ie , m ie jsc e d o p r z e jś c ia , a c tu s ite r f a cien di, e tia m p o te s ta s tran seu n di, locus a d tra n s eundum a p tu s ' : Ne gest... przeszcze (transitus)
any wołane w vlyczach gych FI 143, 17, sim .
P u l ; Prze *przescce per spacium ca 1428 P F I 486;

Sliszelismi, ze przeszvszyl pan wody Morza
Rydnego k waszemv przesczv (ad yestrum introitum), gdiszcze wysly z Egipta B Z Jos 2, 10;
Przeto posiał ku krolyy moabskemu y ten
przescya (transitum) dacz gym wzgardził B Z
Jud 11, 17; Przescze transmigracio M P K J V
117; Przesczye spacium ca 1500 E r z 80;

5

10

15

~ ( o u p ro w a d zen iu Ż y d ó w d o B a b ilo n u , d ic itu r
de Iu d a eis B a b y łon em a b d u c tis) *p r z e s ie d le n ie ,
a ctu s alią u em in a lio loco collocan di : Transmigracionis przemyenyenya, przesczia (w ar. lub.
r p . : przenyeszenye; factum est vero in anno tri-
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cesimo transmigrationis Ioachin IV Reg 25, 27)
1471 M P K J Y 47; Iosias porodzyl Ieconyassza
i braczyą yego w przeszczy (in transmigratione
Mat 1,11) babilonskym. A po przeszczyy (post
transmigrationem Mat 1, 12) babilonskym Ieconias porodzyl Salatiel E w Z a m 286; Od Dauida
asz do przeszczya (ad transmigrationem) babylyonskyego rodzayow szthernasczye, a od
przescza (a transmigratione Mat 1, 17) babylonskyego asz do Cristysa rodzayow szthernaszczye i b . ; ^ ( m o ż e p r z e n o ś n ie o zm ia n ie w ia r y ):
Gali<le>a interpretatur transmigracio przescze
XV m ed . G IW ro c 24v, sim . XV p . p o s t. G ID om
79.
2. *o m in ię cie , e \ ita tw : Cum Vitus... inhiibuit
al. wsczagnanl robora domini Michaelis... pro
theoloneo al. o przeszchcze czla 1437 K s M a z III
nr 2651.
3. fo b fito ść , n a d m ia r , abu n dan tia : Per Samariam interpretatur obseruancia preceptorum,
per Galyleam interpretatur superhabundancia
przeszcze XV in. R XXIV 66.
4. ‘r o zstrzy g n ię c ie są d o w e , se n te n tia iudicum :
Andreas... recognovit, quia inhibuit al. zapo
wiedział litteram apud... iudicem... ac notariam ..., ne extraderent de actis terrestribus...
usque ad decisionem iuris... al. do prawa
przeschczya 1485 A G Z XVI 192.
C f. Przyjście
(Przejść) Przeć, Przeje f o r m y : p ra e s. ind.
1. sg. przejdę B Z Ex 12, 12, P u l 17, 32; 2. sg.
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a lią u id itin e ris eundo con ficere, a d fin e m alicuius
re i p erve n ire , a lią u id tran sir e ’ : Tedi yaco sli hy
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przęśli, hy copcze za nimi posnamonowani,
tedi u ostatecznego copcza Passek rzeki 1398
B ib lW a r s z 1861 III 34; Aduenit quidam uestitus pilis camelorum... Opocz drugy przesetl
gest in pontificali habitu Gn gl. 156b; Bosze,
gdi winidzesz w obezrzenu luda twego, gdi
przeydzesz w puszczo (cum pertransires in de-
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serto, Pul: przeydzesz na puszczy) FI 67, 8;
Porta, forthka, hec..., homo non transibit,
przeydze, per eam XV med. R XXV 152;
Przeydo (transibo) przez szemyo egipskoo
a zbyy0 wszitko pirworodzone w szemy egipskyey BZ Ex 12, 12; B0d00 nyeruszayoczy yako
kamyeyn, dok00d nye przeydze (donec pertranseat) lud {FI: gnew) twoy, panye, dok00d
nye przeydze (donec pertranseat, FI: przydze)
lud twoy ten, ktorysz odzerszal ib. 15, 16, sim.
FI i Pul Moys 19; Rvsziwszi syo z Oreb przeslism (transivimus) przes pvsczo okropno BZ
Deut 1, 19; Ty przedzes (transibis) myedze
dzysz moabske ib. 2, 18; Przedzem (transibimus) przes tw0 zemyo gosczinczem ib. 2, 27;
Iedno nam przepvscz przecz (ut... concedas
transitum)..., doy0d nye przidzem do Iordana
a wnidzem do zemye, ktorosz to p a n ... da nam
ib. 2, 28, sim. ib. 2, 30; Przepuscz myo, acz
przedo (ut transeam) przes tw0 zemyo BZ
Jud 11, 17; Przepuscz, acz przedzemi (ut tran
seam) przes tw0 zemyo ib. 11, 19; Slowi israhelskimy wzgardził (sc. Seon), nye przepusczocz
gemu przędz (non dimisit eum transire) przes
swe myedze ib. 11, 20; Bo syo nye pokusy wyocey, <ab>i pi zeszedł w tobye (ut pertranseat
in te) Belyal BZ Nah 1, 15; Kandibich ya,
Vrban, przesshetl se dvyema slyechcziczoma,
tandy na yena stroną myalo bicz Zemakovo...,
a na drugha stroną... Petri et Jacobi 1458
ZapWarsz nr 1084; Transiliit, gl. penetrauit
przesethl, sc. Ihc, celos 1466 R XXII 27;Perque
loca... al. kadj cum testibus przeydze y przeszyasche, thadj granicies debet facere cum officio
al. s yrzadem 1468 ZapWarsz nr 1292; Craymy
(pro crayny) okolnye przeycz errans migrare
fecit (viros potentes gyrans migrare fecit Ecclus
29, 25) 1471 MPKJ V 82; Bo tobo wytargnyon
będę s pokussy y w bodze moym przeydę (transgrediar) mur Pul 17, 32; Przeszły (pertransierunt,
FI: szły so) z lyuda w lyud y s krolewstwa
w lyud drugy Pul 104, 13; A to iuze yednego
dnya s pokoyem przedzyesch (transibis) y vnydzyesch w te zyemyą, do ktoress posłań Rozm 89;
Przeszedł (venit Luc 3, 3) wschytko królestwo
około Yordany ib. 175; Czysnyczye szye, byszczye przesly (intrare Luc 13, 24) przez czyasne
vrota ib. 378; ^ Alye voda podlvg svego przyrodzenya przeschedschy przez chvsthy y vyczyekla dzyyramy przez chvsty (penetravit per
panniąue foramina fluens emanavit) Rozm 123;
(o powiewie wiatru): Czlowyek, yako sziano
dny yego, yako kwyet polny tako *otektczwe,
bo duch przeydze (pertransibit, Pul: przędzę)
w nyem y ne ostanę FI 102, 15; Mutabitur spi
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ritus eius et pertransibit, et corruet... Et pertransit, y przeydze, a tormento in tormentum,
ąuasi ab aąuis nimium ad calorem nimium
(Hab 1,11) 1461—7 Serm 91 v;
^ Tedy
vocz morze gestcy szo ono bilo na obe stronę
rostopylo, tako yszecz ony szo ge były tako
szucho przesly, ascy ony svich no k ... ne *szocz
ony były rosmoczyly Gn 174b; Strvmen prześlą
gest (pertransivit, Pul: przeszła) dvsza nasza,
snadz *przyslaby była (pertransisset, Pul: by
była przeszła) dusza nasza wodo neczyrpoczo
FI 123, 4; Tedi poyol swe dwye zenye y gich
dzeczy... y przeydo (transivit) przez bród BZ
Gen 32, 22; Alye synowye izrahelszczy prze
szły so0 (perrexerunt) poszrzod suchego morza
BZ Ex 14, 29; Gdisz przedzecze (ąuando transieritis) Iordan a ynidzecze w zemyo *kanaanska
BZ Num 33, 51; Gdisz przeydzecze (ąuando
transgressi fueritis) Iordan ib. 35, 10; Przeto
powstawszi, abichom przęśli (ut transiremus)
potok Zareth, przislissmi k nyemv BZ Deut
2, 13; Wstancze a przeczcze (transite) potook
Arnon ib. 2, 24; Gdiisz przeedzesz (cumąue
transieritis) Iordan ib. 27, 2; Aby mogl na nich
(sc. kamieniach) pisacz wszistka słowa tego to
prawa, Iordan przeydo (Iordane transmisso)
ib. 27, 3; Nye przeydzesz (non transibis) Iordana tego to ib. 31, 2, sim. ib. 27, 4; Bodzecze
trwacz w zemi, w nyos to przeydoocz Iordan
(Iordane transmisso) wnidzecze kv dzerzenyy
ib. 32, 47; Y qvapyl syo lvd chczocz przecz.
A gdysz wszistczi przęśli, na tich przeydze skrzynya boża (festinavitque populus et transiit.
Cumąue transissent omnes, transiyit et arca)
BZ Jos 4, 10-1; Po svchem *dno przeslysmi
(transiyit) Iordan ten to ib. 4, 22; Przeszedł
transiyit) Iordan BZ IP ar 19,17; Jordane trans
misso przeschedschy (war. lub. rp.: przeszethwsy. Deut 27, 12) 1471 MPKJ W 30; ^ 'p r z e 
płynąć, transnatare': Tamo lodzye przedo (pertransibunt, Pul: przeydo) FI 103,27.
2.
'przeniknąć, wbić się, penetrare, defigi :
Tedi myecz mego ricerstwa przędzę (transiet)
twe boki BZ Judith 6, 4; Myecz nye przeydze
(non transibit Lev 26, 6) waszey granycze XV
p. post. Kalużn 287; Vczysnąly yą (sc. koronę)...
v glovą tako sylnye, yze thy ystne ostry czyrnye przeschły yego svyąthą glovą aze do mózgu
Rozm 829; ^ Ktorey naszwiatsza dusza w go
dzina wielebney mańki twoiey myecz bolesczi
przeszedł M W 43a; Zelyazo przeszło (pertransiit) duszę yego Pul 104, 18; A thvoyą...
dyszą przeydzye myecz (pertransibit gladius
Luc 2, 35) EwZam 295, sim. Rozm 79; Tegom
ivze doczekała, yze me sercze gorące strzała
17*
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prześlą R o z m 504; Bo my szye vydzyalo, yzby
ostry myecz sercze moye przeschedl ib . 821.
3. 'iś ć p r z e d k im ś , p o p r z e d z a ć , a n teire, p r a e ce d ere 5: Ogen przed nim przeydze (praecedet,
Pul\ poydze) y naplomeny w ocrodze iego
neprzyaczele iego FI 96, 3; Tocz skrzinya zaslvbyenya... przędzę wasz (antecedet vos) przes
Iordan B Z Jos 3, 11; Lyvby-ly sy0 tobye,
przedzwa naprzód (praecedamus), a gospodiny
twa s czelyadzo... z nyenagla acz gyd0 po nas
B Z Tob 11,3; Precedere, antecedere przędz XV
e x . PF V 21; ^ Wstań, gospodne, przeydzi gi
(praeveni eum) y obludzy gi FI 16, 14, s im .
Pul; Przeszli s0 me (praevenerunt me, Pul:
vspyeszyly szye przede mną) w dzen ydroczena
mego FI 17, 21; Bo przeszedł ies (praevenisti,
Pul: vprzedzyles) gi w blogoslawenstwech slotkości FI 20, 3; Miloserdze iego (sc. boga)
przeydze me (praeveniet me, Pul: vprzedzy
mye) FI 58, 10; Murzinowe przeid0 (praeveniet) roky iego bogu (Pul: vspyessz0 przed
yego rękama ku bogu) FI 67, 34; Ne pam0tay
lichot naszich starych, richlo przeydo nas (anticipent nos, Pul: yspyeszycze k nam) miloserdza
twoia FI 78, 8; Miloserdze a prawda przeydzeta
oblicze twoie (praecedent faciem tuam, Pul:
przed lyczem twoim) FI 88, 15, sim . P u l;
Przeydzimi (praeoccupemus, P u l : spyeszmy)
oblicze iego w zpowedzi FI 94, 2; Przeszedł gesm
(praeveni) w starosczy y wolał gesm, esze w słowa
twoya pfal gesm FI 118, 147, sim . P u l; <Rospomyen thesz sług y sluszebnycz> thwoych
<y onych, kthorzy nasz> przeszły są (qui nos
praecesserunt, M s z a III. IV. VI. XIV: prze
szły, V III: przyszły) sznamyenyem vyary y szpanym ve sznye pokoya 1413—4 M s z a I s. 262,
sim . VII; Przeydz prevenire XV e x . P F V 23;
Zayyerne vam povyedam, yze yavny grzesnyczy
y grzesne zony przeydą yasz (praecedent vos
Mat 21, 31) v krolewstyye nyebyeskym R o zm 454.
4. 'p r z e w y ż s z y ć , su p era re 5: Luna fuit sub pedibus eius (sc. yirginis Mariae), quia mutabilitatem huius mundi, que significatur per lunam,
transiuit et pervenit, bo ona nyevstawycznoscz
prześlą a dostąpyla, ad stabilem vitam celestem XV m ed . S K J V 273; Quod et hominem,
et angelum transcendit przeszła 1456 Z a b U P o z n
94; Tu sola supergressa es, prześlą, yniuersa
ib. 99; Czczyenye o tern, yze dzyevycza Marya
przeschła była wschystkye tovarzyschky, prze
ślą *y czyyemy (p ro cznemy) obyczaymy (excellebat omnes socias suas yirtutibus) R o z m 17;
Bo w dzyeczyączem stadle tako szye vodzyl,
yschby wschytkye przeschedl (excessit)...
svoymy yyelyebnymy obyczaymy ib. 120.

5. *p rze m in ą ć , a b ire , tra n sire : Ale zaprawd0
w obrazę przeszedł (pertransit, P u l: przeszedł
yest) czlowek FI 38, 9; Veniente habitu cedit
vmbra kędy przysschla pewnoscz, przesschla
figura, wyobraszenye vel sznamą 1448 R XXIV
351; Alye tylko poszywacz bądą onych dny
dawnosczy, acz która była v nych abo v gych
oczczow prześlą (si qua fuit apud ipsos vel
eorum progenitores), nyszly napyrwey kv sąndv
o thą rzecz byli wyszwany S u l 54; Kakoly
przeszedł ( O r tM a c 60: yakoby przyszedł) albo
mynal (praeterisset) dluszy dzen vkazanyą Opawczom, wszdy ony... mogą myecz... drugy dzen
gyne vkazanye przynyescz O rtO sso l 49, 2; A
wszdy yusz lath przeszło vyelye, gdy pozyvam swego panszthwa D e m o r te w. 324;
Bo nyz thwe szlowo przeydzye, naprzód
nyebo y zyemya przemyenia szye N a w 78;
Bądzye myecz zyvoth yyeczny a nye przey
dzye, alye przydzye w sąd (Jo 5, 24) R o z m 259.
6 . 'om in ą ć, e v ita r e ’: Non equitaverunt per
Blysczyvodi via consueta, sed alia via inconsueta per Cukyzow et Clodno et pertransgresserunt theloneum Blysczywodiense al. przesly
mytho 1493 A G Z XV 307.
7. 'd o k o n a ć w m y ś li p rze g lą d u , r o zw a ży ć , in
an im o rep u ta re, d elib era re ’: Takosch wschitky
przedzi a obliczi blogoslawyenstwa, a nadzesch,
eze czirpyączoscz skromna sama ma doconacz
kasdey cznoti y dobroczy XV m ed. R XXII 245.
8. u ży c ia p ra w n e : a. prawo przeszło *m in ął
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Jacom ja wczinil rok myedzi Fyemką a myedzi
Bartlomyegem, ysze nye mała stawacz koni,
alisz prawo przeszło po Welcze Noczy na pirwe
poroczky, a on gye casal sobye postawicz, niszli
prawo przeszło 1414 P y z d r nr 423; Ibidem nos
capitaneus penam vallatam interposuimus fedus
pacis tenere inter... Iohannem... et Iurkonem...
tamdiu in eadem pena persistere, donec ius et
iusticia pertransibit al. przeydzie 1437 A G Z
XI 131; Extunc sucumbat hoc, quod ius invenerit iuxta proposicionem et prout ius preteriit
al. przeshlo 1444 A G Z XIV 151; Niczko...
cum Plona, uxore sua..., promiserunt veri
et iusti debiti... solvere provido Nicolao...
sub omnibus eorum bonis sub tali condicione,
tanquam omne ius desuper pertrans[m]isset
al. przeschła 1458 A c P o sn I 280; ^ Termini,
qui fuerunt inter... Waschiutam... et Nicolaum ..., finiti sunt al. przesly *se 1440 A G Z
XIV 14; ^ b. przeje co ś prawem *ro zstrzy g n ą ć
w p o stę p o w a n iu są d o w ym , a lią u id iu dicare, diiudica re, decern ere* : Magnificus Kola receperat ami-
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Iohanne... pro omnibus causis, quas inter se
habent et pro ąuibus ius aduc non est factum
al. czszo nye przęśli prawem ad duas septimanas 1436 AGZ XII 10; Bandzely czlowyek zabyth y prawem przeydą a nye gęstły zaraszony
(pro zarączony) czlowyek, tego zaplathą gest
osszmnaczczye funtów OrtOssol 33, 1, sim.
OrtMac 33;
c. przeje przez prawa *pozostać
bez osądzenia, bez kary, non condemnari, impunitum e s s e Tedy może to ... woyth zalowacz
przeto, aby ta głową ('zabójstwo’) przesz pra
wa nye przeszła (ne tałe crimen homicidii
maneat iniudicatum) OrtOssol 49, 4, sim. Ort
Mac 61.
Cf. Przyjść
Przejźreć cf. Przejrzeć
Przejźrzeć cf. Przejrzeć
Przekadek ’mała kadź, cupa parva : Salis quinque vasa magna cum medio przekadek 1494
GórsArtRp 20. ~ C f Przykadek.
Przekarmiać 1. 'dawać jeść ponad miarę,
aliąuem cibo o n e r a r e Quare nos debemus custodire a cibis, quia lex naturę precepit, ut nunquam tuum corpus yszbi twego czała ne przecarmal XV in. R XXIV 62.
2. 'odżywiać, posilać, alere, nutrire’: Candida
columba celesti eam cibo refouebat przecarmala Gn gl. 170 a.
Przekaz 'przeszkoda, impedimentum : Osta
tek gymyenya kv... rodziczom przestanym
wszego przekaszv (cessante... impedimento)
spa<ś>cz yma Sul 40.
Przekaza fo rm y : n. sg. przekaza 1444 AKPr
II s. XIV, XV med. R XXII 320, 1453 AKPr
II s. XXI, etc.; ~ g . sg. przekazy Sul 4. 9. 61.108,
1453 PawSejm nr 114, BZ Tob 10, 11; ^ ac. sg.
przekażę BZ Lev 22, 20; ^ i. sg. przekażą
Sul 24, XV med. R XXV 157; — g. pi. prze
kaz XV med. S K J I 118, XV p. post. GIDom 57;
^ ac. pl. przekazy Sul 81.
Z n a c z e n ia : 1. 'przeszkoda, zawada, impe
dimentum : Przes wschey przekazi (impedi
mento cessante, Dział 4: kromye wszego nagabanya) przeday yą (sc. dziesięcinę) wolnye
then, cziya gest, komv może Sul 4; Genze kdi
nye stanye kv skazanyy rzeczy, słuszne poszczę
ma bicz, gego nyebyczym w theem nye czynyancz przekazi nyyaney Sul 9; Gdi bandze
żałoba dzedzynna, sandzaa... thą naam ma
powyedzecz, yeyzze poznanyee przed naszą...
ob<l>ycznosczą chczemi y skazygemi oprawyacz, nyszlybychoom nyekthorą przekażą
(impedimento, Dział 11: nagabanym) byli przegabany Sul 24; Tosz slvsza kmyeczom vczynycz, kędy o vyną pana swego cząsza byłaby

gym wszątha, ysz mogłyby przes wszey prze
kazy (absque impedimento) vczecz a othydz
oth *nygo Sul 61, sim. ib. 108; Przecaza szya
dzyegye efficitur obstaculum XV med. R XXII
320; Non sunt adminiculo, pomoczą, sed dispendio przecazą XV med. R XXV 157; Multa
occurrunt impedimenta saluti obviancia bo
wyele przekasz kv sbawyeny mamy XV med.
SKJ I 118; Termini... nullum impedimentum
debent habere vlg. nie maią przekazy mieć
1453 PawSejm nr 114; Poscignye znywo
mloczbo, a sbyeranye yina przekaza bodze
szenyy (yindemia occupabit sementem) BZ Lev
26, 5; Secundum Wilhelmum... XII sunt impe
dimenta oracionis powyada nam tuta dwanasczye przekaz modlytwy XV p. post. GI
Dom 57.
2. 'przyczyna niestawienia się do sądu, causa,
qua quis impeditus in iudicium venire non potuiP:
Legale impedimentum sdana *przegasza 1444
AKPr II s. XIV; Legale impedimentum szodova
przecasza 1453 ib. s. XXI; <L>egale impedi
mentum sprawyedlywa przekaza uel przegabanye OrtCel 7, sim. XV p. post. GIKórn II
203, XV <?*. Zab 526.
3. ' wada, skaza, vitium, macula*: Bodze<li>
myecz (jc . zwierzę) przekazo (maculam), nye
offyervycze BZ Lev 22, 20; Wselka przekaza
(macula) nye bodze na nyem ib. 22, 21.
4. 'szkoda, zniszczenie, damnum, detrimentum : Solacium, quod temperat illam turbacionem przecasy Gn gl. 149a; Zayącze lowyączy
obykly szą vbogim lvdzem... skody czynycz
a przekazy (nocumenta atque damna), dobre
gych a zytho podeptayącz Sul 81; Angyol
bozi... dowyedz was przes przekazi (perducat
vos incolumes) do domv BZ Tob 10, 11; Prze
kaza secundum malum 1475 R XXV 129; Cum
petitur, quod non est licitum, ut aurum et argentum et divicias, que sunt detrimentum, przekaza,
potapyenye, anime XV p. post. GIDom 57.
Przekazać fo rm y : praes. ind. 3. pl. przekażą
OrtMac 35; ^ praet. 3. sg. m. przekazał 1399
TPaw III nr 4434; /. przekazała 1424 KsMaz II
nr 182; ^ part. praet. pass. ac. pl. m. przeka
zane 1446 PF VIII 18; /. przekazane 1428
ArchTerCrac CCCXII 350, 5, 1434 StPPP II
nr 2552.
Z n a czen ia : 1. 'zarządzić, zlecić, iubere, mandare, praecipere’: <0 kt>hore penodze na mo
Anna zalo<wala>, thy przekazała dacz Iacubowi 1424 KsMaz II nr 182; Przekazą-ly (si...
praecipiunt, OrtOssol 34,2: przykaza-ly) raycze...
poszpolne przykazanye kv thakyey rzeczy, aby
kaszdy pr<z>yszed kv *wyednyczy OrtMac 35.
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2. 'dać, oddać, dare, reddere : Debent cognoscere, quod si przekazał Petrus Jacussio, quod
Nicolaus de Dambrowka obligaret se easdem
pecunias Jacussio soluere, quas Petrus comisit
Jacussio 1399 TPaw III nr 4434; Jakom ya
nye wząl Andrzegevy cabatha szylą, alle my gy
wroczyl na przekazane pyenyądze 1446 PF
VIII 18.
3. 'wydać wyrok, osądzić, sententiam proferre,
iudicare : O przekasszan[y]e rzeczi 1428 ArchTerCrac CCCXII 350, 5; Johannes... penam
sex scotorum Clementi... et judicio sex sootos
pro eo, quia receperunt per corulum ad judicium
pro przecazane rzeczy, et corulum ipsum Johannem non juuit 1434 StPPP II nr 2552.
C f Przykazać
Przekazanie 'polecenie, rozkaz, nakaz, mandatum, iussum : Chczemi, abi forma przekazanya (forma mandati, Dział 6: przykazanye),
w lysczech położona, pylnye chowana y peł
ny ona Sul 5.
C f Przykazanie.
Przekazie f o r m y : praes. ind. 3. sg. przekazi
Sul 54, B Z IV Reg 19, 32; ^ inf przekazie
Sul 76, Rozm 446; ^ praet. 3. sg. m. przekaził
1487 LubPodk 107; 3. pl. m. przekazili 1452
LubPodk 67;
condit. 3. sg. m. by był prze
kaził XV ex. MacDod 141; ^ condit. pass.
3. sg. f . -by była przekaźona Sul 16.
Z n a c z e n ia : 1. 'zagrodzić przeszkodą, zam
knąć, praecludere, c la u d e r e Aby droga wątpyenyv była przekazona (ut via dubiis praecludatur)..., vstawyamy Sul 76; Chitrosczy a lsczywosczy przewrothnych lvdzy... drogą przekazycz (viam praecludere) ządayącz..., vstawyamy
ib.;
Heredes... de Cozarzow luerunt penam
sex scotorum judicio, quia przekąsiły rzecz
stando in controversia 1452 LubPodk 67.
2. 'przeszkodzić, impedire : Gdy trzy latha
myną, proszącemv a czynyączenw o głową prze
kazy (obstabit) obrzeczenye dawnosczy trzech
lyath Sul 54; Nye wnydze do myasta tego...
any gemv sczit przekazi (nec occupabit eam
clipeus) BZ IV Reg 19, 32; Infecit al. przekaszyl
sipacionem granicierum 1487 LubPodk 107;
By mu był bog nye przekazyl, wschyihky by był
Rzymyąny pobył XV ex. MacDod 141; Rzeczely vam kto czo, chczącz vam przekazycz
albo odmavyayacz, nykakyey nye pysczayczye
Rozm 446.
Cf. Przykazić
Przekazać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przeka
żą 1420 TPaw VII nr 1859, 1429 StPPP II nr
2250, OrtCel 3, OrtZab 528; ^ part. praes.
act. adv. przekaźając tSul 72; ~ inf. przekaźać
1419 AKPr VIIIa 44; ^ praet. 3. sg. m. prze-

kazał 1404 AKPr VIII a 89, 1436 StPPP II
nr 2639; 3. pl. m. przekazali Pul 119, 6, XV
p. post. RRp XXV 180;
condit 3. sg. m.
(-)by przekażał BZ Judith 5, 17, XV med.
MacDod 35; 3. pl. by przekażały XV ex. SKJ
I 148.
Z n a c z e n ia : 1. 'przeszkadzać, impedire5:
Wenceslaus aduocatus... penam... contra Iacussium capitaneum..., quia sibi causam ylg.
przecaszal 1404 AKPr VIII a 89, sim. 1436
StPPP II nr 2639; lako Iacub mne prziuolil
czanscz kupicz v Sczepana ani mai mi przecasacz 1419 AKPr VIIIa 44, sim. ib.; Esz Ma
czek dal dwe wlocze Przedwogeui w szastawo,
a on ge dal oracz gynemu szwoy (leg. z swoi)
ranki, a Maczek gemu w nich ne przecasza
1420 TPaw VII nr 1859; Quod sibi non nocet
al. nye przecaszia, quia frater tibi est 1429
StPPP II nr 2250; Sządza ky skazanyy ma pocz,
nye przekazayącz (non obstante) nyestanym
tako poszwanego Sul 72; Kasdy przesznamionuy sya sznamyenyem svyanthego krzyza, aby
nyeprzyyaczel duschny nye przekąszał słowa
bożego XV med. MacDod 35; Alia festa non
habetis, czo by yam przekazały robocye XV
ex. SKJ I 148.
2. 'sprzeciwiać się, stawiać opór, resistere :
Nye bil nyzadni, kto bi temv lyvdu przekazał
(insultaret) BZ Judith 5, 17; Gdy yesm molwyl
gym, przekazały my (impugnabant me, FI: wywoyowaly albo boyowaly *preczywo mne) za
dar Pul 119, 6.
3. 'naruszać, łamać, violare, neglegere : Dirimit, id est infringit przelamvge, przekąszą
OrtCel 3, sim. OrtZab 528; Quamuis tales
(sc. publicani) apud Phariseos erant infames,
quia legem eorum inficiebant przekąszały XV
p. post. RRp XXV 180.
Cf. Przykazać
Przekażenie 'zagrodzenie, zastawienie, impedimentum : Kv przekazenyy drogy pothwarzam
(ad praecludendam autem viam calumnis) przes
nasz obeszrzano gest, ysz gdyby kthokole chczal
o dzedzyną nynye zastawyoną poszyacz..., dzirzawcza kv doswyathczenyy przes swyathky,
ale nye powod, ma bycz dopvsczon Sul
77.
Przekęsitytel 'człowiek niedouczony, powierz
chownie wykształcony, homo non satis eruditus,
qui leviter tantum litteras attigif: Falsi prophete
sunt heretici seu mali Christiani, non bene
docti przezakowye, przekęszytitlowye, nyedowczeny any dobrze pysma nye rozwmyeyączy
XV ex. R XXV 149; Litteralis dicitur ille, qui
facit litteras przekaszytytel ca 1500 Erz 79.

1 34

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

PRZEKI

PRZEKLĘTNI

Przeki ' w poprzek, in transyersum : Iustiarius... recognovit: Nulla signa vidimus, nisi
equitavimus per agros vlg. przeki 1407 KsMaz I
nr 954.
Przekiedka ( ?) \jakiś bliżej nie określony ro
dzaj kary pieniężnej, genus ąuoddam multae’ (?):
Item ... Michael, nuntius domini ducis... Janussi, hoc postulavit a ... domino rege, u t... in
pecuniis capitalibus et omnibus damnis al. przekyedkj detur intromissio in tenutam ad exemptionem ita, quod uno anno deberet avisari,
quando deberet eximi 1456 JusPol 295.
Przekląć f o r m y : praet. 3. sg. m. jest przeklął
BZ Gen 5, 29; przeklął MPKJRp V 28 r; ~ condit. 3. sg. m. -by przeklął BZ Deut 23, 4; <—^part.
praet. pass. cf. Przeklęty; ^ praes. pass. 3. sg. m.
przekląt jest BZ Deut 21, 23; przeklęty jest
Rozm 750; 3. pl. m. są przeklęci Rozm 460;
—' imper. pass. 2. sg. m. bądź przekląt Rozm
620; bądź przeklęty Rozm 515;/. przeklęta bądź
XV med. SKJ V 266; 3. sg. neutr. prze
klęte bądź BZ Gen 9, 25; ^ fut. pass.
1. sg. f. będę przeklęta Rozm 27; 2. sg. m.
będziesz przekląt BZ Gen 3, 14; przeklęty
będziesz BZ Deut 28, 19; 3. sg. m. będzie
przekląt Rozm 495; ^ praet. pass. 3. sg. f. prze
klęta była XV med. SKJ V 274.
Z n a c z e n ie : 'źle życzyć, słowami ściągnąć
nieszczęście, potępić, znieważyć, wyjąć spod
prawa, mała alicui precari, aliąuem condemnare, legibus s o h e r e Maledicta terra in opere
tuo przeklątha bandz w uczynku (Gen 3,17)
XV med. SKJ V 266; Quia antę hoc virginitas
et sterilitas maledicta fuit nyeplodnoscz przecląta była ib. 274; Przeto, zesz to vczynyl,
b0dzesz przekl0t a zlorzeczenyk (maledictus es)
BZ Gen 3, 14; Ten nas yczyeszy od vczynkow
y od robot roku naszu na zemy, ges to gest
przeklol (in terra, cui maledixit) gospodzyn
ib. 5, 29; Przeklote mogę dzeczyo bodz (male
dictus), Chanaan! ib. 9, 25; Bo przekloot bogem
(pro bogem) gest wszelki (quia maledictus a deo
est), ktosz viszi na drzewye BZ Deut 21, 23;
Nayoli so przecziw tobye Balaama..., aby czo
przeklool (ut malediceret tibi) ib. 23, 4; Przekloti bodzesz (maledictus eris) wchadzayo y vichadzayo ib. 28, 19; Imprecatus est przeciął
aut zaciął (war. kal.: imprecatus est przeklanth
aut zaklanth; in tempore illo imprecatus est
Iosue dicens Jos 6,25) MPKJRp V 28 r ; Ya nygdy
nye bądą przekląta o ten skutek (ego numquam
maledicta perhocfactum fio) Rozm 27; Ven nyyeden nye vyerzyl, yedno tluscza, która zakona nye vye, którzy ssą przeklączy (maledicti
sunt Jo 7,49) ib. 460; Kto bądzye tobye przekly-

nacz, ten bądzye przekląt na vyeky ib. 495;
Bądzze, Iudaschv, przekląty ze wschemy... zdrayczamy panov svoych! ib. 515; Tegodlya bądź
ty przekląt od boga ze vschemy zdrayczamy
szvych panów ib. 620; Przeklątycz yest, bocz
moczą Belzebuboya... yypądza zle duchy (Luc
11, 15) ib. 750.
Przekląt cf. Przeklęty
(Przekleństwo) Przeklętstwo *słowa złe, nie
życzliwe, verba mała, maleyola’: Myszlyly y molwyly zloszcz, przeklyentstwo (FI: lichoto) na
wyssokoszczy molwyly so (iniquitatem... locuti
sunt) Pul 72, 8.
Przeklęcie fo rm y : n. sg. przeklęcie 1437
Wisi nr 228 s. 86, XV med. SKJ V 266, BZ
Deut 29, 20, etc.; ~ g. sg. przeklęcia 1456
ZabUPozn 91, Rozm 621; ^ ac. sg. przeklęcie
Fl i Pul 108, 17, BZ Deut 30, 7; ^ ac. pl. prze
klęcia BZ II Par 34, 24.
Z n a czen ie: *słowa złe, nieżyczliwe, zełźywe,
złorzeczenie, życzenie złego, verba mała, male
yola, dirae, preces iratae’ : I oblekł se yest w przeklocze (induit maledictionem) yako w odzew
Fl 108, 17, sim. Pul; Execracio przeclącze uel
clącze 1437 Wisi nr 228 s. 86; Ut ibi inter gentes oriretur prima benediccio, vbi progressum
habuit prima malediccio przeklącze XV med.
S K J Y 266, sim. 1461—7 Serm 91 v; Ci to stano
kv przekioczo (pro przekloczy, ad maledicendum) na górze Ebal BZ Deut 27, 13; Posyodze
gy wszistko przeklocze (sedeant super eum
omnia maledicta), ges to popisano gest
w ... kxyogach ib. 29, 20; Zagładzi ymyo gego
pod nebem y stravi gy na pogynyenye... podle
przekloczo (pro przeklocza, iuxta maledictiones) ib. 29, 21; Wszistko przeklocze (omnes...
maledictiones) obroczi pan bog na twe nyeprziyaczele ib. 30, 7; Owa ia prziwyodo wyele
złego na to myasto y na przebivacze gego,
wszitka przeklyocya (maledicta), która są popysana w ... ksyogach BZ II Par 34, 24; Sed
huic soli benedicte yirgini, que a malediccione,
od przeclacza, aliarum mulierum fuit exempta
1456 ZabUPozn 91; O przekląty zdraycza,...
czemusz szye nye leki polozycz tvych vst peł
nych yadu vszego przeklączya na oblycze króla
nyeba y zyemye? Rozm 621; ^ *wyjęcie spod
prawa, actus legibus aliąuem sohendi, anathema*:
Przeklancze anatema (sitque civitas haec ana
thema et omnia, quae in ea sunt, domino
Jos 6, 17) 1471 MPKJ V 31.
Przeklętni 'przeklinający, potępiający, exsecrabilis’ : Execrabile przeklathnye (war. lub. rp.:
przekląthe), quasi extra sacrum (ubi angeli, fortitudine et yirtute cum sint maiores, non portant
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adversum se exsecrabile iudicium II Pet 2, 11)
1471 MPKJ V 137.
Przeklętstwo cf. Przekleństwo
Przeklęty f o r m y : n. sg. m. przekląt 1471
MPKJ V 31; przeklęty BZ Deut 28, 18, 1471
MPKJ V 70, Rozm 645, etc.; /. przeklęta BZ
Gen 3, 17. Deut 28, 17, 1471 MPKJ V 8, etc.;
neutr. przeklęte XV med. SKJ V 263, Rozm
330. 511;
g. sg. m. przeklętego 1450 MacDod 120; /. przeklętej Naw 156, XV p. post.
R XIX 97; neutr. przeklętego Rozm 515;
^ d. sg. m. przeklętemu XV med. GIWroc 75r,
Rozm 678. 823; ^ ac. sg. m. przeklęty Dek
V 1; przeklętego XV med. GIWroc 106r, Rozm
132. 676. 808; /. przeklętą XV ex. Mac Dod
141; neutr. przeklęte Rozm 463; ^ v. sg. m.
przeklęty Rozm 513. 515. 620, e tc .\f. przeklęta
Rozm 550; ^ i. sg. m. przeklętem Rozm 611;
^ /. sg. m. (o) przeklętym Rozm 512; ^ ac.
du. m. przeklęta SkargaPloc w. 31; ^ n. pl. m.
przeklęte BZ Deut 28, 17; przeklęci Pul 118, 21,
Rozm 509. 711. 712; ^ g pl. m. przeklętych
Rozm S il; f . przeklętych XV
R XIX 89;
d. pl. m. przeklętym Rozm 516. 823; ~ ac.
pl. m. przeklęte Dek V 2—4; /. przeklęte Rozm
536; ^ v. pl. m. przeklęci Gn 182b, XV med.
GIWroc 26r, Rozm 492, etc.
Z n a c ze n ie : 'zły, wart kary, usunięcia ze
społeczeństwa, godny potępienia, wstrętny, malus, poena dignus, qui e societate hominum tollendus est, exsecrandus, turpiś: O vy, dze,
nocznicy n0czny, przeclocy, ysze choscze vy
tho szobe vele slego spachaly Gn 182b; Pomny
swanczicz nedzele..., aby sze ne vrich<l>il na
uczynek przeklanty (Dek V 2—4: na yczinky
przeclanthe) Dek V 1; Proszą szobye na po
mocz boga uszyechmocznyego..., by my ra
czył szeszlacz... dar ducha swathego... preszawady (leg. przez zawady czy prze zawady)
dyabla przeklatego 1450 Mac Dod 120; Quem
videns sacerdos Ruben... increpavit, asserens
non esse conveniens maledicto, przeciętemu,
legis oblacionem deo offerre XV med. GIWroc
75r; Ecce sacerdos eius oblacionem de altari
proiecit, dicens eum maledictum, sterilem prze
ciętego, yalowego, *neplotdny ib. 106r; Maledictus, przeklathe, puer centum annorum (Is
65, 20) XV med. SKJ V 263; Przeto iszesz
swey szoni posłuchał głosu a yadlesz owocz...,
przeklota (maledicta) szemya w twem vczynyenyu BZ Gen 3, 17, sim. 1471 MPKJ V 8;
Przeklota stodoła (maledictum horreum) twa,
przeklote wszitki vzitki (maledictae reliąuiae)
twe, przekloti (maledictus) plod ziwota twego
yplodzemyetwey BZ Deut 28, 17—8; Impreca

tus est przeklanth aut zaklanth (war. lub. rp.:
imprecatus est przeciął aut zaciął; imprecatus
est Iosue dicens: Maledictus vir coram domi
no Jos 6, 25) 1471 MPKJ V 31; Przeklanthy
execrabilis (Prov 28,9) ib. 70. Execrabile, przekląthe (war. kal.: przeklathnye), ąuasi extra sac
rum (ubi angeli... non portant adversum se exsecrabile iudicium II Pet 2, 11) MPKJRp V 14r;
Prze thy dwą boky (leg. bogi) przeclatha nye
czkylem (pro czczylem) szathnego szwyatha
SkargaPloc w. 31; Poymyely młodego...,
bandzye pylą v nyego z kyelicha bolessczy,
ktorego gyą domyessczy gey przekląntha
sstarossczy (ad quem perducant merita sua
damnabilis senectutis) XV p. post. R I
s. XLVII; Poszdrowyenye thwey krwye szwyathey, szczycz nasz od szmyerczy przeklathey
XV p. post. R XIX 97, sim. Naw 156; Qui obduras aures tuas, ne audias verbum dei et mandata eius, oracio eius fiat execrabilis, id est
przeclathą (Prov 28, 9) XV p. post. R XXV 175,
sim. ib. 161; Szeszcznasczye królów zabytho
o Heleną, frigerką przeklanthą XV ex. MacDod 141; Nąm nauką... dal, by szą do bogą
uczekal wschelki czlowyek w potrzebach
w zwych, nye do cząrownycz przeklanthych
XV ex. R XIX 89; Vezmyemy czarnoxyasnyka
przeklętego (maleficum et incantatorem) Rozm
132; Pokolyenye zle aprzekląthe, czvdzolozne
(generatio mała et adultera Mat 12, 39) znamyenya żąda ib. 330; Aby na vasz, czvsch na
cerkyev lychothną, to yest na pospolstw<o>
przeklyąte, przyślą... pomsta krvye nyevynney
(Mat 23, 35) ib. 463; Czy przeklączy byskupovye nye bały szye boga ib. 509, sim. ib. 711. 712;
O ganyebny łotrze, kto czye takyem kupczem
vczynyl? Nygd, yedno tve lakomstvo... y tve
przeklyąte zlodzyeystvo ib. 511; Movy tu svyaty
Yan Zlotovsty o tern przeklathym Iudaschv
ib. 512; Bo yest grzech ossobny..., ktorysch
pochodzy s przeklątego przyrodzenya tvey srady
ib. 515; Yschby ye (sc. pieniądze) Iudaschovy
dala, aby ye vroczyl tym przeklątym byskupom
ib. 516, sim. ib. 823; O Iudaschv,... obezry...
smyarą... mystrza tvego__ _ teyze (pro yenze ?)
czalov<ał> twe nogy przekląte ib. 536; O zla
dvscho przeklątha, yako mało dbasz o tve
zbavyenye! ib. 550; O przeklaty Iudaschv!
ib. 620, sim. ib. 513. 515, etc.; O them, yako
myły Cristus byl pokuschon thym przeklątem
byskupem ib. 611; Thu sze pysche, yako myły
Cristus odpovyedzyal przeklathemv Annaschovy
ib. 678, sim. ib. 823; O przeklączy Zydovye!
ib. 791, sim. ib. 773; Bo myslyl Pylat, yze vezravschy Zydoyye tego złego y przeklyąthego
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czlovyeka y Iesucrista pełnego... dobroczy, bądą
szye sromacz proszycz... Barabascha ib. 808,
sim. ib. 676; O tem, yako ten przeklathy Barabasch byl pusczon ib. 814, sim. ib. 645. 685.
726; Na kassn tych katów przekląthych sam
przystąpyvschy (sc. Jesus) barzo pokornye oblapyl slup dobrovolnye ib. 817;
Ite, maledicti,
przecleczy, in ignem eternum (Mat 25, 41)
XV med. GIWroc 26r, sim. Rozm 492; Przeklyęczy (maledicti, FI: zakloczy), gysz przestępuyą przykazanye twoye Pul 118, 21; Przekląty (maledictus Deut 21, 23), który vysszy
na drzeve Rozm 774.
Przeklinać fo r m y , praes. ind. 3. sg. prze
klina XV med. R XXII 236, 1466 R XXV 140;
^ part. praes. act. adi. ac. pl. m. przeklinające
XV ex. S K J I 143; ^ inf. przeklinać XV ex.
SKJ I 143, ca 1500 Erz 79; — fut. 3. sg. m.
będzie przeklinać Rozm 495; 2. pl. m. będziecie
przeklinać Rozm 307; 3. pl. m. będą prze
klinać Rozm 264. 495; ^ praet. 3. sg. m.
przeklinał BZ III Reg 21, 13, 1466 R XXII 14;
^ condit. 3. sg. m. by przeklinał Sul 46, BZ
Lev 24, 15.
Z n a c z e n ie : *źle życzyć, słowami ściągać
nieszczęście, potępiać, ubliżać, wyjmować spod
prawa, mała alicui precari, aliąuem condemnare, legibus sohere : a. absolute: Ylkokrocz by
przeklynal alybo layaal (ąuotiescumąue maledixerit vel improperaverit, Dział 37: ylkokrocz
bądze sromoczycz) o dług..., thylkokrocz gemv
za szromothą wyną... zaplaczicz ma Sul 46;
Pauo dolum sensit, falsi pauonis honorem increpat, gl. detestatur przeclynal 1466 R XXII 14;
Detestari, id est maledicere, abominari vel execrare przeklynacz ca 1500 Erz 79; Execrare,
id est maledicere, excommunicare przeklynacz
ib.; ~ (bez kontekstu): Przeklyna maledicit
1466 R XXV 140; Ipsa vero m ater... cepit
cum fletu, cum vlulatu beatam virginem przeclyna<ć> ca 1500 R XLVII 373; — b. kogoś,
coś: Ludzye dny wyessyole y ludzi wyelbyą
a blogoslawyą, a on (sc. pan nasz) zalostne
a placzącze, a owi zassyą przeclina rzekacz:...
Byda wam, gisch syą smyegeczye XV med.
R XXII 236; Czlowyek, ienze bi przeclinal
swego boga (qui maledixerit deo suo), ponyesze grzech swoy BZ Lev 24, 15; Przeklinayącze
czyebye nye przeklynacz (maledicentes se non
remaledicere) XV ex. SKJ I 143; A thy vy
bądzyeczye przeklynacz (Mat 23, 34) Rozm
307; Yvz szye blyszy, ysch myą bąda nade
wschytek lud przeklynacz, kyedy moy myły
szyn bądzye vyszyecz na krzyzv ib. 495;
^ c. komuś: Bogoslavyeny yescze, kyedy vam

bądą movycz zle albo przeklynacz (cum maledixerint vobis Mat 5, 11) Rozm 264; A kto
bądzye tobye przeklynacz, ten bądzye przeklat
na vyekv ib. 495; ^ d. w błędnym rozumieniu
benedicere 'błogosławić jako maledicere *prze
klinać : Przeklynal (benedixit, Biblia taborska:
pożehnal gest) Nabod boga a krolya BZ III
Reg 21, 13.
Przeklinanie 'przekleństwo, złorzeczenie, exsecratio, małedictio : *Wszoto bodze z nych
<p>rzeklynanye wszego przeny<e>syenya (assumetur ex eis małedictio omni transmigrationi)
iudzskego BZ Jer 29, 22; Item przeclynanyc
solius dei ca 1500 R XLVII 370.
Przekład 1. *odroczenie sprawy w sądzie na
inny termin, dilatio causae : Pro ąuibus graniciebus ipsum (sc. Andream) citaverat (sc. Eli
zabeth)..., non advertens diem transposicionis al.
przekladą..., qua transposicione in diem alterum
ettempus, et terminum dominus succamerarius
dederat 1487 LubPodk 110.
2. 'pręty żełazne dziełące palenisko od po
pielnika, radii fer rei, ąuibus focus a cinerum re
ceptaculo d m d i t u r Andena, id est ferrum, su
per quo ponuntur ligna in fornace vlg. przeclad
1450 RpKapKr.
3. *rodzaj pługa lub odkładnica u pługa, genus
ąuoddam ara tri vel tobuła aratro annexai (?):
Jako przydo Stiborius w moy dom w me ogrodzene porobyl my quatuor quercus y dwye
szosze wszol y przeklat h gwałt hem 1410 TPaw
IV nr 1891.
4.
Przekład asillum ca 1500 Erz 79.
Przekładać form y: praes. ind. 3. Sg. przekłada
1436 RRp XXIII 277; 1. pl. przekładamy 1460
LubPodk 88; ^ imper. 2. sg. przekładaj 1456
ZabUPozn 116; ^ part. praes. act. adv. prze
kładając 1436 RRp XXIII 277; ^ inf. przekła
dać XV e*. PF V 22, XV ex. SKJ I 143; — praet.
3. sg. m. przekładał XV p. post. RRp XXV 180;
3. pl. m. przekładali FI 85, 13, BZ II Esdr 9, 49,
M W 2b; ^ praes. pass. 3. sg. m. przekładan
bywa 1436 R XXIII 277.
Z n a czen ia : 1. 'przesuwać coś w czasie, od
kładać na później, aliąuid differre, procrastinare :
Diem, quem debuerunt habere feria secunda
post Conversionem sancti Pauli, eundem... ad
predictam feriam quintam proximam post Purificacionem Marie transponimus et transferimus
al. przekładamy y pokładamy 1460 LubPodk 88.
2. 'kłaść, stawiać ponad coś (kogoś), cenić
więcej, woleć, aliąuem alicui rei anteponere':
Nulla igitur excellencia reperitur iure, cuius
homo hominibus preferatur, gl. anteponatur,
prelocetur precladan byva, prelozon byva 1436
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R XXIII 277; Mox a<s>beston illi (sc. gelosinae)
se preferens, precladayącz, inąuit 1436 RRp
XXIII 277; Presumpcio... cum anteponit, gl.
preponit p<r>zeklada, postponit ib.; W tem
sebranyv zakon bozi cztly, a przekładały kaszdi 5
ty iste (praeferebant singuli eos), giz rozumyely
czcyenyv BZ II Esdr 9, 49; *Przekaldayą XV
p. post. PF III 289; Qui diuino amori nichil
mundanum pretulit przekładał XV p. post.
RRp XXV 180; Przecladacz preferre XV ex. 10
PF V 22; Gynschego nycz myloszczy Chrystvszevey nye przeklądącz (praeponere) XV ex.
S K J I 143.
3. przekładać kogoś przed oczyma, w obeźrzeniu *mieć kogoś przed oczyma, mieć wzgląd 15
na kogoś, aliąuem antę oculos habere, respicere :
Bosze, zły... ne przecladaly czebe w obesrzenu
gich (non proposuerunt te in conspectu suo,
Pul: nye stawyly czyebye przed sobo) FI 85, 13;
Ize... moczny szukali duszą moią y nye prze 20
kładali boga (FI i Pul 53, 3: ne poloszili so
boga) przed oczima swogima (non propo
suerunt deum antę conspectum suum Psal 53, 5)
M W 2b.
4. *dodawać, dokładać coś do czegoś, aliąuid 25
alicui rei addere, adicere*: Fili, ne adicias, przecladay, peccatum super peccatum 1456 Zab
ij Pozn 116.
C f Przykładać
30
Przekładanie cf. Przykładanie
Przekłócie cf. Przekłucie
Przekłóć cf. Przekłuć
(Przekłucie) Przekłócie 1. 'kłucie, przekłuwa
nie, przebijanie czegoś, actus aliąuid pungendi,
transfigendi : Sic Xc autem extendit manum ad 35
perforandum ku przekloczyu ca 1500 JA X 385.
2. *miejsce przekłute, tu rana powstała przez
wbicie gwoździ, locus transfixus, hoc loco minus
clavis fixis factuni : Nisi videro in manibus eius
fixuram, precloca, clauorum..., non credam 40
(Jo 20, 25) XV in. R XXIV 73; — Fudit (sc.
Cliristus) sanguinem suum in pedum affixione
przecloczyą ca 1500 JARp X 385.
(Przekłuć) Przekłóć f o r m y : praes. ind. 3. sg.
przekole OrtMac 143, XV p. post. Kałuźn 282; 45
~imper. 2. sg. przekol 1471 MPKJW 66; ~ inf
przekłoć(i) Bogur D, XV p. pr. R XXII 334;
przekłóć Bogur BCEF, 1475 RafPocz 25, ca 1500
Erz 79, Rozm 110; ^ praet. 1. sg. m. -m przekłoł 1472 ZapWarsz nr 3054; 3. sg. m. przekłoł 50
BZ Num 25, 8, 1471 TymSąd 15, XV p. post.
R XXV 176. 179; 3. pl. m. przekłoli Pul 21, 18,
Rozm 480; ^ part. praet. pass. n. sg. m. przekłot 1471 MPKJ V 16, 1488 R XXIV 377,
XV ex. SKJ I 145; — inf. pass. sg. f. być prze- 55
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kłota Sul 64; ^ part. praes. pass. adv. przekłot
sąc BZ Judith 6, 4; ^ praet. pass. 3. sg. m. był
przekłot Naw 95.
Z naczenie: fprzebić, przedziurawić, spicza
stym narzędziem zadać ranę, perforare, acuto
instrumento vulnerare5: Czebye dla, czlowecze,
dal bog przeklocz (Bogur D: przekloczy, sim.
XV p. pr. R XXII 334) szobe rancze, nodze
obe Bogur BCEF; Paknyąli raną zada, noszeem
rąka gego może bycz przeklotha (cultello manus sua poterit penetrari) Sul 64; Pochopiw
konczerz wszedł iest za m0zem israelskim do
domo (pro domv) nyepoczesnego y przeklool
(perfodit) obv spolv moza tesz y zon0 BZ
Num 25, 8; Myecz mego ricerstwa przędzę twe
boki a przekłot socz (confixus) myedzi rannimy
israhelskimy padnyesz BZ Judith 6, 4; Gdy kto
komu bydlą napądzy, ysz szye vraszy albo zabyye, albo na kolye przekolye Ort Mac 143;
Przekloth confodiatur (confodietur iaculis Ex
19, 13) 1471 MPKJ V 16; Confige zakol, prze
kol (confige timore tuo carnes meas Psal 118,
120, FI: wepchay, Pul: zepchay) ib. 66; Any ma
then czlowyek... posiał thim, yschbich stal...
we drzwyach, yedy gy przeklol wlocznyan
szmyrthelnye 1471 TymSąd 15; Jakom ya ko
byli gwalthem nye przeklol 1472 ZapWarsz
nr 3054; Czom uczinil y ocza Janovego... za
bił, thom uczynił za gego poczanthkem...,
*kyed my sya porały wlocznyama, eze mi prze
klocz *schczal 1475 RafPocz 25; Przekloly (foderunt, FI: kopali so) ręczę moye y nogy moye
Pul 21, 18; Gdy twoy szwyanthy bok byl prze
kloth, tedy strumyen krwawy poczyekl Naw 95;
A przekolely (BZ: *przekoly) mv vcho (perforabitąue aurem eius subula Ex 21, 6), bandze
mv zsluga na wyeky XV p. post. Kałuźn 282;
Herodes gladio... se peremit przeklol XV
p. post. R XXV 176; Ipse (sc. Nero)... non habens cultellum invenit fustam ligneam..., quam
cum dentibus acuens, zaostrzywszy, se ipsum
per medium transfodit przeklol ib. 179; Bog
(leg. bok) yego wloczna przekloth XV ex.
SKJ I 145, sim. 1488 R XXIV 377; Perfo
rare przeklocz, przeboscz ca 1500 Erz 79;
Chczyal szye (sc. Herod) nożem przeklocz (cul
tellum ... ad incidendum poposcit) Rozm 110;
V yego czyalv vkazą szye blysny yego pyączy
ran, aby vzryely, kogo przekloly (pupugerunt)
ib. 480; A przeto mvszy moy bok y me sercze
otvorzono y przekloto <być>, tedy bądą nyebyossa otvorzony ib. 525.
Przeko *w poprzek, in transversum': Quia
Graby cessit divisione sub Ch[y]lewothky przeko
przestrugo (leg. prze strugę a. przez strugę)
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oth graniczę do graniczę 1425 KsMaz II nr 1583;
Iohannes... medietatem tocius sue porcionis
in Sokołowo... transuersaliter diuisim, vlg.
przeko rosdzeliffschi..., vendidit perpetue 1426
Monlur V 51.
Przekobiały fmający w poprzek białą smugę,
qui in transferso albam lineam habet*: Przecobyali cutulatus 1437 Wisi nr 228 s. 85; Przekobyaly taiculatus (pro cutilatus) ca 1455 JA
XIV 490; Przekobyaly cutulatus ca 1500 Erz 79.
Przekonać, Przekonać się f o r m y : inf. prze
konać OrtRp 43, 3; ^ praet. 3. sg. m. przekonał
1420 Pozn nr 995, 1449 AGZ XI 350; 3. pi. m.
przekonali OrtMac 25, OrtOssol 28, 3;
part.
praet. pass. n. sg. m. przekonań Dział 56; prze
konany Sul 22. 68, Dział 3 3 ;/. przekonana Ort
Mac 56; n. a. ac. pi. f. przekonane 1441 AGZ
XIV 27; ^ inf. pass. sg. m. być przekonań
Sul 10; ^ praes. pass. 3. sg. m. przekonań jest
Sul 22;/. jest przekonana OrtOssol 46, 4; r^ fut.
pass. 3. sg. m. będzie przekonań Sul 70, Dział
2. 60.
Z naczenie: 'dowieść coś komuś (przed są
dem ), pokonać sądownie, prawnie, wygrać sprawę,
aliąuid alicui demonstrare, probare (in iudicio),
vincere in iudicio, obtinere causam' : Jsze ta
grobla... *wycrzymana *crzydzesczylathy *crzy,
a tam gey *nigtey prawem ne preconal 1420
Pozn nr 995; Acta al. rzeczy, que... Kroszvisky
habet in libro, quas dicit se esse lucratas al.
przeconane, illas distulimus ad... dominos ad
quatuor septimanas a feria secunda proxima
1441 AGZ XIV 27; Mandamus, quatenus...
compareatis pro eo, quia Petrus... recepit sibi
ad concitandum istcza et fideiussores et iam
przekonał super istcza et super fideiussoribus...
et iam przekonał istcza et lucratus est in eo
1449 AGZ XI 350; Obwynyoni o gwalth swyatky
przes powoda ma bicz przekonaan (per testes
convincitur) Sul 10; Ysze przekonani w sąndze
zyskalenw (victus victori), w geem przekonaan
gest, maa doszycz wczynicz Sul 22; Kthokole
psczoly y s myodem wydrze a o tho bądze
s prawym doswyathczenym przekonań (fuerit
legitima probatione convictus) Sul 70, sim.
Dział 60; Kaszdy czlowyek może w gaynem
szadzye szwą żałobą opuszczycz, czo szye w nym
poczala, choczya tha żałoba przekonana (Ort
Ossol 46, 4: gyesth... vszwyathczona albo prze
konana) OrtMac 56; Qualiter periurium ipsius
periurii vincere, przekonacz, possunt? OrtRp
43, 3; A ysze gest obyczay w sądoch polskych,
ysze sądzą, ktoremv wyną dadzą, nye pozyszcze
wyny, alyszby gego dokonano, paknyaly bądze
przekonań (si idem iudex vincątur, Sul 55: sząn-

dza bądzely przemozon), tedy lvpyesze... stronye vraszoney przepadnye Dział 2; Nygednym
prawem nye ma bycz sądzon (sc. poźeźca), gedno
polskym prawem..., który przekonany (Sul 43:
skazany), ma bycz skaran smyerczą gemv zgodną
ib. 33; Acz kto ze wsy pana gynszego vczynylby
zlodzeystwo we wsy pana gynszego..., a prze
konań sadownye (iudicio convictus, Sul 68: pra
wem przekonany) schkoda ma zaplaczycz, czyge
gest ib. 56; ^ przekonać się *przegrać swoją
sprawę, causam per dere : Tedy wszdy y on,
y dzyeczy yego zostaną przy szwem pelnem
prawye, acz w gynym nyepoczesz<n>ym szyę
nye przekonały s prawa prawego (si aliter se
cum criminalibus non obfuscaverunt nec obfuscant de forma iuris) OrtOssol 28, 3, sim.
OrtMac 25.
Przekonawca 'zwycięzca w sporze sądowym,
ten kto wygrał sprawę w sądzie, ąui in iudicio
vicit, causam obtinuif: Paknyąlibi ktho prze
czywko themv vstawyenyv nyedbalye vczynil
thim prawem, nyewaszno bącz pozyskanye, any
kv kthorey zapłacze alybo doszyczvczynyenyv
przekonany powynyen bądze przekonawcy
(victori), any rakoymya dany przekonawcy
(vincenti) bądze mocz bicz za dlvg vpomynaan
Sul 46.
Przekonieczny *nie mający końca, infinitus :
Przekoneczne infinitas ca 1428 P F I 493. ^ Cf.
Przezkonieczny.
Przekop, Przekopa/ o r my: 1. Przekop: n. sg.
przekop 1441 StPPP II nr 2906, XV p. post.
R XXV 180, XV <?*. MPKJ II 326; — ac. sg.
przekop 1447 AGZ XIII 251, 1475 AGZ XV
180; — i. sg. przekopem 1449 AGZ XIII 288,
1471 MPKJ V 124, Rozm 131; — g. pl. prze
kopów 1471 MPKJ V 104.
2. Przekopa: n. sg. przekopa 1405 SKJ III
196; ^ g. sg. przekopy 1423 AKPr VIIIa 162,
1428 ib. 172, 1484 AGZ XIX 554; — ac. sg.
przekopę 1423 ArchTerCrac VII 292, 14, 1424
ArchTerCrac CXCV 240, 9, 1428 AKPr VIIIa
172, etc.; ^ i. sg. przekopą 1447 AGZ XIII
251, 1461 KodTyn 457.
3. Przekop a. Przekopa: /. sg. (na) przekopie
(1454) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 884; — n. pl.
przekopy 1486 AGZ IX 128; —>ac. pl. przeko
py 1454 R XLVII 352, 1456 R XXXIII 183,
1463 AGZ XIII 406, etc.; ~ ac.pl. a. /. pl.
przekopy 1462 R XXV 270.
Z n aczenia: I. 'rów, kanał wypełniony wodą,
fosa, fossa, derivatio fluminis*: Fosatum in eiusdem bonis hereditariis al. przekop, ius nullum
habens, fodisti al. kopal yiolenter 1436 AGZ
XII 9; Michael... se obligat... castrum regale
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Snyathyn de novo ex fundamento muro bono
m urare... cum ... moeniis pro defensione meliori al. podsyambiczye et fossato al. przecop
(1436) XVI in. Matr III nr 121; Extunc Iacobus
potest fossata al. przecopem ducere... aquam
decurrentem a fonte in piscinas suas 1449 AGZ
XIII 288; Cuius ąuidem arundineti medietate...
tenebuntur et erunt graniciae usąue ad fossatum
aliter przecop (1464) KodTyn 466; Quod ipsi
Iudei... debent simul redditus solvere super fossatam al. na przekop 1475 AGZ XV 180; Ad
castellum reąuiritur fossati profunditas, gląboky przekop, per quem prohibetur accessus,
przysttąp, ad turrim. Talem fossatum humilitatis
habuit virgo Maria XV p . post. R XXV 180;
Hoc castellum contra deum nimivm est, quia
eius fossatum, przekop, est cupiditas XV ex.
MPKJ II 326; Vypusczyl (sc. Żyd) vode prze
kopem (aquam ... per rivulos eduxit) Rozm
131; ^ M athias... Michaelem ... pro litera et
przecoppa juramento decisorio evasit 1398
StPPP II nr 313; Quod Johannes... wirzbynam
acquisitam ibidem de przecopa et de grobla cir
ca quandam piscinam... excidat 1401 ib. nr 804;
lako praue tego roku copana przekopa 1405
SKJ III 196; Yze iako dawno yakom byskup
z onem gesth w dzersenu they wodi y pothoku
od byskupey zamani they przekopi s pothoku
wywedzoney 1423 AKPr VIIIa 162; Fossatum
vlg. przecopo 1423 ArchTerCrac VII 292, 14,
sim. 1424 ArchTerCrac CXCV 240, 9; Yze ne
dadzo dawnosczy wynidz posual ksandz custossa o przekopo y o kopanye przekopi y na
gego stauil groblo 1428 AKPr VIIIa 172;
Q uod... fodisti fossuram al. przecop circa ipsius agros... et ibi... duxit aquam eadem fossura al. przecopa et misisti ipsam de fluvio antiquo ad tuam piscinam 1447 AGZ XIII 251;
Debent ambo reformare molendinum et fluvium
al. przecopą 1449 ib. 281, sim. 1446 ib. 206;
Quia granitiae factae sunt... incipiendo...
a scopulo angulari circa obstagium piscinae
molendini, quae transeunt circa fossatum molendini al. nad przekopą 1461 KodTyn 457; Post
łuta vadunt granicies usque ad fossatam al. do
przekopy fluvii Rokethnycza 1484 AGZ XIX
554; ^ Hereditates... cum kivibus (pro rivis)
dictis przecopi 1372 KodWP III 385; Vladislaus I dux Masoviae M artino... molendinum
novum ... in prima fossata inter civitates al. na
przekopie {Matr III nr 203: na przykopye)... et
inter mediam civitatem... exstruere... admittit
(1454) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 884; Stephanus
poterit mittere aquam recte ad fluvium Schan...
et facere fossata al. przekopi 1463 AGZ X III406;
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Casu veniente, quo aquarum inundacio... omnia
fossata al. przecopi molendinorum fere totaliter
destructa et dirrupta fuerant 1486 AGZ IX 128;
Cum omnibus pascuis et rivis al. przekopy, qui
iacent penes fortalicium 1492 AGZ XVI 238;
Iesus rzecze (sc. dzieciom): Vczyny {pro
vczynmy) blysko yezora małe przekopy (parvas faciamus fossas) albo stavy, naleymy nyeczkamy v nye vody Rozm 130; ^ może już nomen
proprium: Q uod... Iohannes fossatum dictum
nowy przecop ex parte ipsius ville Stanislai de
bet fodere et parare ibidem 1441 StPPP II
nr 2906.
2.
'wał, nasyp, szaniec, vallum, a g g e r Thitus
et Vespesianus, principes Romani, obsidentes
eam (sc. Ierusalem) fecerunt circa eam aggeres,
przecopy, et super aggeres fecerunt vallum 1454
R XLVII 352, sim. 1456 R XXXIII 183; Occopaly przecopy aggeribus circumvallaverunt 1462
R XXV 270; Przecop aggerem (caedite lignum
eius et fundite circa Ierusalem aggerem Jer 6, 6)
1471 M P K JY 98; Przekopów vallorum (Ezech
17, 17) ib. 104; Vallo valem, górą, przekopem
(circumdabunt te inimici tui vallo Luc 19, 43)
ib. 124; ^ może już nomen proprium: Pro parte
hereditatis de Raków, prout Stanislaus ministerialis conspexit in suis graniciis... incipiendo
a meta Slawiscza versus graniciem przekopa,
a przekopa transeundo ad aliam graniciem, que
dicitur vyazd (1376) XVII in. MMAe III 398.
Cf. Przykopa
Przekopa cf. Przekop
Przekopać f o r m y : inf. przekopać 1425 Ko
ścian nr 1133, 1428 ArchTerCrac CCCXII
363, 2. 3; ~ praet. 2. sg. ra.(-eś) przekopał 1467
AGZ XIII 547; 3. sg. m. przekopał 1390 Pozn
nr 240, 1423 StPPP II nr 1876, 1424 Pozn
nr 1169, etc.; ~ p a r t. praet. pass. ac. s g .f prze
kopaną 1419 TPaw IV nr 3393.
Z n aczenia: 1. *kopiąc przebić coś (tu wał
ziemny otaczający sadzawkę łub stanowiący
groblę, też naturalny brzeg rzeki) , fodiendo perforare aliąuid (hoc loco vallum stagnum cingens
aut aąuae fluminis oppositutn, vel etiam naturalem ripam fluminisY: Jaco Jasek ne przekopał
swymy (leg. z swymi) syny Ceselske groble
1390 Pozn nr 240, sim. 1425 Kościan nr 1132;
Kot ma ministerialis recognouit, qui<a> vidi ag
gerem perfossatum vlg. przecopano grobyo 1419
TPaw IV nr 3393; Ysze kzacz Mirosek ne przekopąl any wody spusczyl sz gyesszora paną
Gardzynynego 1424 Pozn nr 1169, sim. 1449
StPPP IX nr 469; Jacom ya grobye przecopacz
nye cazal xandzv opatowy 1425 Kościan nr 1133,
sim. 1441 StPPP II nr 2972; Przekopacz 1428
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ArchTerCrac CCCXII 363, 2, sim. ib. 363, 3;
Pro piscina, quam ... Marcissius dimisit al. przecopal et exprandidit al. vilowil 1450 AGZ XI
362; Item pro eo, quia tu ... perfodisti al. przewalilesz albo przekopał violenter piscinam ipsius 5
et expiscasti piscinam 1467 AGZ XIII 547;
N o s... recognoscimus ac testamur, quod ipse
dominus Iohannes... in eadem scultecia piscinas
tres perfodit al. przecopal y przepusczyl 1496
StPPP IX nr 1213, sim. 1423 StPPP II nr 1876. 10
2.
*wykopać (rów), fodere (fossam )': Jako
mnye Sigmunt... swyemy (leg. z swemi) poddanemy przekopał row przes lan k ... do yezyora
szwoyego vyadacz (pro vyodacz) vodą s Wyszły
15
1488 Czrs s. LXII.
Przekopanie 1. *zrobienie przekopu, wykopanie
rowu, actus fossam faciendi: Quod cum ... Iacobus abbas... citauit... dominam Annam ...
pro destruccione et pro fossacione al. o przecopanye aggeris (1418) MMAe XVII 169; ^ Pro 20
fossione fluvii in suo al. przecopany *swey 1427
ArchTerCrac CXCVI 13,4.
2.
'miejsce przekopane, rów, czy też nasyp,
wał, locus perfossus, fossa, vel etiam \allum,
ager: Eundo desuper per aquam, ubi incipi- 25
tur [...] al. przekopanie (1490) 1636 KodTyn 538.
Przekopek 'rów, fossa': Quia pratum ... pertinens ad Parscossicze per fossatum vlg. po przecopek aquam vlg. po wodco a po *modzidlo...
vendidit 1405 AKPr VIII a 92.
Wyrazy od 30
fossatum do przecopek skreślone przez pisarza.
Przekopiszcze 'zapewne miejsce, gdzie nie
gdyś był przekop, rów, fortasse locus, ubi antea
fossa f u i t Item Andree seniori fratri cessit pra
tum ... ita longe et late po przekopiscze usque 35
vscze 1469 AGZ XVIII 1.
Przekora f o r m y : n. sg. przekora FI i Pul
30, 14, ca 1455 JA XIV 491, XV p. post. Kałuźn
273; ~ g. sg. przekory FI 88, 49; ~ ac. sg. prze
korę FI II Prol 5, OrtOssol 83, 3, Pul 88, 49; 40
i.
sg. przekorą FI 78, 4;
n. pl. przekory
FI i Pul 68, 12.
Z n a c z e n ia : 1. 'zniewaga, przedmiot zniewagi,
pośmiewiska, contumelia, qui contumelia afficitur, d e r id e tu r Ale ia, wyiow od nego mecz, 45
vczol iesm głowo iego y odiol iesm przecoro
(opprobrium) od sinow israhelzkich FI II Prol 5;
Nade wszemi neprzyaczolmi mogimi vczinon
iesm przecora (opprobrium) sosadom mogim
barzo FI 30, 14, sim. Pul; Bo miloscz domu 50
twego iadla me y przecori przegaraioczich cze
(opprobria exprobrantium tibi) spadli so na
mo FI 68, 12, sim. Pul; Vczineni iesmi przekoro
(opprobrium, Pul: w potępy) sosadom naszym FI
78, 4; Pamoczen bodz przecori (opprobrii, Pul: 55
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przekorę) sług twogich FI 88, 49; Przekora
♦obrobrium ca 1455 JA XIV 491; Obprobrium myerzyączka, przekora XV p. post.
Kałużn 273.
2.
'szkoda, strata czyjaś, damnum ab aliąuo
acceptum (?): Opyekaldnyk... mvszy... przysacz tako, ysz on tego opyekaldnyczstwa nykomv na przekorą (OrtMac 112: przykorą) nye
spusczą (quod ... nemini in damnum faciat)
OrtOssol 83, 3.
Cf. Przykorą
Przekorzyzna 'zniewaga, obelga, wzgarda, op
probrium, contemptus': Any przecorzyzni wzol
iest (opprobrium non recepit) przeciw blisznim
swogim FI 14, 4, sim. Pul; Przekorziznamy
twimy droczicz cyo bodo (contumeliis te afficiam) BZ Nah 3, 6; Przekorzizną contumeliam
(ne facias no bis contumeliam Jer 14, 21) 1471
MPKJ V 99.
Przekowy pl. tantum fo rm y : n. pl. przekowy
Sul 89, BZ Gen 49, 24, 1461—7 Serm 445 v,
ca 1500 Erz 79; ~ g. pl. przekow XV med.
R XXIV 350, M W 101 a, XV p. post. R XXV
173, Rozm 377; ^ ac. pl. przekowy FI i Pul 2, 3.
106, 14, 1444 R XXIII 308, 1471 MPKJ V 99,
Rozm 104; ^ i. pl. przekowami Gn gl. 149a,
Rozm 587;
/. pl. (w) przekowach FI i Pul
149, 8, XV med. SKJ I 66, Rozm 314.
Z n a czen ia : 1. 'okowy, więzy, pęta, \inculd:
Tamquam compeditus, swosan, yinculis infernalibus, id est peccatis mortalibus przecovamy
Gn gl. 149a; *Roztarguymy gich przecowi (vincula) FI 2, 3, sim. Pul; Wywodl ye ze czmy
y z czena smerczy y przekowy (vincula) gych
złamał FI 106, 14, sim. Pul; Mecze s obv stronv
sekocze w rokv gych... kv swozanv krolew gych
w przekowach (in compedibus) FI 149, 8, sim.
Pul; Pro yinculis vlg. przecowi 1429 ArchCastrCrac III 395; Vincula przekoui (bonę pastor,
Petre clemens,... peccati yincula resolve) 1444
R XXIII 308, sim. 1471 MPKJ V 99; Wyszwol
yączcza, rosszwąszy oth przekow a yinculis
XV med. R XXIV 350; In carceribus habundancius w przekowach, w yęcztwach opfyczey
(II Cor 11, 23) XV med. SKJ I 66; Rospadli
S0 sze przekowi loktow u rokv gego (dissoluta
sunt yincula bracchiorum et manuum i]lius) BZ
Gen49,24; Przecoyi yincula 1461—7 Serm 445 v ;
Uybawy nasz sz przekow grzechów naszych M W
101 a, sim. XV p. post. R XXV 173; Tedy yąl ye
oczyecz w przekovy Rozm 104; Svyą thy Yan wslyschącz yczynky v przekovach mylego lesusza
(cum audisset in yinculis opera Christi Mat 11,2)
ib. 314; Alye to dzyevka Abramova, kthora
zyyązal satan..., nyepodobnyeyly yey v ten
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dzyen sobothny rozyyązacz z yey przekow (non
oportuit solvi a yinculo Luc 13, 16) ? ib. 377;
Alye tako vczynmy, potayemnye yąvschy y (leg.
ji 'go*) skuymysch y tvardymy przekovamy ib.
5
587; Przekovy crurigal ca 1500 Erz 19.
2. Przekowy *uroczystość św. Piotra w Oko
wach, przypadająca 1 sierpnia, festum Sancti
Petri Catenati, ąui dicitur, quod Calendis Augustis celebratur' : Lyatha bożego tissyancz trzista osmydzyesyanth syodmego w Zakroczimyy 10
ve wthorek w yigilia swyantego Pyotra apostola,
gdi syąn Przekowi skacząn ('skończą* ?), na roczech velykich... w thi czassi myanich Sul 89.
Przekrasny f o r m y : n. sg. f. przekrasna BZ
Gen 24, 16; ^ g. sg. neutr. przekrasnego BZ 15
Lev 23, 40.
Superlat. n. sg.f. przenakrassza 1448 R XXIV
353; ^ n. pl. neutr. przenakrassze 1448 R XXIV
354.
Z n a c ze n ia : 1. 'bardzo piękny, przepiękny, 20
pulcherrimus': Rebeca..., panna przekrasna
(pulcherrima), moza nye znała, a ta przyślą ku
studnyczi BZ Gen 24, 16; Weszmyecze sobye
dnya pirwego owocze s drzewa przekrasnego
(fructus arboris pulcherrimae) BZ Lev 23, 40. 25
2. 'bardzo dobry, najlepszy, Optimus': Virgo
Maria est optimi consilii przenakrassa 1448
R XXIV 353; Beneficia preoptima przena
krassze ib. 354.
Przekraść 'ominąć ukradkiem, potajemnie, 30
clam eritare, e jf u g e r e Jaco czsso moy towarzisse wzoli coyn a achtel pywa, to wząli, yze
przecradzono czlo a nye czlono 1423 Kościan
nr 1004.
Przekreszenie ' wykreślenie, tu unieważnienie, 35
anulowanie, actus delendi, hoc loco: actus abrogandi, irritum faciendi, t o l l e n d i f...] occasione
anulacionis et cassacionis libri superius al. dla
*przekryeschenya kxank 1484 Zap Warsz nr 1556.
Przekroczenie '?': Kako szyyąthy Y an... vy- 40
pyszal zaprzenye szyyatego Pyotra y Annascha
y v Kayphascha przekroczenye pospołu, y vracza szye k temv zaszye, kako byl yyedzyon do
Cayphasza sromothnye Rozm 710. ^ Może
należy czytać prze krocenie 'celem skrócenia'. 45
Przekroić 1. *przeciąć nożycami, krojąc prze
dzielić, forfice aliąuid persecare, discidere*: Przekroyon gest (praecisa est Is 38, 12, Pul: przestrzyzon iest) yako ot tkacza szywot moy FI
Ez 4; *Pszecrogil scidit XV p. pr. R XLVII 50
359.
2.
'przedziurawić, perforare' : Primo sinistram
(tfc. manum) ligauerunt fune ad crucis foramen
et clauo ferreo... percuciebant yiolenter maleo
tundentes... Anteąuam perforata esset, prze- 55
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krogyla, manus, illud foramen prius in cruce
terebratum fuit XV p. post. Kalużn 276.
Przekryć 'ukryć, schować, occultare, recondere': Vkradla gy... y przekrila (abscondit) gy
przed Atalyo BZ IV Reg 11, 2; A Iosabeth,
iasz gy przekrila (absconderat), bila dzewka krolya Ioramowa BZ II Par 22, 11.
Przekrze 'gwałtownie, ostro, szorstko czy su
rowo, vehementer, acriter, s e v e r e Xpus cum
peccatoribus et publicanis manducat, vt eis noticiam sue humanitatis notificaret,... quia si ex
obrupto ylg. przekrze predicasset publicanis et
peccatoribus, fortassis in moribus suis peyorarentur XV med. R XXIV 367. — Cf. Przykrzę.
Przekrzta cf. Przechrzta
Przekrzywiać 'przechylać, przeginać na bok,
inclinare, inflectere*: Przekrzywyacz walgire
ca 1500 R XLVII 354.
Przekrzywić 'przechylić, przegiąć na bok, incli
nare, inflectere' : Iverunt recte ad ąuercum
curwm al. przekrzywyony, in quo fucimus signa
adinstar crucis (1446) 1504 DokMp III 189.
Przekup '?': Przekup ca 1450 PF IV 570.
Przekupień f o r m y : n. sg. przekupień 1437
Wisi nr 228 s. 84, 1463 PF V 12, XV p. post.
GIDom 92; ^ v. sg. przekupniu ca 1500 JA X
380; ~ n. pl. przekupniowie 1448 R XXIV 354;
^ S• pl- przekupniów XV in. R XXV 272.
Z n a c z e n ie : 'człowiek trudniący się drobnym
handlem, straganiarz, kramarz, ąui minutatim
merces suas vendit, tabernarius' : Przecupnow
penestiatorum XV in. R XXV 272; Przecupnowe emptores 1448 R XXIV 354; Przekypien
preemptor 1463 PF V 12; Przecupyen penesticus
XV p. post. GIDom 92; ^ przenośnie: O infelix mercator, przekupnyy, qui vitam eternam
das pro re temporali, creatorem quasi pro luto
ca 1500 JA X 380; ^ dubium: Tuber vlg. prze
cupyen 1437 Wisi nr 228 s. 84.
Przekupka 'kobieta trudniąca się drobnym
handlem, straganiarka, kramarka, mulier, ąuae
res yenales minutatim v e n d i t Przecupky penesticas 1462 R XXV 270; Penestica vlg. przekupka
XV
Zab 537.
Przekupny 'dający się przekupić, sprzedajny,
ąui pecunia corrumpi potest, yenalis*: Qui wlt
vere studere, sciat nvmmos servare..., nvmmus venales dominas, pr<z>ekvpne panye, facit
imperiales XV p. post. PF III 289.
Przekurwić się 'żyć w nierządzie czy w kon
kubinacie, meretricem vel concubinam esse': Impellicatum, id est meretricatum przekurwylo
schią (sororem uxoris tuae in paelicatum illius
non accipies nec revelabis turpitudinem eius,
adhuc illa vivente Lev 18, 18) 1471 MPKJ V 23.
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Przelać f o r m y : praes. ind. 2. sg. przelejesz
BZ Num 18, 17; 3. sg. przeleje BZ Gen 9, 6;
inf. przelać Rozm 501; ^ praet. 2. sg. m.
-ś przelał BZ I Par 22, 8; 3. sg. m. jest przelał
XV ex. MacDod 141; przelał Bogur BCD,
1453 R XXV 210, BZ Num 35, 15, Rozm 826;
3. du. f. przelalista BZ Deut 21, 7; 3. pl. m.
przelali BZ II Par 29, 22; ^ condit. 3. pl. m.
by przeleli BZ Num 35, 11; ^ part. praet. act.
przelaw BZ I Par 22, 8; ^ part. praet. pass.
ac. sg. f. przelaną Pul 78 arg.; n. pl. f. przelany
Rozm 513; ^ praes. pass. 2. sg. m. przelaneś
BZ Gen 49, 4; 3. sg .f. jest przelana Rozm 307.
463; ^ fut. pass. 3. sg. f . przelana będzie
ca 1431 Msza XII s. 216; będzie przelana BZ
Gen 9, 6, Rozm 542.
Z n a c z e n ie : 'spowodować wypływ, wytoczyć,
rozlać, wylać, effundere, profundere*: Jezu
Cristh... swa swanthą crew przelał {Bogur E:
roszlal) za nasz crzesczyani Bogur BCD; Omnes hic est enim calix sangwinis mei noui et
eterni testamenti misterium fidei, qui pro uobis
et pro multis effundetur in remissionem peccatorum y przye wyele gych przydana bodzye
(Msza I. VIII: roszlal, III. IV. VI: bąndze
roszlana, VII: vylana) n[y]a othcupyene grzyechom ca 1431 Msza XII s. 216; Bog... barzo
luthosczyyy, yscz czya szbavyl pyekla y szwoya
krew przelał 1453 R XXV 210, sim. Rozm 826;
Ktokoly przelege (effuderit) krew czlowyeczo,
bodze gego krew przelana (fundetur) BZ Gen
9, 6; Przelanesz (effusus es) yako woda ib. 49, 4;
Krew przelegesz (fundes) na oltarzv BZ Num
18, 17; Myasta mayo bycz ku pomocy vczeklim,
ktorzis by nye chczocz krew przeleli (fuderint)
ib. 35, 11; Aby vczekl do nych, ienze ne chco
krew przelał (fuderit) ib. 35, 15; Rocze nasze nye
przelalista (effuderunt) krwye tey to BZ Deut
21, 7; Wyelesz krwye przelyal (effudisti)...,
przeto nye bodzesz moc dzalacz domv gymyenyv memv, tako krew przelyaw (effuso) przede
mno BZ I Par 22, 8; Wzoly kaplany krew gich
y przelyaly (fuderunt) io na ołtarzy. Y były takesz skopi, a tich krew na ołtarzu przelyaly
(fuderunt), a zarzazaly barani y przelyaly (fu
derunt) krew na ołtarz BZ II Par 29, 22; Mszczy
krew vmarlych przelyano Pul 78 arg.; Hanybal
w Rzymie thaką wyelką krew yest przeląl XV
ex. MacDod 141; Aby przyschła na vas krew nyeyynna, która yest przelana (effusus est Mat 23,
35) od pravdzyvey krvye Ablovey Rozm 307,
sim. ib. 463; Wschelyka koscz moya ma przełącz
svoya krevy ib. 501; Gdzye ony mylosczyye Izy
nad Ierusalem, nad smyerczya Lazarzovo prze
lany? ib. 513; Novy zakon poczyyrdzon kryyą

Iesucristoyą, która za yass y za *moye bądzye
przelyana (effundetur Mat 26, 28) na odpysczenye grzechów ib. 542; Nye był nyyeden staw,
który by ossobnego razy nye czyrpyal a kaszdy
raz krev ossobno przelyal ib. 819.
Przelanie fo rm y : n. sg. przelanie Rozm 75;
^ g. sg. przelania Rozm 763. 828; ^ d. sg. prze
laniu Rozm 712; ^ i. sg. przelanim Rozm 501.
Z n a czen ie: (o krwi, dicitur de sanguine)
'rozlanie, wylanie, wytoczenie, profusio, ejfusio :
To było napyrye yego svyąte kryye przelanye
za grzeschnego czloyyeka Rozm 75; Yze prze
lanym yednem kropye tvey svyąte kryye bog
oczyecz bądzye mylosczyw yykupycz czloyyeka
ib. 501; Zesly szye ku przelanyy kryye nyeyynney ib. 712; Nye yestczy podobno tamo ych
(sc. pieniędzy) yroczycz,... bocz yest myto kryye
przelyanya ib. 763; Aby Zydoyye... nye żądały
daley przelanya yego krvye nyeyynney ib. 828.
Przelasek 'mały lasek sąsiadujący z większym,
parva silva maiori silvae adiacens*: Dedimus et
concessimus yillam... dictam Holyn... cum
omni jurę..., cum langii, przelaskj, dambrowj
(1391) 1537 KodPol I 260; Una cum silva dicta
przelasek (1426) 1653 DokMp II 59; Cum omni
bus et singulis eiusdem yille utilitatibus... pascuis, silyis, mericis siye przelasky 1442 AGZ II
113.
Cf. Przylasek.
Przelaszczka bot. 'fiołek wonny, Viola odorata L 3: Przelasczka yiola XV p. post. R XXV
202.
Przelatać 'przenosić się w powietrzu z jednego
miejsca na drugie, transvolare : Inde migrans
demon ąuasi buccinat in diapason et cito morę
strigis transvolat, przelata, antra stigis 1466
RRp XXII 26.
Przelecić 'powierzyć, oddać, mandare, dare':
Veniens Rab viceadvocatus de Wyelepole cum
septem scabinis recognoyit, quia dominus Iohannes Iaczimirski yocayit eos et mandayit eos sedere et commisit al. przeleczyl coram ipsis quatuor marcas Nicolao familiari 1449 AGZ XI 349.
Przelecieć 'przenieść się w powietrzu z jednego
miejsca na drugie, trans\olare : Inde migrans,
gł. transvolans przeleczyawschy, demon quasi
buccinat in diapason et cito morę strigis transvolat antra stigis 1446 R XXII 26; ~ Przeleczi
do chorag[g]wie crzis<a> ad vexillum crvcis euola 1461—7 Serm 92 v; ~ Przeleczią (pro prze
leżą ?) transilient (si ascenderit vulpes, transiliet
murum eorum lapideum Neh 4, 3) 1471 M P K J \
52.
Przeleganie 'cudzołóstwo, nierząd, adulterium,
stuprunf: Przelegane stuprum ca 1428 P F I 496.
Przelewać 'wylewać, wytaczać, rozlewać, ejfun-
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dere : Na tem dosycz myeyczye, nye przelevayczyesz yego (sc. Jesusa) krvye nyevynney!
Rozm 814, sim. ib. 836;
przenośnie: Pospolytim narzekanym y płaczem genostaynye
swe proszbi przelewały (effuderunt) BZ Judith
6, 14.
Cf. Przeliwać się.
Przelewanie *wytaczanie, rozlewanie, effusio' :
Kaplany przigymaly kv przelewanyy (effundendum) krew z roku vczonich BZ II Par 30, 16.
Przeleźć *przejść, przedostać się przez coś,
aliąuid transire : Wszak o lyszki, gdisz przicyeko,
przelyaz0 (transiliet) gich mur kamyenni BZ
Neh 4, 3.
Cf. Przelecieć.
Przelęknąć się *przestraszyć się, pertimescere':
Myszthrz, vydzacz obrasz skarady, zolthe oczy,
zyuoth blady, groszno szya thego przelaknal
De morte w. 45; Snacz czy Sorkes (/. c. Socrates) nye pomosze, przelaknal <e>sz szya, nyebosze ib. w. 84; Wstał myszthrz..., drzsza mu
nogy, przelaknal szya ib. w. 112.
Przelicie *rozlanie, wytoczenie, effusio': Richle
nogi gich ku przeliczu (ad effundendum) krwe
i 7/ 13, 6, 57w. Pul.
Przelicznie 'bardzo, valde, magnopere : Rozgnyewal szo gest Kaym przelycznye (vehementer) RZ Gen 4, 5. ^ C/. Przelistnie, Przelisz.
Przeliczny 1. *niezliczony, innumerabilis, plurimus': Na yego glambokoszczy zalozylesz
vcz<w>yrdzenye zyemye, ryby morskye, dzyvy
*przelyczną (beluas innumeras) v morzv Rozm 5.
2. (w błędnym przekładzie czes. prieliSny)
*nadmierny, przesadny, mm/s magnus, immoderatus, immodicus : Dacz bog tobye [bog] roso nyebyesko a tlustoszczy zemskye, przelyczne opfitoszczy (abundantiam, Stary Testament Cardy:
przielissnu hoynost) wyna a oleyu RZ Gen 27,
28; Mylosczy przeliczne (wor.
: przeslyczne,
mamotrekt kapitulny: prielissne) zelotipie (si
spiritus zelotypiae concitaverit virum contra
uxorem suam Num 5, 14) 1471 MPKJ V 24.
C/! Przezliczny
Przelić 'wjtaczj^c, rozlać, ejfundere*: Przelyly
so (effuderunt, Pw/: przelyly) krew newynowato
P/ 105, 36.
Przelistnie *bardzo, usilnie, valde, magnopere' :
Y rzeki Abraham przed tym ludem: Prossyo
przelystnye (ąuaeso, ut audias me), damczy
pyenyodze za to pole RZ Gen 23, 13. ^ Rohemizm.
Przelisz fz£y/, bardzo, n//nw, \alde': Vstal
bil lyvd przelys, barzo (defatigatus est... populus nimis) RZ I Reg 14, 31; Panye, vczyn
prze twe gymyo, bo wyelykye so przelysz (multae sunt) odwraczany<a n>asza RZ Jer 14, 7;
Bo skryszenym wyelykym starta gest panna,
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dzewka lyvda mego, rano przelisz zło (plaga
pessima vehementer) ib. 14, 17. ^ Bohemizm.
^ C f Przezlisz.
Przeliwać się (o stawie, de stagno) *występo
wać z brzegów, być wypełnionym tak, że się
woda wylewa, aqua inundare' : Quia tu debuisti
piscinam in Chylczycze iuvare stabilire al. po
moc stavycz... dum fu it[...] al. gdy szya byl
przelival 1471 AGZ XV 467.
C f Przelewać.
Przelścić 'podstępnie podejść, oszukać, dęcipere,fallere': Nacząl s ngo... *mulwiczi, chczal
io lscziue prsel<ś>cziczi, by schą modłom klangale (’kłaniała’) y wen werszila Dorota 170;
może 'podstępem pozbawić, dolo aliąuem aliąua
re p r i v a r e Rzeki synu swemu (sc. Jakob):
Nye gestem przelszczyon (non sum fraudatus)
od twego wydzenya a k temu vkazal my bog
twe szemyo RZ Gen 48, 11.
Przelaja 1. 'powinność łowiecka, polegająca
na strzeżeniu zwierzyny w lasach panującego,
officium feras venationi aptas in sihis regis
custodiendi atąue s e r v a n d iVillam... a custodia cervorum, quod dicitur prelaja, liberam fecimus (1262) KodPol II 616; Incole villarum dictarum ad custodiam fere agitantis, que dicitur
przelaya, dum mandati fuerint, a venatoribus
nostris ire tenebuntur 1353 KodPol I 208.
2.
'krótsza droga, boczna ścieżka, via brevior9 semita' (? ): Hic fecimus annotari (sc. limites): qui primo incipiunt, ubi egreditur fluvius
Seshina de lacu,... deinde usque in Rudnic
silvam et directe per silvam ad prelayam ducis,
que est super viam 1289 PPom 400.
Przelamować (o normach prawnych, de legibus) 'łamać, naruszać, przekraczać, violare, neglegere, non observare' : Dirimit, id est infringit przelamvge, przekąszą OrtCel 3, sim. OrtZab 528.
Przełanek (?) 'działka gruntu, będąca może
dodatkiem do wymierzonego łanu, pars agri,
quae fortasse agro alicui attributo addebatur
Ratione cuius advocatiae praefatus Thomas et
sui successores... tres laneos et quinque sortes
agrorum, quae vlg. przelanki nuncupantur,...
habebit et perpetuo possidebit (1439) XVII
DokMp II 317.
Przełaziec cf. Przelężec
(Przełączyć) Przełęczyć ' odłączyć, oddzielić,
seiungere, d m d e r e Schymvnye, ova satan, yen
tobye y ym przeczyvya szye yyerze (leg. w wie
rze), yyproschyl, czvsch ymyslyl, aby przełączył
czyebye od vyary (Luc 22, 31) Rozm 559.
Przełąg 'pole położone w dolinie, ager in
valle s i t u s Przełąg arrom (pro arvum?) 1437
Wisi nr 228 s. 85.
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Przełbica 'rodzaj hełmu chroniącego głowę
i twarz, genus gałeae caput et os t e g e n t i s Pro
cassida dicta *brzelbicza 1393 MMAe XV 163,
sim. ib. 164; Pro casside dicta przelbicza 1394
ib. 199, sim. 1388—430 ArchTerCrac Illb
181, 38; Propter galeam vlg. przelbicza 1396
AKPr VIII a 68; Pro galero yidelicet przelbicza
1428 StPPP II nr 2176; Przelbicza fidia 1437
Wist nr 228 s. 89; Prziprauil gym Oziasz[a]...
sczity a kopya, a przelbyce (galeas) y pancerze
BZ II Par 26, 14; Stat aptus in galea vbrawszy
szą w przelbyczy 1462 R XXV 270; Przelbiczia
(war. lub.: *przelvbyczą) cassis (cassis aerea
super caput eius I Reg 17, 5) 1471 M P K JY 37;
Dedit sibi in eundem currum ad servandum
mensale, przelbycza, coclearia, carabella y dlotha 1497 StPPP VII 47, sim. ib., sim. ib. 122,
124. 126, 1498 ib. 141. 143. 145. 149. 156;
Piech *predny, zadny, przelbycza 1499 GórsJazRp 274, sim. 1499 GorsJaz 276; Przelbycza
cassis XV e;c. MPKJ V 139; r - Nobilis Mathias... obtulit nostri in praesentia duos familiares eąuites in eąuis yalentibus loricatis
w przelbycza 1497 StPPP VII 120. ^ Cf.
Przyłbica.
Przełęczyć cf. Przełączyć
Przełężec czy Przełaziec *V : Micko... e t...
Nicolaus... recognouerunt inter willas fecisse
granicies seu signa Syscycze et Wrzecze suas
yidelicet inter quod a signo dieto thoporyseko,
przelasecz, quod currit a pratis maiori Wrze
cze... et ad sinistram Sysczicze a signo thoporziseko ad signum sady kierz XIV ex. MMAe
X 380.
Przełoga fniewielkie pole, rola, ager parvus :
Przeloga argula ca 1428 PF I 486.
Przełomie fo rm y : praes. ind. 3. sg. przełomi Rozm 65; ^ praet. 1. sg. m. -m przełomił 1434 KsMaz III nr 757; 3. sg. m. przełomił 1426 Msza IV s. 314, 1428 Kościan nr 1349,
1432 ZapWarsz nr 407; ^ condit. 1. sg. f -bych
przełomiła Rozm 25.
Z n a czen ia : 1. 'coś na części rozdzielić bez
użycia ostrych narzędzi, rozerwać, aliąuid divellere, discerpere, dirumpere’: Wszol chlep..., prze
żegnał, przelomyl (fregit, Msza III. VI. VIII.
XIV: lamal,(V. XII: roslomil), dal zwolenykom..
swym 1426 Msza IV s. 314; Jako kmothowycz
Stanek przelomil my ploth a roslomil y wywyodl
my konye tyłem 1428 Kościan nr 1349, sim.
1432 ZapWarsz nr 407; O ctori ploth Maczey
na mo zalowal, *them ya s gego vol0 przelomil
1432 ZapWarsz nr 407; lakom ya nye przelo
myl Micolayowa plota 1434 KsMaz III nr 757;
Rumpentes przelomyly (utinam dirumperes caeS ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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los et descenderes! Is 64, 1) 1471 M P K J Y 96;
Yako promyen słoneczny przechodzy sczklo
a ono szye nye przełomy (non destruitur), takyesch zyvoth dzyevyczy nye yest poryschon
w rodzenyy yey plodv yyelyebnego Rozm 65.
2.
(o ślubie, obietnicy) 'złamać, nie dotrzy
mać, fidem yiolare, promissa non seryare : Da
łam yemv moye dzyevyczthwo y vtvyrdzylam
slvbem, bo mey obyetnycze porvschycz nye
mogą, abych tho przelomyla (quod non possum yiolare promissum hoc infringens), bo
mam boga [boga] samego mylosnyka mego
Rozm 25.
Przełomienie (o ślubie, obietnicy) ' złamanie,
niedotrzymanie, fides yiolata, perfidia : Przelomene ślubu yotorum ffractio XV med. R XXII
322.
Przełożenie 1. 'wywyższenie, wyróżnienie, ho
nor’: O mili boże, *ktoresz błogosławione
Marie[y] Jakoboua y *Salomoua... tako powisszil, ysz s tegosz, sz ktorego iedinego sina
twego rodzicza, wiszli ziwota,... racz dacz,
abiszmy sie sz pomoczi obudwu radowali, gdizes gim takie przelozenye dal M W 49a.
2.
'odstęp, przerwa, abstantia, interyallum :
Przelozene interposicio 1441 R XXV 268, sim.
XV p. post. ib. 267.
Przełożność 'przywilej, wyjątkowe uprawnie
nie, priyilegiuiYĆ: Przeloznoscz priuilegium ca
1500 Erz 79.
Przełożony fo rm y : n. sg. przełożony ca 1500
Erz 80; ~ g. sg. przełożonego EwZam 292;
~ d. sg. przełożonemu XV p. post. GIDom 54;
—' n. pl. przełożeni ca 1500 Erz 80;
g. pl.
przełożonych XV p. post. GIDom 55; ^ ac. pl.
przełożone Dek III 13.
Z n a czen ie: 'człowiek sprawujący władzę,
zwierzchnik, zarządzający, qui aliąuid administrat, regit, cuius imperio paretuF: Kczeszly
myecz łaszka m oya..., thezysz oczcza...,
a k themu ve thezy tobye przyelozone Dek
III 13; Quam grave et maximum pondus est
aliis preesse, przelozonemv bycz, et dominari
XV p. post. GIDom 54; Quadruplex est differencia presidencium przełożonych ib. 55; To vypyszanye pyrve stało szyą yest od przeloszonego
(facta est a praeside Luc 2, 2) Syryey, Czyryna
EwZam 292; Beneficus przełożony ca 1500 Erz 80;
Qui potestatem habent super eos, benefici vocantur vlg. przelozeny ib.; Przełożony prepositus ib.
Przełożyć fo rm y : imper. 2. sg. przełóż XV
med. GIWroc 64v;
inf. przełożyć XV ex.
PF V 22. 23; ^ praet. 3. sg. m. przełożył 1450
AGZ XIV 304, 1454 ib. 411; 3. pl. m. przełoży^
19
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1448 AGZ XIV 261, 1452 ib. 348; neutr. prze
łożyły są FI 76, 4;
condit. 3. sg. f. by prze
łożyła Sul 105; 3. pl. m. przełożyliby XV med.
R XXIII 269; ^ part. praet. act. przełożyw
BZ Gen 48, 14; przełożywszy Sul 5;
part.
praet. pass. n. sg. m. przełożon 1436 R XXIII
276, MPKJ V 116; n. pl. przełożony 1451 AGZ
XIV 322; /. pl. f. (w) przełożonych Sul 31;
cf. też Przełożony;
praes. pass. 3. sg. m.
przełożon bywa 1436 R XXIII 277; neutr.
przełożono jest Sul 30; przełożono bywa 1436
RRp XXIII 278.
Z n a c z e n ia : 1. 'odłożyć na później, odroczyć,
dijferre, procrastinare : Terminos particulatos,
qui debuerunt fore proximiores feria sexta
proxima post festum sancti Johannis..., ipsos
terminos particulatos posuerunt vlg. przelozili
1448 AGZ XIV 261; Ad hodiernam diem dominus capitaneus suo ore posuit terminum
al. przeloszil rok 1450 ib. 304; Domini, hic ego
secum non ago, iura seu iudicia sunt transposita seu reclamata vlg. przeloszony 1451 ib.
322; D om ini... iudicio residentes... ąuoscunque term inos... usque ad diem hodiernam preposuerunt al. przeloszyli per octo septimanas
et hoc ideo, quia Tharthari inimici sunt in
terra Russie 1452 ib. 348; Iudex protunc Lascz...
reposuit al. przeloszyl terminum 1454 ib. 411.
2. *postawić ponad coś, woleć, dać pierwszeń
stwo, wyróżnić, wynieść nad kogoś, coś, aliąuid
alicui rei anteferre, anteponere, antę alios habere’: H om o... vniuersis rebus mundi visibilibus est prefectus, gl. prepositus prelozon 1436
R XXIII 276; Nulla igitur excellencia reperitur
iure, cuius homo hominibus preferatur, gl. anteponatur, prelocetur precladan byva, prelozon
byva ib. 277; Onica gemma albę nigra prepcnitur, gl. anteponitur, prelocatur prelozono
bywa 1436 RRp XXIII 278; Prelatus powysson,
przeloszon (Haggaeus Zachariae in ordine
prophetarum praelatus videtur, quod eum ...
in prophetia praecessisse invenitur Zach prol.)
MPKJ V 116; Przeloszycz preponere XV ex.
PF Y 22; Przelozycz prefacere ib. 23; Przelozycz
predare ib.; ~ Ne michi poledras troiades
labeonemque nuge pretulerint przeloszylibi XV
med. R XXIII 269.
3. 'wcześniej wymienić, wyżej umieścić, prius
commemorare, supra collocare, praemittere5:
Przelozywszi dvchownego rzeczi prawa, geszs
podług iako szą laykow dothiczą,... gest wstawyl Sul 5; O pyrzwe nyestanye slvzebnyk se
dwyema paropkoma sąndzego do wszi przystąmpyw, yako yvsz przelozzono yest (sicut
alias praemissum est), gdi paan wszy tylko wy-
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nyen yest, wee dwv wol[y]v thilko począądzan
ma bicz Sul 30; Chczemy, abi wyną przerzeczcna w przelozzonych czytirzech przytczaach
(in praemissis quattuor casibus) naszey komorze
przydano Sul 31.
4. 'zrobić coś wcześniej, aliąuid prius facere :
Przeloszili so wigilye (anticipaverunt vigilias,
Pul: yspyeszyla yesta ku czuczyu) oczi mogi
FI 76, 4.
5. (o uprawnieniach, de potestate) 'przenieść
na kogoś innego, in alium transferre : Ale gdibi
tha nyewyastha... swe prawo przerzeczone
w swąn braczyan bi przełożyła (cum... in fratres. suos transtulerit), tegdi daley na pothem
ku takyemu gymyenyu tha ista nyewyastha nyyednego prawa otrzima Sul 105.
6. *położyć w innym miejscu, przestawić, alio
loco ponere : Transponere przeloszycz vel przemyenycz XV ex. PF V 22.
7. (o rękach, de manibus) *skrzyżować, decussare: A on (sc. Jakob) *szczyognaw *roko
prawo y wloszyl na głowo Effrayma, młodszego
brata, a lewo na głowo Manassena, gensze
rodem starszy bil, przeloszyw *roko (commutans manus) BZ Gen 48, 14.
8. *przedstawić sobie, wyobrazić, animo sibi
effingere : Ordina presencia, preterita recogita,
futura semper in animo tuo propone przeloz!
XV med. GIWroc 64v.
Przełóg 1. 'rola, pole nadające się do uprawy,
ager, ąui coli potesP: Ze wszemy y s kosdymy
rolamy oranymy, ku oranyv podobnymy, wstawyonymi, ku vstawyenyv podobnymi przelogy
arwis ca 1455 JA XIV 493; Quamquidam villam ... cum omnibus agris, culturis, sev colendis, lccatis siue locandis arwis, *przeloky, argulis... resignamus 1460 PF V 38.
2.
' wzniesienie, pagórek, może też rola leżąca
na wzniesieniu, collis, tumulus, fortasse etiam
ager in colle situs*: Collis al. przelog 1429 ArchTerCrac IX 118, 18, sim. ca 1455 JA XIV 489.
Przemagać, Przemagać się fo rm y : praes. ind.
3. sg. przemaga BZ I Par 22, 14, XV ex. MPKJ
II 325;
imper. 2. sg. przemagaj XV med.
S K J I 60; ^ part. praes. act. adi. n. sg. m. przemagający XV p. post. R XXV 268; ~ inf.
przemagać 1451 MacDod 105, XV p. post.
GIDom 91, Rozm 598; ^ praet. 3. sg. m. przemagał jest BZ Ex 17, 11; przemagał BZ Ex
17, 11, Rozm 604; /. przemagała XV med.
S K J Y 267; 3. pl. neutr. są przemagały Rozm 157.
Z n a czen ie: 'okazywać się silniejszym, lep
szym, zyskiwać przewagę, przewyższać, przewa
żać, zwyciężać, superiorem se praestare, superare,
\incere’: Noli vinci a mało, sed vince in bono
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malum nye chczey bycz przewyczeson od
grzechy, ale przemagay w dobroczy szlosz<ć>
(Rom 12, 21) XV med. SKJ I 60; Ista Stella
radios solis sua claritate superabat przemagala
XV med. SKJ V 267; Gdisz bil podnyosl Moyszesz rocze, przemagal (vincebat) Israhel, alye
acz mało spuszczyl, przemagal gest (superabat)
Amalech BZ Ex 17, 11; Szelyaza nye wagy
any lyczbi, bo wyelykoscz przemaga (yincitur)
lyczbo BZ I Par 22, 14; In tantum in sanctis
viris invalescit, a thako barso przemaga, hec
caritas, ut non valeant se continere, quod non
loquerentur de deo XV ex. MPKJ II 325;
Tako to czvoro przyrodzenye albo elementa...
vschytko, czokoly v nyem (sc. w Jesusie) było
vysze przyrodzenya, to sza swa moczą przemagaly (resecabant) Rozm 157; ^ Jacobus luctator interpretatur podn[y]aszayączy albo przemagayączy XV p. post. R XXV 268; ~ przemagać się *pokonywać samego siebie, przełamy
wać się, se ipsum superare, \incere : Przychylyw swe swothe oblycze g zemy, poczol szye
przemagacz, aze kr[a]wavy poth sz nego poczekl 1451 MacDod 105, sim. Rozm 598; O tern,
yako myły Cristus vtore szye modły!, v *tkoremze szye barzo trudno przemagal Rozm 604;
^ Przemagacz retractare XV p. post. GIDom 91.
Przemądry 'bardzo mądry, wiele umiejący,
sapiens, prudens, eruditus*: Masz takesz wyele... rzemyoszlnykow y wszelkego rzemyosla
ku vczinyenyv dzala przemodrich (habes...
artifices... prudentissimos) BZ I Par 22, 15.
Przemęcie cf. Przemęczyć
Przemęczyć czy Przemęcie fzmusić, cogere :
Ysz Jacub ne przemanczil Jandrzeya cu danu
trzech krziwen a trzech volow, ale go swo vol0
przeprosił 1401 Pozn nr 502. ^ Cf. Przymącić.
Przemiana *przejście w inny stan albo formę,
przekształcenie, przeobrażenie, mutatio, permutatio’: Ta przemyana (haec mutatio, FI: to
przemenene) prawyczy wyssokyego Pul 16, 10.
Przemiatać eprzerzucać, traicere\ przenośnie,
translate 'mówić, powtarzać, dicere, repetere :
Przemyathąl volveret (war. lub.: przemy<a>tal
roboreret, mamotrekt kapitulny: przemietasse
repeteret; et tamen cum librum teneret et
verba domini cogitatione conciperet, lingua volveret, labiis personaret, ignorabat eum, quem
in libro nesciens yenerabatur Prol) 1471 MPKJ
V 5; Przemyatagyą tractant (hi sunt, qui cogitant iniquitatem et tractant consilium pessimum in urbe ista Ezech 11, 2) ib. 103.
Przemieły c f Przemiły
Przemieniacz 'wymieniający pieniądze, num-

mularius’: Nummulariorum przemyenyaczow,
brakarzew pyenyądzy (intravit Iesus intemplum
dei... et mensas nummulariorum... evertit Mat
21, 12) 1471 MPKJ V 119.
1. Przemieniać fo rm y : praes. ind. 3. sg.
przemienia Rozm 517; 3. pl. przemieniają ca
1500 JA X 385, Rozm 490; ^ part. praes.
act. adv. przemieniając Sul 108, 1471 MPKJ V
99; adi. n. sg. m. przemieniający BZ I Par 17,
5; ac.pl. m. przemieniające Rozm 449; c f też
Przemieniający; ^ praet. 2. sg. m. przemienia
łeś BZ Gen 31, 41; -ś przemieniał XV ex. R
XIX 89; 3. sg. m. przemieniał ca 1500 J A X 3 S 3 ;
f . przemieniała 1444 R XXIII 307; 3. pl. m.
przemieniali Rozm 210. 449.
Z naczenia: 1. 'wprowadzać w inny stan,
w inną formę, przeobrażać, przekształcać, mutare, commutare, comertere, transformare*: Przemienyala sza fit (panem verum verbo carnem
efficit, fitque sanguis Christi merum) 1444
R XXIII 307; Przemenyalesz moyo sluszbo
(immutasti... mercedem meam) dzeszoczkrocz
BZ Gen 31, 41; Anym zaiste przebiwal w domu
ot tego czasu,... ale zawzgym bil przemyenyaioci myasta stanów (fui semper mutans
loca tabernaculi) BZ I Par 17, 5; Allia fetorem
pellunt, variantque collorem *przemyenyeya
farba XV p. post. PF III 291; Dyabolus suam
faciem przemyenyal in puleritudinem ca 1500
JA X 383; Bacz, tu szye przemyenya nauka
phylozopfova, yze obapolne rzeczy są podlyeysche a posrodek czyel[yeyl]neyschy Rozm 517;
Przemyenyayącz schią mutantes 1471 MPKJ
V 99.
2. ' wymieniać na coś innego, aliąuid aliąua
re commutare*: Aczbi ktho... nye w czas se wsy
nyektorego pana myąnskanye swoye przemyenyayancz (suam habitationem mutaturus est)
vischetlbi, wschitek czinsch... zaplaczycz bandzye vynyen Sul 108, sim. ib.’,
Czy, czo
pyenyądze przemynaly, ym wschytky pyenyvdze rosul y stoły przevroczyl (Jo 2, 15)
Rozm 210; Myły Iesus... nalasl przedayącze
a kvpvyącze voly y ovcze a przemyenyayącze
pye<nią)-dze (et nummularios sedentes Jo 2, 14)
ib. 449; Stoły sprzevraczal tych, którzy pye
nyądze przemyenyaly (Jo 2, 16) ib.; Tegodlya
myalesz polyeczycz (sc. pieniądze) kamsorom
albo tern, czo pyenyądze przemyenyayą (committere pecuniam meam nummulariis Mat 25,
27) ib. 490; ^ Nyerownosz, Chryste, prze
myenyal, za kroląsz yey (sc. Maryi) rybithwa
dal XV ex. R XIX 89.
3. 'fałszować, oszukiwać, vitiare, fallere, fraudare*: Non accedunt (sc. ad corpus Christi),
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qui mensuras uel corethos yiciant, przemyenyayv, hoc est qui aliam habunt mensuram
emendo quam vendendo ca 1500 JA X 385.
Cf. Przemieniały
2. Przemieniać fo rm y : part. praes. act. adv.
przemieniając Rozm 771;
praet. 3. sg. m.
przemieniał Rozm 838; 3. pl. m. przemieniali
Rozm 180. 777; ^ condit. 3. sg. m. by prze
mieniał Rozm 724.
Z n a c z e n ie : *przypisywać coś komuś, uwa
żać kogoś za sprawcę czegoś, aliąuid alicui adiudicare, aliąuem alicuius rei auctorem putare :
Czy ystny rzeczy wschytky bogv przemyenyaly
(hi universa deo deputabant)..., myenyącz,
yschby to myely od moczy albo od byegv pla
net nyebyeskych Rozm 180; Myenyly, aby
chczyely zakon pelnycz..., a przeto yako falschyyy, przemyenyayącz Iesuszovy zle vczynky
ib. 771; Myły Kristus nye pytha, yako czo
yyedzyecz, ale yyączey chczyącz zyayycz zglobą
żydowską, yz czvsch Zydovye przemyenyaly
yemv tha vyną, yzby szye krolyem czynyl
ib. 777;
^ przemienić sobie *rościć sobie
prawo do czegoś, przywłaszczać coś sobie, aliąuid
sibi arrogare, suum facere’: Bo Moyzesz przy
kazał byl, kto by szye bogyem myenyl, albo
boża czescz sobye przemyenyal..., tego myano.... kamyenovacz Rozm 724; Nye włó
czył bóstw (leg. uwłoczył bóstwu) pan nasch,
myły Iesus Cristus, any czudzego sobye prze
myenyal ib. 838. ~ Cf. Przymieniać.
Przemieniający 'zmienny, niestały, varius, mutabilis,fluxus": Nye byl (sc. Jesus) nyevstavyczny
v rzeczy albo v movye, nye było slovo yego
przemyenyayącze (nec fuit mutabilis), nye okro
pne any takyesz przykre Rozm 151.
Przemieniały corruptum pro przeminęły *mi
niony, przeszły, praeteritus': Alye czemv Cayfaschovy nye odpovyedzyal, kyedy yego spytał,
yesly on syn boży, słowy przemyenyalymy, rzekącz: Tysz povyedzyal (Mat 26, 64) Rozm 794.
Przemienianie (o świetle) 'miganie, migota
nie, micatio : Sole lucente apparuit (sc. Stella)
et radios solares vicit in illuminacionis interpolacione w przemyenyanw XV med. R XXIV 48.
1. Przemienić f o r m y : praes. ind. 2. sg. prze
mienisz FI i Pul 101, 28; 3. sg. przemieni 1461—7
Serm 91v, 1471 M P K JN 80, ca 1500 JA X 383;
2. pl. przemienicie BZ Num 15, 22; 3. pl. prze
mienią FI i Pul 101, 28, BZ Tob 2, 18, Naw 78;
^ imper. 2. sg. przemień BZ III Reg 14, 2,
1476 AKLit III 108; 2. pl. przemieńcie BZ Gen
35, 2; ^ inf przemienić 1453 AGZ XIV 374,
B Z Num 22, 18, OrtZab 527, Rozm 28, etc.;
przeminie Rozm 187; ^ praet. 3. sg. m. jest

przeminił Rozm 593; przemienił 1444 R XXIII
307, BZ Gen 31, 7. IV Reg 23, 34. II Par
36, 4, etc.; przeminił Rozm 43. 203. 205, etc.;
f jest przemieniła FI i Pul 74, 8; przemieniła
1456 ZabUPozn 92; przeminiła Rozm 24. 40.
157, etc.; neutr. przemieniło Pul 108, 23; 3. pl. m.
przemienili są FI 105, 21; przemienili Pul 105, 21,
Rozm 720. 721; /. przemieniły są FI 72, 21;
przemieniły Pul 72, 21; ^ pląperf 3. sg. m.
był przemienił Rozm 615;
condit. 3. sg. m.
jest by przemienił Sul 100; przemieniłby XV
p. post. GIDom 49; ^ part. praet. act. przemieniw BZ I Reg 28, 8. III Reg 20, 38. 22, 30;
przemieniwszy Rozm 137; przeminiwszy Rozm
24. 208; ~ part. praet. pass. n. sg. f. przemie
niona XV ex. GIKórn II 212, Rozm 208; ac.
sg. f . przemienioną Rozm 747; i. sg. f. prze
mienioną 1461—7 Serm 90 r; /. sg. neutr.
(o) przemienionym Rozm 173;
praes. pass.
3. sg. neutr. przemieniono jest Rozm 276;
r— praet. pass. 3. sg. neutr. było przemieniono
BZ Ex 14, 5.
Z n a c z e n ia : 1. *wprowadzić w inny stan,
w inną formę, przekształcić, przeobrazić, mutare,
commutare, comertere, transformare' : Bo zaszglo
se iest sercze moie y pocrotky moye przemenili se so (commutati sunt, Pul: przemyenyly
szye) FI 12, 21; Yako zakrieye przemyenysz
ye [gie] (mutabis eos) y przyemyeny0 szye (mutabuntur) FI 101, 28, sim. Pul; Przemienyl
transsubstantiavit 1444 R XXIII 307; Quod
dominus Cola debet <inscri>pcionem alienare
al. przemienicz 1453 AGZ XIV 374; Ale snadz
wasz oczyecz sludzyl mno a przemyenyl moyo
slusbo (mutavit mercedem meam) dzessz0czkrocz BZ Gen 31, 7; Y [bi] bilo przemyenyono
(immutatumque est) szercze ffaraonowo y sług
gego BZ Ex 14, 5; Pakli z nyewyedzenya vcinicze a przemyenicze czsokoli (praeterieritis quidquam) z tego BZ Num 15, 22; Bi mi dal Balaach
dom swoy pełen srzebra y złota, nye mog0
przemyenicz (non potero immutare) słowa pana
boga mego ib. 22, 18; Tedi szedł prorol (pro
prorok) y nalyazl krolya na drodze, przemyenyw
(mutavit) posvcym prochy vsta a oczi swoy
BZ III Reg 20, 38; Y przemyenyl (vertitque)
gemv gymyo Ioachym BZ IV Reg 23, 34, sim.
ib. II Par 36, 4; Slauily dzen sławni... godui0cz
w vydzenyv bozem, gen przemyenyl rad0 kro
lya asyrskego nad nymy (convertit consilium
regis Assyriorum in eos) BZ II Esdr 7, 15;
Onego ziwota czekami, gensze bog ma dacz
tym, ktorzi swey wyari nygdi nye przemyeny0
od nyego (nunquam mutant ab eo) BZ Tob
2, 18; Et tristiciam, zaloscz, in gaudium con-
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uertauerit przemyenyla 1456 ZabUPozn 92; Przemenono commutata 1461—7 Serm 90r; Gdi
sza przemeni dusza *greszn0 w swem nawroczenv przesz pocutą mutata anima peccatrice
in conuersione per penitenciam ib. 91 v; Quomodo obscuratum est aurum, mutatus est
color Optimus przemenil szą crosz (leg. kras)
albo fwarbo (pro farba) ib. ; Psalm Dawydow,
kyedy przemyenyl (cum immutavit) oblycze
swoye przed Abymelech Pul 33 arg.; Kolyana
moya roznyemogla so sze od posta a czyalo moye
przemyenylo sze (caro mea immutata est, FI:
*przemynalo se yest) od olyeya Pul 108, 23;
Bo nyz thwe szlowo przeydzye, naprzód nyebo
y zyemya przemyenia szye (Mat 24, 35) Naw 78;
Quia Christus antę incarceracionem Johannis
non predicavit pałam, nec eciam multa miracula faciebat, nisi quod convertit, przemyenyl,
aquam in vinum XV p. post. GIDom 41; Si
lapides in panes verterit, przemyenylby, filius
dei est (Luc 4, 3) ib. 49; Cur Christus non
convertit, nye przemyenyl, lapides in panes?
ib.; Vt festis matrona moueri iussa, przemyenyona, diebus XV ex. GIKórn II212;Q uod
quamtumcumque sit persona pulcra, mutatur per
iram ,... manus trepidat, lingva cespitat et to
tus homo alienatur przemyeny sza ca 1500
JA X 383; Cwatek zelony ten są przemyenil
ca 1500 R XIX 74; Dzyevycza Marya s temy
pannamy bądączy nygdy nye przemynyla svych
obyczayow Rozm 40; K temv gloszv ony obrazy
dzyva (pro ozyvą) przemyenywschy szye
v ptaky (in aves transmutate) ib. 137; Krew
yego przyrodzona nygdy szye v nym nye prze
mynyla any szye kyedy wgnyela (sanguis non
computruit nec se corrumpebat) ib. 157; Yako
to to czvdo o wkrzeschenyv Lazarzovem albo
o vynye z vody przemyenyonym (de aqua in
vinum commutata) ib. 173; Po trzechdzyeszyath
lyat przysched (sc. Jesus) kv krystvszovy (pro
krztowi) zakon stary przemynycz (venit Jesus
ad baptisma legem yeterem soluturus) ib. 187;
Ve trzydzyesczy lyat y pyrwego lyata przemynyl
vodą w vyno (mutatio aquae eadem die revoluto anno) ib. 203; O svaczbye, na ktorey myły
Iesus przemynyl vyno z vody (mutavit aquam
in vinum) ib. 205; Ta ystna voda przemynyla
szye, swe przyrodzenye odmyenywschy, przemyenyona przez mylego Iesu barzo v krasne
vyno, yako kyedy na svyeczye postało, bo przemynyvschy sve przyrodzenye vodne y prze
mynyla barve czyrvonego vyna (hec aqua mox naturam mutans transsubstantiatur et in vinum
optimum per Jesum commutatur... Sic aqua
per miraculum convertitur divinum coram con-

vivantibus in rubicundum vinum) ib. 208—9;
Przemyenyono yesth ymye oyczowskye w sy
nowo ib. 276; Albo by vass mogl (sc. Krystus)
v kamyenye przemyenycz yako zona Lotovą
(Gen 19, 26) ib. 627, sim. ib. 628; Nyevyasty,...
vzrącz dzyevycza Marya tako opuchłą y przemyenyoną, począly k nyey movycz ib. 747;
—' przeminie oblicze *zmienić wyraz twarzy,
zarumienić się i zblednąć na przemian, colorem
mutare, imicem expallescere et erubescere9:
Wyslvchawschy dzyevycza Marya ty slova, naszylney szyą zmączyla przemynywschy swe
syyątle oblycze (Maria conturbata fuit et impalluit facie mutata) y spadla yey barwa krasna
yako roza bądź przemynyla szye v byaloscz
(color eius roseus mutatur in pallorem) Rozm
24;
Quando Cristus transfiguratus est, prze
myenyl szye, in monte Thabor, tunc ostendit eis gloriam immortalitatis in corpore mortali XV p. post. R XXV 179; Obyąthą szwą
bog napelnyl, gdy na górze szyą przemyenyl
ca 1500 SprTN W N 16; Czczyenye o tern, yako
myły Iesus przemynyl svoye oblycze (de transfiguratione domini) na górze Tabor Rozm
365—6, sim. ib. 366; Ktoremze (sc. apostołom)...
svyatloscz svego bóstwa vkazal, kyedy yest
szye vkazal albo przemynyl przed nymy ib.
593; Tez yyedzyal nyevyerny Iudasch, kako szye
byl myły Kristus przemyenyl na górze Tabor
ib. 615; ^ *odebrać moc, potestate, riribus
p r i v a r e Bo zaprawdo droszdza iego ne iest
se przemenila (faex eius non est exinanita),
bodo picz wszistczi grzeszny zeme FI 74, 8,
sim. Pul; Przemyenyl exinanivit (sed semetipsum exinanivit formam servi accipiens Phil
2, 7) 1471 MPKJ V 131.
2. *zamienić na coś innego, zastąpić przez coś,
aliąuid aliąua re c o m m u ta r e Y przemyenyly
s[e]0 (mutaverunt, Pul: przemyenyly) sławo
swoyo (sc. boga) w podobenstwo czelocza gedzoczego syeno FI 105, 21; Gdi ktori kmyecz
se wsy ktoregokoly slyachczicza... w drugego
zyemyanyna vyes bidlenya w ney bracz yest
bi syąn przemyenyl albo przenosi (cum... se
transtulerit)..., ten isti slyachczicz..., do ktorego
rzeczoni kmyecz yczyekl..., ku placzenyu
praw a... pyrw[i]schemu panu przerzeczonego
kmyecza ma przypandzicz Sul 100; Bodzczye
czyszczy a przemyenczye (ac mutate) swe
rucho! BZ Gen 35, 2; Tedi Saul przemyenyw
(mutavit) odzenye a wszow na sy0 gyne rucho
y szedł BZ I Reg 28, 8, sim. ib. III Reg 22, 30;
Tedi rzeki Geroboam ku swey szenye: Wstanoc przemyen (commuta) odzenye na sobye!
BZ III Reg 14, 2; Przemyenycz cambire OrU
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Zab 527; Przemyeny (war. lub. rp.: pospolituge)
communicat (pondus super se tollet, qui honestiori se communicat Ecclus 13, 2) 1471 MPKJ
V 80; Transfer, oddal, przemyen, a me calicem istum (Marc 14, 36)! 1476 AKLit III 108; 5
Teyczy dzyevyczy nye yest slvsno tego slyvbv
przemyenycz (non licet violare votum) Rozm
28; Yze były krzyvy a falschyyy svyadkovye.
Pyrvey przeto, yze slova przemyenyly ib. 720,
10
sim. ib. 721.
3.
'przetłumaczyć, vertere, comertere, transferre : Tegodla brałem rozmaythych xyąg
czvda... Napyrwe z evanyelye nazaransk>%,
ktorąsz svyaty Ieronym przemynyl v laczynskye pysmo (quod sanctus Hieronymus scitur 15
transtulisse) Rozm 43.
2. Przemienić *przypisać coś komuś, aliąuid
alicui adiudicare : Przetoz ny z yednego (i. e. z nijednego) przykładu mogły tego myecz, aby
myły Cristus myenyl szye albo czynyl krolyem, 20
alye tho zgloblyve przemyenyly yemv, aby
szvyeczkye kxyazą przeczyy yemv pobudzyly
Rozm 778.
Przemienienie f o r m y : n. sg. przemienienie
FI 54, 22, XV med. S K J I 85, ca 1450 P F IV 575, 25
XV p. post. JA XII 144; ^ g. sg. przemienienia
1436 RRp XXIII 277, 1471 MPKJ V 47, Rozm
158. 276; ^ ac. sg. przemienienie FI i Pul 88,
50, Sul 108, XV med. SKJ V 279 etc.; ~ i. sg.
przemienienim XV p. post. R XXV 179; ^ l. sg. 30
(w) przemienieniu Pul 43, 14.
Z n a czen ia : 1. fwprowadzenie w inny stan,
w inną formę, przeobrażenie, przekształcenie,
actus mutandi, commutandi, comertendi, transformandP: Ne iest wem gim przemenene (com- 35
mutatio, Pul: przemyenye<nie» ani so se bali
boga FI 54, 22; Pamoczen bodz przecori sług
twogich,... czso rozgarzali so przemenene (commutationem) pomazańcza twego FI 88, 50, sim.
Pul; Nam secundum non esse est. Vnde res 40
omnis quantum habet de mutacione, gl. variacione, mobilitate s premenena, tantum habet
de uero esse 1436 RRp XXIII 277; Omne da
tura optimum et omne donurn perfectum desursum, descendens a patre luminum, apud quem 45
non transmutacio, przemyenyenye (PF IV 575:
rosmagite przyemenyenye), est nec yicissitudinis
obvmbracio (Jac 1, 17) XV med. SKJ I 85;
Varietas affectionum secundum successionem
temporis rozmagite przyemyenyenye czaasn[y]e 50
ca 1450 PF IV 575; Cum Xps in Chana Galilee
primum signum fecisset per conversionem,
przes przemye<nie>nye, aque in vinum (Jo
4, 46) XV p. post. GIDom 83; Przemyenyenye
XV p. post. JA XII 144; Myły Yesus nygdy 55
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nyemoczen nye postał..., any przemye[mye]nyenya sdroyya czyelestnego nygdy ny myal (nec
molestabatur... sanitatem corporis unquam immutando) Rozm 158; Przetosch na podobyenstwo tego przemyenyenya rzeki apostoł (pro
qua etiam possibilitate movenda dixit apostolus)..., rzekacz: Abych ya złym nye byl nalyezyon ib. 276; ^ Vt ille princeps apostolorum, qui yidens gloriosam transfiguracionem,
przemyenyenye, dominum in monte oblitus fuit
sui (Mat 17, 4) XV med. SKJ V 279.
2.
*wymiana na coś innego, zamiana, actus
aliąuid aliąua re commutandi': Kelkokrocz nyektorey wsy przebiwacz, ogrodnyk... albo ktorikole gynschi rzemyeslnyk bidlenye przemye
nyayancz, ot pana swego odiycz bi chczyal,
taky... przemyenyenye bidlenya swego (mutationem status sui) onemu panu, ot ktorego
odiyc[y]z bi chczyal, wszkazacz bandzye yynyen
Sul 108; O przemyenyenye rzeczy (pro loquela
mutata) nykogo maya yacz any na gego zywoth
mowycz OrtOssol 100, 3, sim. OrtMac 137;
Transmigracionis przemyenyenya, przesczia
(war. lub. rp.: przenyeszenye; factum est veroin
anno tricesimo septimo transmigrationis Ioachin
regis Iuda IV Reg 25,27) 1471 MPKJM 47; Przedales lyud twoy kromye *pyenęzy y nye było
mnostwo w przemyenyenyu (in commutationibus, FI: wma<na>ch) gych Pul43, 14; Hereditas
temporalis alicui debetur propter quatuor: primo
racione propinquitatis, blyszkosczy, secundo
commuttacione, przemyenyenym, tercio empcione, kvpyenym, quarto racione belli dla valczenya XV p. post. R XXV 179.
Przemienność 'zmiana, przemiana, mutatio,
permutatw : Przemennoscz conversio XV med.
R XXII 39.
Przemienny fo rm y : n. sg. m. przemienny BZ
Jos 6, 5; ~ g. sg. f. przemiennej 1436 R XXIII
277; ^ i. sg. neutr. przemiennym BZ Ex 35, 35.
36, 8. 35;
/. p l przemiennych 1436 R XXIII
276.
Z n a czen ia : 1. 1zmienny, przemijający, nie
trwały, varius, mutabilis, caducus, fluxus': Sic
enim esse prospicimus in mutabilibus, gl. instabilibus, transitoriis, caducis, labilibus czesznych,
premennich, rebus 1436 R XXIII 276; Igitur
quod lumen diligis, laudo te, sed quod lunari
lumine mutabili, premenney suatlosczy mąsączney (leg. miesięcznej), frueris, te non laudo
ib. 211.
2.
*wielobarwny, pstry, \ersicolor, varius' : Obu
nauczył modroszczy, abi dzyalaly dzalem czyeszelskym a dzyalem przemyennym y poszywanym (ut faciant opera abietarii, polymitarii ac
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phimarii) BZ Ex 35, 35; Y uczynyly S0 wszistczy
m0drzy... opoon dzeszy0cz ze lnu byalego...
y s postawczu czyrwonego dwogecz barwyonego
dzyalem przemyennym a mysztrzownym prze
szywanym (opere vario et arte polymita) ib. 36, 8; 5
Udzyalal pawlok00 albo opon0 s modrey barwy
y s pawloky,... y sz byalego lnv przessukowanego dzalem przeszywanym przemyennym
y roszdzyelonym (opere polymitario varium
10
atque distinctum) ib. 36, 35.
3.
*zmieniający natężenie, urywany, cuius vis
mutatur, qui interdum a b ru m p itu rA gdysz zabrzni zwyok tr0bny dalszy y przemyenny (longior atque concisior)..., wzvola wszistek lvd
15
wolanim *przewyelikiim BZ Jos 6, 5.
(Przemierzę) Przemirze *zgoda, pokój, stan bez
konfliktów, pax, Concordia’: Iusticiam denegauit
facere cum homine suo dieto Staczel, nec tradere, widacz, eundem voluit, dicens, quod nolo
tradere eundem, quia habet a me pacem, prze 20
mirze dictam 1400 StPPP VIII nr 9699; Przemyrze inducias 1448 R XXIV 351. ~ Cf. Przy
mierze.
Przemierzyć *porównać, zmierzyć wspólną
miarą, comparare, uno modo metiri : Quoniam 25
humana memoria eternitati non commensuratur ysz gdysz pamyacz *czbowyecza albo *luska
vecznoszcy nye mosze bycz przemerzoną 1460
P F V 38.
Przemieszkać, Przemięszkać 1. 9wytrwać, po 30
zostać, permanere*: Qui autem perspexerit in
lege perfecte libertatis et manserit in ea, dokonale przemyeszka w nyey (R XXV 165: przemaska w nyem),... hic beatus in facto suo erit
35
(Jac 1, 25) XV med. S K J I 86.
2.
*odwlekać, opóźniać, dijferre,retardares: Byeleczky non cittavit nos... infra unum annum
et sex ebdomadas, sed tardavit al. przemyeskal
iniuriam tempore al. dawnoscz krzywdzye 1498
AGZ XV 562; Czy byskupovye... zesly szye..., 40
aby opravyly smyercz ych zbayyczyelya,... yakoby yvsch zvyązanego mayącz, vschakosch
prze svyąthy d<z>yen przemyeskacz nye chczą
Rozm 713.
Cf. Przemieszkaly
45
Przemieszkały *opieszały, powolny, ten który
się opóźnia, lentus, tardus’: Illecebris erit (sc.
spectator) et grata nouitate
morandus
vdzy<ę>czney novynye przemyeskaly XV ex.
GIKórn II 212.
50
Przemieszkanie ( ?) 'zwłoka opóźnienie, m ord :
Moram autem faciente sponso oblubyenyecz
yczynyl yest przemyeskana godzina (Mat 25, 5)
XV med. SKJ V 284. ^ Można też tu widzieć
przymiotnik przemieszkany.
55
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Przemieszkany cf. Przemieszkanie
Przemięszkawać, Przemięszkawać 'pozostawać,
trwać, ciągle być, permanere, semper esse : Myloscz tho w szobye mą, ysze... w theszknosczy
y thesch w nyewymowney szercza bolescz<i>
tr[a]wa y przemyeszkawa 1447—62 Zab 544;
Perseuerabat (sc. s. Laurentius), przemyąskaval,
in tormentis, et ideo a dei filio receptus est in
celum XV p. post. R XXV 179.
Przemieszkawanie 'pozostawanie, trwanie, permansw : O Maria dzyewycze,... vzycz czelestne
zdrowye a w cznothach dobrych przemyeskawanye Naw 177.
Przemięszkać cf. Przemieszkać
Przemięszkawać cf. Przemieszkawać
Przemiętny cf. Ziele
Przemijać 'mijać, przechodzić obok,praeterirey:
Praetereuntem przemyayoczo y *natchocz0cz0
ca 1450 PF IV 570; Sic similiter nunc sacerdotes et prelati pertranseunt, przemyaya, wlnera
et peccata hominum, non subveniendo eis salutari correccione XV p. post. GIDom 78.
Przemilały enajmilszy, ukochany, carissimus,
amantissimus': Przemilali (amantissimus, Biblia
taborska: prezmilely) boży przebiwacz bodze
doyffale w nyem BZ Deut 33, 12. ^ Bohemizm.
Przemilczeć 1. 'nie zabrać głosu, zbyć coś
milczeniem, aliąuid silentio praeterire': Nyewyasta, gdiszbi czso slvbila... a wswyedzalbi
oczecz slvb..., a przemilczał (taeuerit), dlvszna
bodze slvbem BZ Num 30, 4; M argaretha...
yydzyerszala prescripcionem terrestrem... Dapifer pro eo ta<cuit> al. przemylczal dawnoscz
1490 AGZ XV 540.
2.
'przestać mówić, zamilknąć, conticescere \
Przemilczali (siluerint) kxyoz0ta woyski, dokonayocz sw0 mow0 BZ Deut 20, 9.
Przemiły, Przemieły f o r m y : n .s g .f. przemiła
MPKJ R p N 47 v; ^ v. sg. f. przemiela XV p. pr.
R XIX 42.
Comparat. v. sg. m. przemilszy Naw 105.
Superlat. v. sg.f. przenamilejsza 1471 MPKJN
74.
Z n a c z e n ie : 'bardzo drogi, bardzo kochany,
carissimus, amantissimus5: Na wsze nadzieio
przemieła XV p. pr. R XIX 42; Przenamyleyscha (war. lub. rp.: przemiła) carissima (quam
pulchra es et quam decora, carissima! Cant 7, 6)
1471 M PKJN 74; Proscha czyebye, przemylschy
Yesu Criste Naw 105.
Przeminąć (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 3. pl. przeminą Rozm 484;
inf. przeminąć Rozm 502.
b.
bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
przeminie 1455—60 R XIX 110, Rozm 266;
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3. pl. przeminą Sul 110, M W gl. 66; ^ inf.
przeminąć Sul 48; ^ praet. 3. sg. m. przeminął
Ort Mac 42. 106, OrtOssol 38, 2. 78, 2. 3, ca 1500
Erz 80; /. przeminęła XV p. post. R XXV 177;
neutr. przeminęło BZ Gen 15, 1, De morte
w. 437;
pląperf. 3. sg. neutr. przeminęło było
BZ Gen 50, 23; ^ part. praet. act. II cf. Prze
minęły.
Z n a c z e n ia : 1. (o czasie, dicitur de tempore)
*upłynąć, minąć, przejść, transire, abire : *Gysz
(^c. lata) gdi przemyn[y]ely (quibus transactis),
tedy tho dzirzenye... obyklo było na wyeky
bycz otrzymano *SW 77; Gdi przestanąn albo
przemyną (praeterierunt) przerzeczona dzyessyancz *lyad, yemu mylczenye... ma bicz wło
żono *SW 110; To tak gdisz *przemynolo (his...
transactis), prziszedl gest glos boży BZ Gen
15, 1; To gdisz przemynolo bilo (ąuibus tran
sactis), mowyl gest braczy swey ib. 50, 23; Nyekthorzy ludzye myenyv, aby czy sz Opawy,
gdysz gych dzyen dawno przemynal, gescze
mogły myecz fristhy OrtOssol 38, 2, sim. OrtMac 42; Yvsz moy dzyen zaplaczenya przemy
nal OrtOssol 78, 3, sim. OrtMac 106, sim. Ort
Ossol 78, 2, OrtMac 106; Sunt, gl. sc. completi
*przemynąby, pauci... dies 1466 R XXII14.
2. *przestać istnieć, zniknąć, zginąć, interire,
e\anescere: Chwała thobye goszpodzyne, ysz
o thwych swyathych czesz<ć> słynę, kthora
nygdy nye szagynye y na wyeky nye przemynye
1455—60 R XIX 110; Czo nam pomogło
odzenye albo obluthne gymyenye?... Przemynąlo yak obloky De morte w. 437; Caritas nunquam excidit, nygdi nye odpadnye, siue prophecie evacuabuntur przemyną, oddalony bądo
(I Cor 13, 8) M W gl. 66; Zayyerne movyą vam,
y<że> nye przemynye nyebo y zyemya (donec
transeat caelum et terra Mat 5, 18)..., alyesz
szye to wschytko popelny Rozm 266; Nyebo
y zyemya przemyn[y]ą, alye moye slova szye
nye przymyną (caelum et terra transibunt, verba
autem mea non praeteribunt Mat 24, 35) ib. 484;
Podobnye<j> szyemy y nyebo (pro nyebv) przemynacz szye, nyzly tvemv slow (leg. słowu)
ib. 502.
3. *przejść obok kogoś, czegoś, minąć w drodze,
aliąuid in via praeterire’: Per viam transiens
nullum, quem percipere poterat (sc. s. Hedvigis), ybaczycz, infirmum, nullum pretermittens,
przemynala, quem potencia sua verbis et muneribus consolaretur XV p.post. R XXV 177.
4. *pozwolić odejść, odesłać, dimittere’ : Aczby
kogo tedy zabyl, przes pomsthy chczemy go
przemynącz (impunite yolumus ipsum pertransire) Sul 48; Przemynal dimisit ca 1500 Erz 80.
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Przeminęłość fprzedawnienie, praescriptio, certum ąuoddam tempus lege praescriptum, certus
ąuidam temporis terminus, qui praet eriif : Zalvyąncemv o głową czlowyeka kthoregolye za
wadza mv przemynąloscz<i> trzech lyaath obrzeczenye (obviat exceptio triennalis praescriptionis) Sul 18.
Przeminęły fo rm y : ac. sg. m. przeminęły 1425
AKPr VIIIa 164; f. przeminęłą XV p. post. GlDom 61; neutr. przeminęło XV med. SKJ I 64;
przeminęłe 1477 ZapWarsz nr 3093; ^ g. p l , f
przeminęłych 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII,
Sul 6;
l p l m. (na) przeminęłych 1493
ZapWarsz nr 1743; neutr. (w) przeminęłych
Sul 55,
Z naczenia: 1. 'ubiegły, miniony, przeszły.
praeteritus9: <Szbaw nasz, proszimi, panye>,
ode wsz<y>thkych slosczy przeszłych y przemynąlych (praeteritis, Msza III. VI. VII. XIV: minolych, XII: *pom0nyonich) 1413—4 Msza I
s. 263, sim. VIII; Na dzen swantheczni przem inoli... lysthu crolewskego [...] ne kladzono
1425 AKPr VIII a 164; Vstawyenye nowe nye
patrzy przemynanlych rzeczi (non respicit
praeterita), alye nynyeysich thilko a przydąnczich Sul 6; Ysze Sczepąn... myąl dacz schecznaczcze grosschy Michałowi na szwantho narodzenya mathky bozey przemynąle 1477 Zap
Warsz nr 3093; Ysch my Jacub myal zapyshacz
wsyczka czascz... na roczech przemynalych
a nye zapysal 1493 ib. nr 1743; Celos penetrat
(^c. oratio), aures dei intrat, petita impetrat
yakossczye w nyedzela przemynala slisszeli, yze
przebya nyebyossa XV p. post. GIDom 61;
^ O thakych wynach w przemynalych capytulach... gest wyslowy<o>no Sul 55.
2. *przemijający, podlegający przemijaniu,
zniszczeniu, doczesny, qui praeterit, interit, fluxus, fragilis, c a d u c u s Omnis, qui in agonę
contendit, ab omnibus se abstinet. Et illi ąuidem
ut corruptibilem, gl. temporalem, quod modicum est, przemynalo, ku skaszenyv podobno,
coronam accipiant, nos autem incorruptam
(I Cor 9, 25) XV med. SKJ I 64.
Cf. Przemieniały
Przeminienie (o czasie, de tempore) *upłynię
cie, upływ, actus abeundi, transeundi, fugiendi9:
Dzedzyny thako przedane alybo thesz zastawyone, po przemynyenyy thych lath (elapsis
annis praedictis),... przy tych, kthorim szą przedany alybo tesz zastawyony, na wyeky ostaną
thim vczynkem Sul 65.
Przemiotać *przerzucić, tr a ic e r e Jaco praue
przeorał moczo i kam<ie>ne przemothal loni
1399 HubeZb 97; Yako Ozep nye przemyotal
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gwałtem mostu panyey Sandcze 1429 Pyzdr
nr 932.
Przemiotny cf. Ziele
Przemirze cf. Przemierzę
Przemirzenie *przymierze, sojusz, fo edus': Przemyrzenya (war. lub. rp.\ przymyrzeną) federis
(vocavitque, sc. Moyses, nomen eius tabernaculum foederis. Et omnis populus... egrediebatur ad tabernaculum foederis Ex 33, 7) 1471
MPKJ V 19. ~ Cf. Przymierzenie.
Przemirzyć 'zawiesić sprawę, odłożyć na póź
niej, causam d i j f e r r e Gdy thy dzeczy spraw
nych lath doszągną,... obrzeczenya dawnosczy
thy tho dzeczy za szobą onych lath, kthorich
byli przemyrzeny (quibus induciati fuerunt) abo
*zawyeszini oth prawa, odzirzecz nye bądą
mocz Sul 54.
Przemodła w błędnym rozumieniu czeskiego
pro modlu 'z powodu bożka, pro sacrilegw :
[W] przemodlamy (war. lub.: prze modlą, mamotrekt kapitulny: pro modlu, BZ: prze modło)
pro sacrilegio (quae, sc. Cozbi, percussa est...
pro sacrilegio Phogor Num 25, 18) 1471 M PKJN
26. ^ Cf. Modlą
Przemorzenie 'przemęczenie, nadwerężenie, defatigatio: Od przemorzenya oleum canapis et
sanguinem caninum, illa misce ad invicem et
postea cum eodem ungento unge s<ibi> venas
ca 1500 JA IV 90.
Przemowa 1- 'słowa, formuła wymawiana
przy odczynianiu uroków, carmen, quod in incantatione tollenda pronuntiari solet*: Percantatores, id
est zaclinacze vel lekowniczy, czszo *przemowmynyemoczy lekugya X V p. post. RXXYV 375.
2. 'przysłowie, sentencja, proverbium, locutio :
Dobrze yemv by było, by szye byl nye narodzyl,
podług pospolney przemovy: lyepyey by nye
bycz, nyzly by slye bycz (vel usualiter dictum
est: melius esset ei non esse, quam małe esse)
Rozm 547.
C f Przymowa
Przemożenie cf. Przemorzenie
Przemożność 'wielka moc, wielka powaga,
magnapotentia, magna auctoritas : Przemosnoscz
magnificencia 1429 AcOfLubl I f. 13; Bo th y ...
przewyszasch... <Hek>tora przemosznoszczya
y przewasznoszczya 1447—62 Zab 544; Przemosznosczy potentia XV ex. SKJ III 67.
Przemożny 'możny, wielmożny, potens, mul
tum pollens*: Illl-or preponit circa ipsam (sc.
beatam virginem) in ewanyelio isto, in quo
ostenduntur congrue preparata ad suscipiendum
eum (sc. filium dei), que eciam quisquis prepotens, przemoszni, consueuit requirere in hospicio
suo XV in. R XXIV 69.
S ło w n ik s ta r o p o lsk i V II
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Przemóc fo rm y : praes. ind. 1. sg. przemogę
ca 1428 PF I 486; 2. sg. przemożesz FI 50, 5,
Naw 101; 3. sg. przemoże Rozm 299. 681; 1. pl.
przemożemy BZ III Reg 20, 23. 25; 3. pl. prze
mogą BZ Num 24, 24. I Par 19, 12, Rozm 363;
^ praes. ind. z partykułą niecha dla wyrażenia
trybu rozkazującego 3. sg. niecha przemoże 1466
R XXII 11; ^ imper. 2. sg. przemóż BZ III
Reg 22, 22; ~ inf .przemoc BZ Gen 32, 25.
Judith 7, 9, Rozm 218. 499; ^ praet. 1. sg. m.
przemógł jeśm FI i Pul 12, 4; -(e)m przemógł
Rozm 515; 2. sg. m. przemogłeś BZ II Par 9, 6;
3. sg. m. przemógł FI i Pul 51, 7, BZ IV Reg
25, 3. II Par 27, 5, etc.; f. przemogła XV med.
GIWroc 91 v, XV med. R XXIV 348, Rozm 96;
3. pl. m. są przemogli Rozm 92; przemogli XV
p. pr. R XVI 327, BZ III Reg 20, 23; neutr. są
przemogła BZ I Par 21,4; przemogła są FI 64, 3;
przemogły FI 140, 8, Pul 64, 3 *
pląperf.
3. sg. m. przemógł był XV med. SKJ I 308;
^ condit. 3. sg. m. -by przemógł BZ Judith
6, 13, Rozm 497; /. by przemogła Rozm 601;
1. pl. m. byśmy przemogli Rozm 686; ^ part.
praet. act. przemogw Pul 92 arg.; ^ part. praet.
pass. n. sg. m. przemożon M P K JY 30, ca 1500
JA IV 96; przemoźony 1444 R XXIII 306, 1471
MPKJ V 30. 83; n. pl. m. przemoźeni BZ I Par
19, 19, 1471 M P K JY 56; praes. pass. 2. sg. m.
jeś przemoźony Rozm 532; 3. sg. m. przemożon
jest Rozm 198; neutr. przemoźono jest FI i Pul
Ann 6; ~ part. praes. pass. adv. przemoźona
sąc BZ Lev 6, 4; ^ fut. pass. 3. sg. m. będzie
przemożon Sul 55; ^ condit. pass. 3. sg. m. -by
był przemożon BZ II Par 25, 8, Dział 56.
Z naczenia: 1. 'pokonać, zwyciężyć kogoś
w walce, pobić, zmóc siłą, superare aliąuem,
proelio vincere, devincere*: Loczysko mocznych
przemoszono gest (superatus est I Reg 2, 4)
FI Ann 6, sim. Pul; Xpus dominus veniens in
hunc mundum voluit se ostendere... humilem,
ut dyabolum superbum devinceret przemógł
XV med. SKJ V 261; Genze wydzal, yze gego
(sc. Jakoba) przemocz (superare) nye może,
y vderzyl gy w byodro BZ Gen 32, 25, sim. BZ
Judith 7, 9; Tedi przydo na lodzach z Wioch
a przemogo (superabunt) *Assirzkey BZ Num
24, 24, sim. BZ I Par 19, 12; Bogowye gor so
bogowye gych, przeto nas przemogły (superaverunt nos). Ale lepyey, abichom przecyw gym
boiowaly na polyv a przemoszemi ge (obtinebimus eos) BZ III Reg 20, 23, sim. ib. 20, 25; Ot
Israhela przemoszeny (esse superatos), vcyekly
ku Dauidowy BZ I Par 19, 19; Przepuscy pan,
abi bil przemozon od nyeprzyiacyol (superari
te faciet deus ab hostibus) BZ II Par 25, 8;
20
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On boiowal przecyw krolyoui sinow Amonouich a przemógł gy (vicit eos) ib. 27, 5; Olofernes... kazał gy Israhelskim dacz, abi gdiszbi
sini Israhelske przemógł (u t... vicerit), tedi bi
takesz y samego Achiora mokamy... kazał za- 5
gubycz BZ Judith 6, 13; Przemógł preualuit
(praevaluit... populus, qui erat cum Amri, populo, qui sequebatur Thebni III Reg 16, 22)
1471 MPKJ V 44; Bogovye morsczy boyovaly
z bogy zem[y]skymy a szą ye przemogły (his 10
praevaluerunt) Rozm 92; Alye tedy owszeya
przemozon (sc. szatan) y zvyązan yest v pyeklye
(devictus, religatus estin inferno)/Z>. 198; Przydzyely mocznyeyschy nysz on a przemoże y
(leg. ji *go\ si... vicerit eum Luc 11, 15
22) ib. 299; Yze yednem glossem rzevnyvą tlusczą v okropnym czynye przeze
wschey brony pobył (sc. Krystus) y przemógł
ib. 629; ^ w złym zrozumieniu dwuznacznego
victus 'życie' jako 'zwyciężony : Przemozony vic- 20
tus (war. lub. rp. : victus, id est refeccio; melior est
victus pauperis sub tegmine asserum Ecclus
29,29) 1471 M P K JY 83.
2.
*wziąć nad kimś, czymś górę, zyskać przewagę, przewyższyć, okazać się silniejszym, lep 25
szym, więcej znaczyć, superiorem, fortiorem, meliorem, potentiorem se p r a e s ta r e Bi negdi ne
rzekł neprzyaczel moy: Przemógł iesm (praevalui) przeciw iemu FI 12, 4, sim. Pul; Przemoszesz (Pul: przepomogl), gdi cze sodzo (ut... 30
vincas, cum iudicaris) FI 50,5; Pwal iest w mnoszstwo bogaczstw swogich y przemógł (praeyaluit) w ieszutnosci swoiey FI 51, 7, sim. Pul;
Słowa zlich przemogła se (leg. są) nad nami
(praevaluerunt super nos, Pul: przemogły na 35
nas) FI 64, 3; Vslysz0 słowa moya, bo prze
mogły (potuerunt, Pul: mogła S 0 ) FI 140, 8;
Przemozoni odschedl iest vincta fugit (absentemque diem lux agit aemula, quam nox cum
lacero victa fugit peplo) 1444 R XXIII 306; 40
Non te scabrosi fuluo ceculere, przemogły, vel
auro XV p. pr. R XVI 327; Et porte inferi non
prevalebunt, *przemogu, adversus eam (Mat
16, 18) XV med. GIWroc 55v; In mundo tumultuat, przemogła, iniquitas XV med. R XXIV 348; 45
Rzeki pan: Okłamay a przemosz (praevalebis)
BZ III Reg 22, 22; Dzewyotego myesy0cza prze
mógł (praevaluit) ge glod w myescye BZ IV
Reg 25, 3; Słowa krolyowa wyocey sy0 (leg. są)
przemogła (praevaluit) B Z I Par 21, 4; Prze- 50
moglesz (vicisti) slawotnoscz czsnotamy twimy
BZ II Par 9, 6; Segnicies liquat te, non ignauia
yincat, gl. sc. te non devincet nyecha nye prze
może 1466 R XXII ll;C onuictus doliczony aut
przemozony (war. lub.: doliczon aut przemoszon; 55
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ąuando tu eras famę et labore confectus Deut
25, 18) 1471 M P K JY 30; *Przemozieny fatigati
(erant autem omnes fatigati a yino Judith 13,2) ib.
56; Yze Kristus, przes grzecha za grzeszne S0dzon,
przemógł sodzocze szye Pul 50 arg.; Yze Xpus,
przemogw szmyercz, w krasę wstanya z martwych
oblyekl szye Pul 92 arg.; Baczczye, by na nasz
nye przyschła pomsta okropna, yas zarazyla
lyvd eypsky y pharaona przemogła (stravit)
Rozm 96;Agdysch y (sc. orła) zrzuczyly, kroi
rozgnyevawschy szye gnyevem yyelykyem y prze
mógł (sc. niemoc, morbum superavit), y chczyal
tey krzyvdy nade wschymy... msczycz ib. 108;
Do pyekla chczesz rozrzuczycz svoyą mocz bo
ska a naszą mocz chczesch przemocz (debellare) ib. 218, sim. ib. 499; Na they skalye
vstavye cerkyew moyą a vrota pyekelna nye
przemogą przeczyy yey (non praevalebunt adversus eam Mat 16, 18) ib. 363; Marya Magda
lena.. . nalasla y (leg. ji, sc. Jesusa) klączączy...
a proschącz, aby yemv dal (sc. bog)... taką
szylą, yschby ty mąky przemógł, ktorez myal
czyrpyecz ib. 497; Czosch vczynysch, czlovyecze,
ktorykolyye yesz... pychą przemozony, lakomstvem przemozony? ib. 532; Vyerzczye, yzem
przemógł (ego vici Jo 16, 33) ten svyath ib. 575;
Vpomynanye svyątego Byernata, abychmy szye
tey noczy modlyly, by nass pokuszą vroga złego
nye przemogła ib. 601; Pytay nyeprzyaczyol
moych..., ktorez tez pravdą przemoże ib. 681;
Mogl yczynycz (sc. Krystus), yzby tego zyemya pożarła, który y vderzyl, alye szmyerze
radnyey chczyal nass navcz<yć>, przez którą
byśmy ten svyat przemogły ib. 686.
3. 'zbić czyjeś argumenty, dowody, dać odpór
czyimś słowom, pokonać słownie, argumenta alicuius refutare, aliąuem verbis vincere5: Cum ergo
educta cum oratoribus sapientissime disputaret
et eos apertis racionibus confutaret przemogła
XV med. GIWroc 97v; Convicerat enim eos,
przemógł ge był, Daniel (Dan 13, 61) XV med.
SKJ I 308; Kyedy ssa lyczemyernyczy Zydovye
vzrzyely, yze myły Iesus przemógł Saduczey,
yze nwszyely mylczecz (Mat 22,34) Rozm 414;
^ bez kontekstu: Przemoson convictus ca
1500X4 IV 96.
4. ' wykazać, udowodnić komuś winę, pokonać
sądownie, aliąuem alicuius rei arguere, in iudicio
\incere\ Ego te convincam iure ya czebe prze
mogę prawem ca 1428 PF I 486; Sząndza bądzely przemozon (vincatur, Dział 2 : bądze prze
konań) przes stroną pothąpyoną..., zaszą gey
lypyeze... wroczycz yma Sul 55; Dussa, ktorabi
sgrzessyla..., przemoszona S00cz wyno (conyicta delicti), nawroczy wszytko, czsosz prz<e>s
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leszcz odzerszecz chczyala BZ Lev 6, 4; Aczby
kto o zlodzeystwo... przed sądem byl przemoszon (convictus exstiterit) trzykrocz abo dokonan
tedy ten na wieky swą czescz straczyl
5
Dział 56.
5.
dubium: Czo thobye nye yest szkrythe,
bosz thy wschechmogaczy bog y duch szwyąthy,
kthoryz mnye przemozesch s grzechów mogych
*szkruschenye Naw 101.
Przemówca *rzecznik, zastępca procesowy, qui 10
causas in iudicio defendit, patronus’: Advocatum
rzecznika al. przemowczą (si quis peccaverit,
advocatum habemus apud patrem I Jo 2, 1)
MPKJ V 137.
Cf. Przymówca.
Przemówić f o r m y : praes. ind. 2. sg. przemó 15
wisz Dek VII 2; 3. sg. przemówi BZ Judith
11, 1; ^ imper. 2. sg. przemów XV p. post.
R XIX 48;
inf. przemówić Gn gl. 70b, Rozm
699. 702. 758; ^ praet. 1. sg. f . -m przemówiła
1475 ZapWarsz nr 1198; 2. sg. m. -i przemó 20
wił BZ Ex 33, 17; 3. sg. m. przemówił jest
1461—7 Serm 96r; przemówił BZ III Reg 13, 7,
De morte w. 89, 1461—7 Serm 98v, etc.;f. prze
mówiła jest BZ Num 22, 28; przemówiła De
morte w. 48, Rozm 500. 505; ^ condit. praet. 25
3. sg. f . by była przemówiła De morte w. 93;
part. praet. act. przemówiwszy BZ I Mach
2, 17.
Z n a c z e n ia : 1. 'zacząć mówić, odezwać się,
vocem emittere, loqui, dicere’: Przemovila iest 30
oslicza rzekącz (locuta est) BZ Num 22, 28;
Tedi przemowywszi (respondentes) cy iscy...
rzekły BZ I Mach 2, 17; Przemouil gest nemi
locutus est mutus (Mat 9, 33) 1461—7 Serm 96r;
Myszthrz przemowyl vyelmy skromnye De 35
morte w. 89, sim. 1461—7 Serm 98v; Marya
vslyschavschy to, yedve od vyelykye zalosczy
przemovyla Rozm 500, sim. ib. 505; Pyrvey krev
poczyekla z yego (se. Jesusa) svyathych vst,
thoz dopyro przemovyl ib. 683; Svyathy Pyotr 40
od szylnego placzv yedvo mogl przemovycz
ib. 699, sim. ib. 702; ^ do kogoś: Szmyercz
do nyego przemowyla De morte w. 48; ~ k(u)
komuś: Tedi kroi przemowyl (locutus est) ku
moszowy boszemu BZ III Reg 13, 7; Tedi Olo- 45
fernes przemowy k nyey (dixit ei) BZ Judith
11, 1; Szynku myły,... przemów k mathcze
bych szya uczyeszyla XV p. post. R XIX 48;
Gdysch anyol Gabriel tako myslyl, bog wschechmogączy przemovyl k nyemv rzekącz Rozm 45. 50
2.
*wypowiedzieć, wymówić, wyrzec coś, aliquid eloąui: Nye przemovisz (Dek III 1. 3. 6.
13. 16. 18. 22—25. 28. 30: mow, VII 3: movysz) krziwego svadeczstwa przecziw twemu
blisnemu Dek VII 2; Słowo to, ktoresz przemo 55 |
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wyl, vczynyo (verbum istud, quod locutus es,
faciam) BZ Ex 33, 17; By była czo przykrego
przemovyla, szervalaby szya ve mnye kaszda
szyła De morte w. 93; Wthore szlowo tąm prze
mówił, gdy go lothr o laszką prosszyl XV ex:
R XIX 89; Svyaty Pyotr nye mogl daley slova
przemovycz od vyelykyego placzv Rozm 699;
M arya... o d ... zalosczy nye mogła przemovycz... ny slova ib. 758, sim. ib.; Yako...
Cristus napyrwsche slovo przemovyl ib. 776.
3.
eprzeciągnąć kogoś na swoją stronę, słowami
pozyskać, namówić, aliąuem sibi verbis conciliare,
amicum reddere, alicui persuadere9: Velebna cystota te to defky była gest, yscy ona any bogadstwem, any *groso ne dala so gest przemouicz
Gn gl. 70 b; Jacom ya nye przemovyla Dorothygey, sluzebnyczky Maczeyovey chodzacz do
domv yego y nye pobrałam oth nyey rzeczy domovich 1475 ZapWarsz nr 1198.
Cf. Przymowić
Przemówienie ' wypowiedź, słowa, mowa,
verba, oratio': Ja gresni czlowek *kaio se... grze
chów, czom se gich dopusczil... przemowenym
Spow 2; Poplinye iako roszą przemowyenye me
(fluat ut ros eloquium meum) BZ Deut 32, 2;
Przes tha radoscz, gospodze moya, czyebye proscha, yazesz myala przemowyenym angyelskym
Naw 53; Gdzye yest tve przemovyenye vczyelne
{pro vczyesne) ? Rozm 711.;
słowa tajemnicze,
zagadka, verba occulta, aenigmci : *Przemowyenye propiciaciones (consurget rex impudens
facie et intelligens propositiones Dan 8, 23)
1471 M PKJN 109.
Cf. Przymówienie
Przemycać 1. fprzekupywać, zjednywać sobie
bpieniędzmi lu darami, pecunia vel donis aliąuem
corrumpere, sibi conciliare’: Testificauit ipso
precone dicendo, quod meum testem vlg. przemycza 1409 Czrs 19.
2.
*kupować coś, co nie jest na Sprzedaż
(np. urząd, godność), emere, quod venale non est
(e.g. aliąuem honoremf : Byskupstwo yyz było
skażono, yze nye davano nykomv yze {pro aze)
do smyerczy podług zakona bożego, ale przez
rok telko, a to przeto, yze przemyczano pyenyadzmy Rozm 669.
Przemycić, Przemycić się 1 .'przekupić, zjednać
sobie pieniędzmi lub darami, pecunia vel donis
aliąuem corrumpere, sibi conciliare’: Apposuim us..., ut ipsi constarent circa eos, ut ipsos
nullus praetio conveniret, yidelicet przemicil
(1359) XVI DokMp IV 114; Nicolaus et Johan
nes... duxerant testes contra Sandiuogium...,
sed sextum non statuerunt dicentes, quod ipsum
dominus Sandiuogius... conyenisset vlg. prze-
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miczil ab[t]o przenayal 1403 KsZPozn nr 1474;
Hic stant quinque testes, sed Sandiuogius sextum convenit vlg. przemicil ib. nr 1494.
2. przemycić się *ominąć cło, portorium alicuius rei non sohere : Harchimend<r>ita dixit,
quia non pertransisset theoloneum al. nye przemiczil sye 1445 ^G Z X IV 175.
Przemyślać f o r m y : part. praes. act. adv. prze
myślając XV med. GIWroc 35V; ^ inf. prze
myślać ca 1455 JA XIV 493; ^ praet. 3. sg. m.
przemyślał BZ Tob 7, 11;
fut. 3. sg. m. prze
myślać będzie Bul 34, 32.
Z n a c z e n ie : 'zastanawiać się, rozmyślać nad
czymś, rozważać coś, de aliąua re cogitare, deliberare’: Secundo debemus ad eum ire sapienciam eius lucide contemplantes *przemislayocz
XV med. GIWroc 35v; Pretendere przemislacz
*naproth, roszszyrzycz ca 1455 JA XIV 493;
A gdisz o tern na miszly przemislyal (sc. Raguel,
cum nutaret), długo nye daio otpowyedzi prosz0cemv B Z Tob 7, 11; Yęzyg moy przemyslyacz będzye (meditabitur, FI: pomnecz bodze)
sprawyedlnoszcz twoyę Pul 34, 32.
Przemyślenie *zastanowienie, rozważenie, cogitatio, deliberatw : Vnde premeditacionis, gl. deliberacionis, mentalis revolucionis premislenya,
masticacio semper preponenda est in cunctis
humanis actibus 1436 R XXIII 277.
Przemyślić *zastanowić się, rozważyć, de aliąua
re cogitare, d e lib e ra re Taynye przemislicz supputari (qui numerari et supputari non potest
prae multitudine III Reg 3, 8) 1471 M P K JY 42.
Przemyt, Przemyta, Przemyto 1. 'ominięcie cła,
uchylenie się od zapłacenia cła, też konfiskata
towaru lub karna oplata za ominięcie cła, actus
portorium non sohendi, etiam confiscatio bonorum pro portorio non soluto facta vel pecunia,
qua portorium non solutum m ulta tu f: In
quo termino palatinus invenire debet, an sit ibi
*premitha theolonei, prout idem procurator...
dicit 1443 AGZ XIV 111; [...]... mercatoribus
cum ... Iohanne... pro theoloneo o przemitha ib. 113, sim. ib. 117, 1444 ib. 119; Qui
Voywoda dixit, quia tibi violenter non recepi,
sed tibi recepi in pertransicione theolonei vlg.
w przemicze domini mei 1445 ib. 175, sim. 1456
ib. 483, 1473 AGZ XVII 95; Michael... theloneum sue tenute Colomiensis cum ... tercia
parte przem ith... P aulo.... obligat 1453 AGZ
XII 230; D am us... theolonatoribus et zuppariis
omnimodam potestatem... mercatores per loca
alia viasque inconsuetas... non solutis theoloneis... proficiscentes, ipsos... arestandi...,
quarum transgressionum al. przemitow medietatem ipsi theolonatores pro fisco nostro con-

PRZEMYTO

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

servare et reddere tenebuntur (1454) AGZ IX 78;
Quando aliqua occurreret in theloneo transgresso przemytha, medietatem huius pro curia
regali et alia medietas pro theloneatore spectabit
1461 AGZ XII 269; Bona regalia... obligat cum
theloneo et pertransicione thelonei al. s przemythąm 1463 ib. 283; Pertranssitoriis autem al.
sprzemytamy ipse Cuncza cum ipso Nicolao
uti per medium debebunt 1465 AGZ XV 41,
sim. 1468 ib. 90; Intromissionem totalem dare
debet, demptis dicti thelonei pertransitoriis al.
przemyth 1466 AGZ XII 309; Ad solvendum
transgresionem theolonei al. przemythy 1466
AGZ XV 45, sim. 1498 ib. 348; Iudeus theloneator affectavit transgressuram al. przemith a ... Iacobo 1481 ib. 200, sim. 1493 ib. 307; Miskowski
ipsum condempnavit in centum et quindecim
bobus pertransgressionis al. w przemycze 1486
ib. 239, sim. 1498 ib. 351; Dantes ipsis consulibus... facultatem... bona quorumcumque dic
tum teloneum nostrum transgrediencium... recipiendi. Quorum sic receptorum al. przemithi
dicti consules teloneatores nostri unam medie
tatem pro nobis et phisco nostro reddent 1499
AGZ IX 178, sim. 1500 ib. 187.
2. *niedozwolone świadczenie (lub pieniądze)
dane w celu zyskania sobie przychylności, dona
vel pecuniae, ąuibus ąuis aliąuem corrumpere
atąue sibi conciliare temptaP: Jaco ya nye
*gradna sarn xazathom... any oth slodzey,
czso sarni cradna, przemithu (yar. Czrs s. LXII:
przemitha) byerza 1464 ZapMaz 50; Jeslibi...
lothr... bil poym an... a stharostha pothem
wziąwszi przemito y wipvsczilbi go (capitaneus
eo exactionatio iusticiam... non curaverit cum
eodem facere),... thakowi stharostha ma zaplaczicz 1498 MacPraw VI 274.
Cf. Przymyt
Przemyta cf. Przemyt
Przemytne 'kara za uchylenie się od płacenia
cła, confiscatio bonorum vel pecunia, ąua porto
rium non solutum m u l t a tu r Quarum transgresionum al. przemitnego medietatem... telonea
tores nostri pro fisco nostro conseruare et redere tenebuntur 1450 Monlur II 51; Dam us...
potestatem... teoloneatori nostro... merca
tores per loca alia viasque inconsuetas... et
non per Leopolim... proficiscentes... arestandi
et recipiendi, quarum transgressionum medie
tatem al. przemythne idem theoloneator noster
pro fisco nostro conservare et reddere tenebitur
1452 ib. 140, sim. ib. 145; Sampson medietatem
transgressionum al. przemythnego pro dieto
episcopo conservare debebit 1472 Matr I nr 793.
Przemyto c f Przemyt
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Przenagabać 1napaść, zaczepić, aggredi, /«vadere, lacessere : Dentibus acceptam invadunt,
g/. agrediuntur przenagab[y]ayą (sc. vermes),
morsibus illam, gl. sc. carnem XV p. post. PF III
288.
Przenagabanie enapaść, zaczepka, impetus, /«wwzo, lacessitw : O slahetny myły panye..., dag
nam ff thym karangw cyrpgenge, żebyśmy od
dusnego ngeprzyacela żadnego przenagabanga
nge mgely XV
G/JF/? 69.
Przenagły *bardzo silny, gwałtowny, ve/*emens9: Szwyok troby przenagły brznyal gest
(clangor... vehementius perstrepebat) 2?Z Ex
19,16.
Przenająć 1. *przekupić, zjednać sobie pie
niędzmi lub darami, ć/0/2/s ve/ pecunia aliąuem
corrumpere, s/W conciliare9: Nicolaus et Johan
nes... duxerant testes contra Sandiuogium...,
sed sextum non statuerunt dicentes, quod ipsum
dominus Sandiuogius... convenisset vlg. przemiczil ab[t]o przenayal 1403 KsZPozn nr 1474;
Ego habeo testes meos, sed vnus est testis
apreciatus vlg. przenaiant 1408 Piek VI 361;
Sororius dixit, quia unus testis est sibi conventus al. przen[y]agyath, loco istius iste alium
testem ponebat 1444 AGZ XII 131.
2. *kupić coś, co nie jest na sprzedaż (np. urząd,
godność), emere, ąuod venale non est (e.g. ali
ąuem honorem/ : Movy Iozeffus, ize Cayphasch
nye spravnye byl byskupstva dostał tego lata,
ale ye byl przenayąl Rozm 669.
Przenajem 'zapłata nienależna, pecunia, ąuae
alicui sohi non debet9: Jaco czsso na myą Jandrzey zalowal..., abych wząl przenagem ot yego
ludzy v dwe sekyrzycze, tego yesm ya ne vczinil, alem ge darmo wroczil 1424 Kościan nr 1222.
Przenajmować *przekupywać, zjednywać sobie
pieniędzmi lub darami, pecunia vel donis aliąuem
corrumpere, sibi conciliare9: Gens mała non demit subditos, sed plus hemit przenaymvye ge
1466 R XXII 25.
Przenaleźć 'przebłagać, uzyskać przebaczenie,
darowanie winy, veniam et impunitatem obtinere9:
Fideiusserunt... Petro... dominum palatinum
petere al. przenalescz pro penis, quid Vylczek...
succubuerat 1445 AGZ XIV 161; Geden czlowyek zabyl swa zoną y przynyoszl szwego roszgrzeszenyą... lysth, ysz szgednall szye sz gey
przyrodzonymy przyyaczelmy, ysz krolewą
y króla przenalaszl y ma tego lysth OrtOssol
94, 2, sim. OrtMac 129; Aczby taczy naszą myloscz przenaleszly (si contingerit... ncstrae gratiae reconciliari) a gymyenye cdzerszely, a wszakosz chczem, aby myedzy slachtą rowney czczy
nye myely Dział 31.
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Przenaśladować 'prześladować, ścigać w nie
przyjaznych zamiarach, aliąuem perseąui, vexare,
premere, alicui instare9: A tak viszedl Amorreyski..., na potkanye drogy wyszedł, przenasladowal iest wasz (persecutus est vos)... a bil was
s Seyr az do Horma BZ Deut 1, 44; Kyedysczy
myą naslyadvyą y vass-czy bądą przenaslyadovacz (vos persequentur Jo 15,20) Rozm 569.
Przenica cf. Pszenica
Przeniechać 1. 'zaniechać czegoś, aliąuid
intermittere’: W grzechy szya luczkyem kocham
a thego nygdy nye przenyecham De morte
w. 265.
2. 'odkładać coś na potem, differre9: Zapowyedzy przenyecha sustulerit sentenciam (quod
si audiens vir tacuerit et in alteram diem distulerit sententiam Num 30,15) 1471 M PK JY 27.
Przeniesienie f o r m y : n. sg. przeniesienie XV
med. GIWroc 76r, 1461—7 Serm 15r, 1471
MPKJ V 109, 1477 M P K JII 323; — g. sg. prze
niesienia BZ I Par 5, 2 2 .1 Esdr 10, 16. Jer 29, 22,
1471 MPKJ V 48; d. sg. przeniesieniu BZ I
Par 15, 25. Jer 29, 4;
ac. sg. przeniesienie
XV med. GIWroc 72r; v. sg. przeniesienie
BZ Jer 29, 20; ^ i. sg. przeniesienim BZ Jer
13,19.
Z n a czen ia : 1. 'wzięcie z jednego miejsca
i umieszczenie w innym miejscu, zmienienie miej
sca pobytu kogoś lub czegoś, actus transferendi
aliąuem vel aliąuid ex aliąuo loco in alium locum :
Przeto D auid... a tribunowye szły ku przenyesyenyw skrzinye (ad deportandam arcam)
zaslyvbyenya boszego z domv Obededomowa
BZ I Par 15, 25; ^ (o uprowadzeniu Żydów
do Babilonu, dicitur de Iudaeis Babylonem abductis) 'przesiedlenie, actus aliąuem in alio loco collocandi9: Y bidlyly tu w myasto gych az do
przenyesyenya (ad transmigrationem) BZ I Par
5, 22, sim. 1471 MPKJ V 48; Y vczinyly tak
sinowye przenyesyenya (filii transmigrationis)
BZ I Esdr 10, 16; Przenyesyon gest wszitek
dom iudzski przenyesyenym swyrzchowanim
(transmigratione perfecta) BZ Jer 13, 19; Przenyeszenye transmigracionem (war. kal.: transmigracionis przemyenyenya, przesczia; in anno
tricesimo septimo transmigrationis Ioachin
IV Reg 25, 27) MPKJRp
V
33 v;
^ może przenośnie o zmianie wiary: Galilea
namque interpretatur transmigracio przenesszene XV med. GIWroc 16x', In ciuitatem
Gallilee, que interpretatur transmigracio, przesedlene, przenesenye, quia per incarnacionem
Xpi debebunt Iudei et paggani transsire in
credulitatem fidei Xpi noue legis veri Messie,
filii dei 1477 MPKJ II 323.
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2. 'przetłumaczenie, actus aliąuid in alium
sermonem vertendi': Przenyeschienye translacio
(hucusąue Danielem Haebraico volumine legimus, cetera que seąuuntur usque ad finem
libri, de Theodotionis editione translata 5
sunt Dan 12, 13) 1471 MPKJ V 109.
3. 'ci którzy zostali przesiedleni, qui alio domicilium transferre coacti sunt': Tocz mowy pan...
wszemv przenyesyenyv (omni transmigrationi),
które przenyosl... do Babylona BZ Jer 29, 4; 10
Przeto wisliszcye słowa bosza, wszitko przenyesyenye (omnis transmigratio), geszem to
wisiał z Ierusale<m>a do Ba[ba]bylona ib. 29,
20; *Wszoto bodze z nych przeklynanye wszego
przeny<es>yenya iudzskego (omni transmigra 15
tioni Iuda), ges to gest w Babylonye ib. 29, 22.
4. ' ?': Quarto propter digitti sui translacionem przenesene XV med. GIWroc 72r.
Przenieść fo rm y : praes. ind. 1. sg. przeniosę
BZ IV Reg 18, 32; 2. sg. przniesiesz BZ Deut 20
19, 14; ^ imper. 2. sg. przeniesi FI i Pul 10, 1;
^ inf. przenieść 1426 Msza IV s. 315, sim.
I. V. VII. XII, etc.; ^ praet. 1. sg. m. jesm prze
niósł B Z Ex 19, 4; 2. sg. m. przeniósł jeś FI
79, 9; przeniosłeś Pul 79, 9; 3. sg. m. przeniósł 25
FI i Pul 77, 30, BZ IV Reg 15, 29. Jer 29, 4;
przenios XV med. R XXV 153; 3. pl. m. prze
nieśli BZ I Par 12, 8. II Par 35, 24, XV p. post.
RRp XXV 181;
condit. 1. sg. m. przeniósł
bych XV med. SKJ I 70; 3. sg. m. jestby prze 30
niósł Sul 100; przeniósłby Sul 101; 3. pl. m. -by
przenieśli BZ I Par 12, 23; ^ part. praet.
pass. n. sg. m. przeniesion XIV ex. Zab 520,
BZ IV Reg 17, 23; przeniesiony 1471 MPKJ
V 45; ^ praes. pass. 3. sg. m. przeniesion jest 35
BZ Jer 13, 19; 1. pl. m. przeniesieni jestmy
1438 R XXII 357; przeniesienismy XV med.
GIWroc 52r, XV med. SKJ I 93; ^ imper.
pass. 3. pl. m. przeniesiony bądźcie FI 108, 9;
przeniesieni bądźcie Pul 108, 9;
fut. pass. 40
3. sg. neutr. przeniesiono będzie BZ Num 36, 3;
3. pl. f. przeniesiony będą FI i Pul 45, 2.
Znaczenie: 'wziąć z jednego miejsca i umieścić w innym miejscu, zmienić miejsce pobytu,
zamieszkania [kogoś lub czegoś, aliąuem vel 45
aliąuid ex aliąuo loco in alium locum tran
sferre': Promulgatus fuit przeneszon XIV ex.
Zab 520; Przenosi (sc. bog, transtulit) watr
s neba FI 77, 30, sim. Pul; Winniczo z Egipta
przenosi ies (transtulisti, Pul: przenyoslesz) 50
FI 79, 9; Myyayocz przenesony bodzcze (transferantur, Pul: przenyeszyeny bodzcze) synowe
yego! FI 108, 9; Eo tempore, quo voluit dominus Helyam transferre, *przenesl, ad paradysum
(IV Reg 2, 1) XV med. GIWroc 57v; Quia 55
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transmigraverat przenyosz szą, byl odszedł XV
med. R XXV 153; Si habuero omnem fidem
ita, ut montes transferam przenyoszl bych
(I Cor 13, 2) XV med. SKJ I 70; Wiszczye samy
wydzely, czso gest uczynyl egipskym, kako gesm
was przenyosl (portaverim) na skrzydłu orlowu
BZ Ex 19, 4; Nye przeymyesz ani przenyeszes
(non... transferes) myedz blisznego swego BZ
Deut 19, 14; Przenyesyon gest wszitek dom
iudzski (translata est omnis Iuda) przenyesyenym swyrzchowanim BZ Jer 13, 19; Perlatus,
id est portatus aut perferor przenyeschony (mortuus est autem rex et perlatus est in Samariam
III Reg 22, 37) 1471 MPKJ V 45; Corpus eius
(sc. s. Stanislai) transtulerunt, przenyesly (sc.
episcopus et canonici), ad eclesiam maiorem
XV p. post. RRp XXV 181; Transferre przenyescz vel poslacz XV ex. PF V 22;
do
kogoś, czegoś: Kyedikole... kmyecz s... zyemyanynem zmowy, ze do nyego... przenyescz
syąn myalbi (se transferre debuerit), taky zem yanin... prziymayanczego <imienie> ma poswyatczicz. Ktorisz kmyecz acz poteem ... do
prziyantego gymyenya nye przenyoslbi syąn
(se non transtulerit), taky zyemyanin... prziyanczye... poswyatczi Sul 101; Padnye s nimi
*gymyeney gich a przenyesono bodze do gynego pokolenya (translata ad aliam tribum)
z naszego dzedzicztwa BZ Num 36, 3; Przyiaw...
kroi asurski y dobił Ayon a A bel... y przenyozl (transtulit) ge do asyrskey zemye BZ IV
Reg 15, 29; Przenyesyon (translatusque est) lyvd
israhelski s swey zemye do zemye asyrskey asz
do tego dnya ib. 17, 23; Bodzecye gescz...
s swey wynnyce..., doiod nye przydo a nye
przenyoso (transferam) was do zemye ib. 18, 32;
Tocz mowy p a n ... wszemv przenyesyenyv, które
przenyosl (quam transtuli) z Ierusalema do
Babylona BZ Jer 29,4; Szvkaycye pokoia myastv,
do nyegoszem to was przenyeszcz (transmigrare)
kazał ib. 29, 7; ^ k(u) komuś: Z Gaddi prze
nyesly syo (transfugerunt) ku Dauidoui BZ
I Par 12, 8; Tocz gest lyczba ksz0sz0t woyski,
ktorzisz prziszly ku Dauidowy..., abi prze
nyesly (ut transferrent) krolewstwo Saulowo
k nyemv ib. 12, 23; ^ na coś: Przenesy se
(transmigra) na goro iaco wrobi FI 10, 1, sim.
Pul; Boże, kazy ty dary przenyescz (perferri,
Msza I II : donyesczy, VI. VIII. XIV: donyescz)...
na nawyrzchny ołtarz thwoy 1426 Msza IV
s. 315, sim. I. V. VII. XII; Gysz przenyesly
(transtulerunt) gy (sc. Jozjasza) z gego woza na
gyni woz BZ II Par 35, 24; ^ w coś: Przeto
ne bodzemy se bacz, gdi... przenesoni bodo
(dum ... transferentur) gori w sercze morske
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FI 45, 2, sim. Pul; Ystawyami.. ze gdi ktori
kmyecz se wsy ktoregokoly slyachczicza...
w drugego zyemyanyna vyes... yestbi syąn
przemyenyl albo przenosi (in... villam... se
transtulerit) Sul 100; Nos scimus, ąuoniam
translati sumus de morte, gl. sc. culpe, ad vitam,
gl. sc. gracie et glorie przenyeszenyszmy (R XXII
357: *pzrenyeseni yesthmy) ze szmyerczy grze
chów w zywoth laszky a chwały bozey (I Jo
3, 14) XV med. SKJ I 93, sim. XV med. GlWroc 52 r.
Przenikać *wciskać się, przedostawać się do
środka, in aliąuid penetrare, aliąuid pervadere :
Przenykayacz pertingens XV p. post. Zab 522;
Myecz bolesczy gyą (sc. matkę) przyenykal XV
ex. R XIX 89.
Przenikłość 'łatwość przedostawania się wszę
dzie, przenikania, ea alicuius rei natura, ex qua
penetrabilis e st': Subtilitas lekoscz, przenykloscz
XV p. post. Zab 522.
Przenikly *taki któremu łatwo się wszędzie
wcisnąć, przedostać, penetrabilis': Subtile przenykle, lekye XV p. post. Zab 522.
Przeniknąć *wcisnąć się, przedostać się do
środka, przejść, in aliąuid penetrare, aliąuid
pervadere': Hostium cuneos penetrabo, przeni
kną, securus 1461—7 Serm 323r; Mathko
Maria, ktorey naszwiatsza dusza w godziną
wielebney mańki twoiey myecz bolesczi prze
szedł y wnątrznosczi serdeczne przenyknal M W
43a; Przenykną wszythky nyszkoszczy zyemye
M W 84b—85a; Item fuit tam magnum gaudium, quod illud hodie infernum penetravit
przenyklo XV ex. GIWp 30; ^ Petrus peccavit infirmitate, ąuoniam omne robur fidei,
quod domino perhibuit, vna vox ancille concussit, przenyknal, et deum... voce negavit XV
med. SKJ V 270. ^ Cf. Przenikly.
Przenosić *brać z jednego miejsca i umieszczać
w innym, aliąuid ex aliąuo loco in alium
locum transferre': przenosić miedze 'przesu
wać miedze (graniczne), fines agrorum trans
ferre': Przekloti, ktorisz przenoszi (transfer!)
myedze swego blisznego BZ Deut 27, 17.
Przeor *przełożony klasztoru w niektórych
zakonach, in ąuibusdam ordinibus coenobii antistes': Ysze przeor y conventh ciast [r]ora swyanthego Domyenyka w Poznanu byl w dzerzenu
y w moczy rybithwey thego stawu... oth trzydzeysczy lath 1432 Pozn nr 1529; Cvszthosza
y przeora, veszma gye do szwego dwora De
morte w. 467.
Przeorać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przeora
1416 Pyzdr nr 469, 1432 ib. nr 1077; ^ inf.
przeorać 1418 Kościan nr 694, 1475 M MAe

XVI nr 640, 1483 AGZ XVI 182; — praet.
I. sg. m. -m przeorał 1403 KsMaz I nr 306,
1431 ZapWarsz nr 318, 1439 ib. nr 889, 1470
ib. nr 3006; 2. sg. m. przeorałeś 1453 TymProc
343; 3. sg. m. przeorał 1387 TPaw III nr 288,
1399 HubeZb 97, 1399 TPaw III nr 4705, etc.;
f. przeorała 1422 Kościan nr 921; 3. pl. m.
przeorali 1388 TPaw III nr ,1036, 1406 TPaw IV
nr 1155, 1408 Pozn nr 648, etc.; ~ part. praet.
pass. n. sg. f . przeorana 1399 HubeZb 75;
neutr. przeorano 1413 KsMaz I nr 2047, 1444
Pyzdr nr 1258.
Z n a czen ia : 1. 'zaorać, uprawić rolę przez
oranie, agrum arare, agrum arando colere': Sicut
Albertus indicauit officiali, ista pars ipsius est
et ibi przeorał Stanislaus 1387 TPaw III nr 288,
sim. 1405 HubeZb 106; Sicut mei homines...
meo mandato non destruxerunt granicias nec
agrum przeorali 1388 TPaw III nr 1036; Jaco
praue przeorał moczo i kam<ie>ne przemothal
loni 1399 HubeZb 97; Johannes Johanni prze
orał suam obligacionem 1399 TPaw III nr 4705;
Iaco Wirzchoslawina matka bila w *strzimanu
tey roley..., asz pan Jan posiał dwanaczcze
pługów... i rolo przeorał 1404 Kościan nr 231,
sim. 1415 ib. nr 540, 1446 Pilz 275; Yz pan
Jacub ne dal przeoracz gwałtem mimo snamenite copcze sescz... składów 1418 Kościan
nr 694; Peraraverunt al. przeorali 1421 ArchCastrCrac I 464; Jaco Gywan... yydzersal
ąuindecim zagonow... trzy lata, czsso ge pany
Carninska *przearala 1422 Kościan nr 921;
Yako czom wszal Grzegorza, tom gy *wszel
na szwey dzedzynye... a on przeora na mey roly
za graniczą 1432 Pyzdr nr 1077; Jako czom
fsczagn[y]ąldva plugą y sz bydłem pana* Velovskego, tom fsczagn[y]al, ysz przeorano n[y]a mey
panyey dzedzyny<e> 1444 ib. nr 1258; Jakom ya
nye przeorał plugyem cząsczi Katharzinyney
1470 ZapWarsz nr 3006; Kmethones... tres dies
tenebuntur arare, una die na ugór, altera prze
oracz et tercia pro seminacione yemalium 1475
MMAe XVI nr 640;
przeorać drogę, miedze,
granice itp. *zniszczyć drogę, miedze, granice itp.
przez zaoranie ich, viam, limites, fines etc. arando
delere': Eze cso oth Michała przeorana graniczą,
yest prawa graniczą 1399 HubeZb 75; O chtoro
rnedzo zalowal na m0 Bogusz, tom ia ne prze
orał medzi, grancze 1403 KsMaz I nr 306,
sim. 1431 ZapWarsz nr 318, 1439 ib. nr 889;
Jacussius... dimisit... heredes de Gumino de
omnibus terminis prout ipsos citaverat, asserens granicias, quia ipsi dissipassent vgl. prze
orali 1406 TPaw IV nr 1155; Jaco m<> *kasm<>
mogę ludze ne przeorali graniczę medzi Garby
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a *medczi Zalassowem 1408 Pozn nr 648; Yaco
moy0 kaszno ne przeorano drogy Staszkoui
1413 KsMaz I nr 2047; Jaco czso Syman wzanl
conye *Stanislaowy, to ge wzanl na mey dzedzine..., a on graniczę ne przeora 1416 Pyzdr
nr 469; Limen al. viasdi araverunt al. przeorali
1427 ArchTerCrac CXCVI 84, 9; Arasti al.
przeoralesch graniciem 1453 TymProc 343.
2. *przez wyoranie bruzdy ustalić granicę,
rozgraniczyć, fines arando terminare" ( ?): Inter
eadem bona ipsorum fecerunt granicies hii prefati domini [... ?] terminare al. przeoracz in
campo, qui nuncupatur Szuschkow, incipendo
a flumine Oslawa usque ad rivulum Yloszaczyczą 1483 AGZ XVI 182.
Przeoranie 1. *naruszenie, zniszczenie (miedzy,
granicy itp.) przez zaoranie, actus limites, fines,
sim. arando delendi : Troyanus... astitit termino peremptorio super Zzuk pro przeoranye
drogy graniczney 1400 TPaw III nr 5006; Nicolaus... distulit primum terminum cum Jaszcone... pro sulcacione graniciarum vlg. o prze
orane 1402 KsZPozn nr 1052, sim. 1406 TPaw
IV nr 1158; Zegotham... pro perdearacione
al. o przeoranie vie 1432 ArchTerCrac X 28, 75.
2, *przez wyoranie bruzdy ustalenie grani
cy, rozgraniczenie, actus fines arando terminand i \ Symon... prorogat primum terminum...
o przeorane dzedzyny 1399 Ziel I 136.
Przeorek *zaoranie pola poza własne granice,
zaoranie kawałka cudzego pola, agrum extra
suos fines arare, agrum \icini arare’: Symon...
respondens et M athias... habent terminum
abhinc per duas septimanas super recognoscendum praeconis o przeorky 1399 Ziel I 136;
Tomko et Bolesta... disponunt terminum con
tra Przeclaum... pro przeorki 1401 HubeSąd
283. ^ Cf. Przyorek.
Przeoryszny *przynależny przeoryszy, qui coenobii antistitae est’: Iacosm przi tern bil, kedi
przeoriszniludze ślina Janowo dzedzino y czinili
gemu gwałt 1403 Pozn nr 732. ~ Może należy
rektyfikować na przeorisz<y>ni ?
Przeoryszyn cf. Przeoryszny
Przepaczny corruptum pro przepastny *głęboki.
bezdenny, otchłanny, altus, fundo carens, voraginosus5: Przepaczny aut przeszden (warkal.: przepasczy) abissi (tenebrae erant super
faciem abyssi Gen 1, 2) MPKJ V 7.
Przepadek *kwota zasądzona dodatkowo na
korzyść powoda obok głównego żądania pozwu,
pecunia multae ratione actori ex reo adiudicata
praeterąuam quod actor ipse postulaveriP: Extunc
idem dominus Conradus dux et ipsius consors...
poterint omnia bona... omnium mercatorum
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ciuium... arrestare... et in sortem debiti principalis et huiusmodi totidem succumbicionis nos
computando tandiu, quosque nos... de prefati
principali debito et huiusmodi succumbicioni
pena al. przepadku... satisfecerimus 1465 KoPol IV 116.
Przepadły f o r m y : ac. sg. m. przepadły 1442
ZapWarsz nr 562; ^ g. pl. m. przepadłych
1453 AGZ XI 391, 1477 AGZ XVII 144;/. prze
padłych Dział 18; ^ ac. pl. m. przepadłe 1453
AGZ XI 392; /. przepadłe Sul 22.
Z n a c z e n ia : 1. 'stracony na mocy wyroku
sądowego, sententia iudicis amissus": przepadłe
(pieniądze) cobok głównego żądania pozwu do
datkowo zasądzone na korzyść powoda, pecunia
multae ratione actori ex reo adiudicata praeter
quam quod actor ipse postulaveriT: Condemp
nasti me in trecentis marcis certi debiti al
giscich (pro gistich) pyenyedzy et tu ibi non
plus habuisti nisi II centum *giscich pyenyedzy
et I centum przepadlich. Obraczil giem przepadle *pyenosze w gisce (pro giste) a ty myely
bicz myesto skodi 1453 AGZ XI 391—2; lam
n eodem primo termino Stano... aut ille, cui
dictam villam daret..., in toto suo lucro, hoc
est in ducentis novem florenis Hungaricalis
principalitatis et aliis ducentis novem florenis
certorum et essencialium florenorum perpetratorum al. przepadlich ac in penis fatum
Nicolaum et successores... condempnare potens
erit 1477 AGZ XVII 144; ~ przepadła wina
*kara orzeczona przez sąd, pecunia, quam qui
iudicium perdidit, solvit': Obykii szą łakomy
sandzee..., gdysz za wyni w sąndze przepadłe
(pro poenis in iudicio lapsis)... slyaachtą
cząndzayą Sul 22; Paknyalibi wsporą zakłady
tako skazanego y wyn tako przepadłych (de
poenis praemissis, Sul 30: za wyni przesszle)
nye postąpyl Dział 18.
2. 'zagubiony, perditus*: O który lysth Jerochnyn przepadły Pyotr na mya zalowal, tegom
mu ya nye myal<a> wroczycz 1442 ZapWarsz
nr 562, sim. ib.
3. eV : Unde une vite multi przepadły szony
sunt ca 1500 R XLVII 370.
Przepadnienie 1. 'zniszczenie, deletio, eversw :
Pan bog... wspomyonol na Abrama, yze pró
szył gest Lota z przepadnyenya myasta (liberavit Lot de subversione urbium) BZ Gen 19, 29.
2. 'strata, przepadek, amissio : Ambe partes
debent stare in eodem termino sub amissione
cause et vadii prolapsione al. pod przepadnyenym zakładu 1451 AGZ XIV 309.
Przepamiętać 'zapominać, oblmscT: Non auditor obliuiosus factus nye przepamyethayączy
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szluchacz band[z]acz (Jac 1, 25) XV med. SKJ
I 86.
Przepasać fo r m y : imper. 2. sg. przepaszy
XV p. post. R XXV 181; praet. 2. sg. m. prze
pasał jeś FI 17, 43; przepasałeś Pul 17, 43;
5. sg. m. przepasał FI i Puł 17, 35. 92, 1,
MJP 124b, Rozm *531. 534; ^ part. praet.
c/. przepasaw itozra 533; ^ part. praet. pass.
n. sg. m. przepasany 1471 M P K JY 45;
sg.
m. przepasanego De morte w. 28; n.pl. m. prze
pasani XV med. R XXV 158.
Z n a c z e n ie : 'obwiązać (pasem, płótnem itp.),
circumdare (cingulo vel linteof: Precincti, przepaschany, enim sunt apciores XV med. R XXV
158; Policarpusz... wsrzal czlovyeka nagyego,...
lokthvszą przepaszanego De morte w. 28; Accinge, przepassy, vt vir lumbos tuos (Job 38, 3)
XV p. post. R XXV 181; Vzyawschy obruss
y przepaszal szye (sc. Crystus, praecinxit
se Jo 13, 4) na znamye svey czystoty Rozm
531, sim. ib. 534; O tern, yako myły Iesus po
korno stal przed svoymy apostolmy przepaszav
schy<ę> lnyanym przesczyradlem po pass ib.
533; ro 'przywiązać pas z mieczem, ferro succingi : Przepaschany accinctus (ne glorietur accinctus aeque ut discinętus III Reg 20, 11)
1471 MPKJ V 45;
przenośnie: Bog iensze
przepasał me moczo (qui praecinxit me virtute)
FI 17, 35, sim. Puł; Przepasał ies me (praecinxisti, Puł: przepasalesz) moczo ku boiowi
FI 17, 43; Oblekł se iest gospodzin moczo
y przepasał se (praecinxit se) FI 92, 1, sim.
Puł, M W 124b.
Przepaska *pasek noszony na biodrach, często
ozdobny, cingułum, saepe ornatum : Esz Jasschek
Piwko zastauil bil przepaska Niklosoui 1422
TPaw VII nr 2517; Calita et przepassca 1424
ArchTerCrac VII 325, 1; Pro omnibus rebus...,
yidelicet awro, argento,... cinctura al. przepa
ska 1429 StPPP II nr 2255; Przepaska precincta
1437 Wisł nr 228 s. 88; De quo... argento
promisit... laborare crucem... et cincturam
al. przepaska 1450 CracArt nr 420, sim. 1451
AcPosn I 172, 1486 AGZ XIX 58; Jakom
ya nye pozyczal v Żyda Muchi przepassky
ssrzebrney 1488 ZapWarsz nr 1629; Przepaska
super simplici tkąka (pro tkanka) texta..., item
przepaska rubea nova cum auro sine argento
1495 RocznKrak XVI 63; Sibi excepit... cin
gulo instructo argento deaurato al. przepaskę
1499 AGZ XIX 118; Przepąską semicinctum
ca 1500 Erz 80.
Przepastnoć *przezorność, roztropność, providentia, prudentia: Przepasthnocz cautela ca
1428 PF I 494.
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Przepastność *przezorność, roztropność, providentia, prudentia : Valida cavcione *przepasthnosczo ca 1428 PF I 493.
Przepastny *przezorny, roztropny, providens,
prudens5: Prudentes homines, przepastne, in
mundanis rebus XV in. R XXV 272.
Przepaściwy *przezorny, roztropny, providens,
prudens5: Thagemnycza tue sapiencie de sapientibus et prudentibus, przepasczywich, in
mundanis rebus (Mat 11,25) XV in. R XXV 272.
1.
Przepaść fo rm y : n. sg. przepaść XV in.
R XXIV 68, 1422 PF V 28, ca 1440 R XXV
220, eter, ~ g. sg. przepaści BZ Gen 1,2, 1471
MPKJ V 7. 89. 90; ^ ac. sg. przepaść Suł 68,
1471 MPKJ V 33. 44, XV <?*. Zab 536; — v. sg.
przepaści 1444 R XXIII 302; ^ /. sg. (w) prze
paści Suł 47;
n. pl. przepaści 1471 MPKJ
V 92; — ac. pl. przepaści 1471 MPKJRp V 47.
Z n a czen ie: €głęboka rozpadlina, też głę
bina morska, abyssus, vorago, altum, profundum :
Est enim infernus quasi quidam puteus przepascz XV in. R XXIV 68; Przepascz abissus
1422 PF V 28; Vallium profunditas pagórów,
padolow, przepasczi, niskosczi, glambokosczy
(illinc yallium profunditates saltent 1444 R
XXIII 302; Thy przepasczy tu abisse (tu
quoque maris iubilans abysse, dic Alleluia)!
ib.; Chaos magnum przepascz, veliky szchod
(inter nos et vos chaos magnum firmatum est
Luc 16, 26) ca 1450 PF IV 578; Alye szemya
bila nyeuszyteczna a proszna, a czmi bili na
twarzy przepaszczy (abyssi) BZ Gen 1, 2,
sim. 1471 MPKJ V 7; Przepascz ambinus ca
1455 JA XIV 489; Abyssus przepascz albo glambocoscz (Job 28.14) 1461—7 Serm 36v; Prze
pascz baratrum (qui quasi in praeceps ac barathrum se discrimini dedit Jud 5, 15) 1471
MPKJ V 33; Przepascz (war. lub.: *przepącz)
yoraginem (Salomon aedificavit Mello et coaequavit yoraginem ciyitatis Dayid III Reg
11, 27) ib. 44; Dira Caribdis, gl. marinum crudele periculum, seu crudelis yorago maris
*oczruthną przepaszcz morszka, aquas bibit et
evomit XV p. post. PF III 288; Ostendit ei
przepascz XV ex. Zab 536; Przepąscz abissus
ca 1500 Erz 80; ^ (według wierzeń chrześci
jańskich) *miejsce pobytu złych dusz zmarłych,
loeus, ubi animae mortuorum commorantuf:
Swota ery racz zawytacz..., yszesz swata ne chczala dacz, by gy zarla pkelnya przepascz ca 1440
R XXV 220; Przepasczi inferni (pete tibi signum
a domino deo tuo in profundum inferni sive
in excelsum supra Is 7, 11) 1471 MPKJ V 89;
Przepasczi laci (veruntamen ad infernum detraheris, in profundum laci Is 14, 15) ib. 90; Pye21
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kyelne przepasczi Tophet (praeparata est enim
ab heriTopheth... profunda et dilatata Is 30, 33)
ib. 92; Pyekyelne przepasczy abissi (habebant
super se regem, angelum abyssi Ap 9, 11)
ib. 138; Super abissos nad pyekyelne przepasczy 5
(war. kal. rp.\ nad glambokosczy, nad prze
pasczy; benedictus es, qui intueris abyssos et
sedes super Cherubini Dan 3, 55) MPKJRp V
58 v;
przenośnie: Gdysz w lywney prze
pasczy (in usurarum voragine, Dział 38: 10
z lychwy) gest nyenasiczona sądzą Sul 47;
Lywną przepascz (usurarum voraginem, Dział
56: <l>ipha), yasz gymyenye viczyrzpawa,
vszmyerzicz ządayącz Sul 68; Przepascz vorago
(doctrina bona dabit gratiam, in itinere contemp- 15
torum vorago Prov 13, 15) 1471 MPKJ
V 68.
2. Przepaść, Przepaść się fo rm y : praes. ind.
3. sg. przepadnie 1424 KsMaz II nr 252, 1425
ib. nr 1335, 1434 AGZ XI 88, etc. etc.; 3. pl. 20
przepadną 1445 AGZ XIV 182; ^ imper. 2. sg.
przepadó 1444 R XXIII 304; ^ inf. przepaść
Słota w. 100, Sul 16. 31. 48;
praet. 3. sg. m.
jest przepadł OrtMac 35. 36. 40, OrtOssol 16, 1,
34, 1. 3. 37, 1; przepadł XV in. JA XXVII 267, 25
1429 KsNWarsz I nr 137, 1440 AGZ XI
169, etc. etc.; przepad 1488 LubPodk 113, 1490
StPPP XI 269; / . przepadła 1397 Leksz II
nr 2043, XV in. R XXIV 63, 1424 KsMaz II
nr 592; neutr. przepadło XV p. pr. R XXII 30
334; 3. pl. m. przepadli są ca 1420 R XXIV
81; są przepadli OrtMac 107, OrtOssol 80, 1;
przepadli OrtMac 42. 108, OrtOssol 38, 3,
etc.; ~ pląperf. 1. sg. m. -m był przepadł
1394 HubeZb 69; ~ condit. 3. sg. m. -by prze 35
padł Sul 18; ^ part. praet. act. II cf. Prze
padły.
Z n a czen ia : I. *wpaść, zagłębić się w coś,
in aliąuid incidere : Amor pecati portat hominem
ad infernum. Exemplum de Sodomitis et Go- 40
morreis, qui nolebant cessare ab amore pecatorum et sunt subversi vlg. przepadły szo in
infernum ca 1420 R XXIV 81; ^ przepaść
ziemię 'zapaść się w ziemię, demergi in terram :
Demon evanuit zly duch zemyą przepadł XV 45
med. R XXIV 361; Potem gest pan bog byczowal pharaona... y dom gego przepadł zemyo
(flagellavit... dominus pharaonem... et domum
eius) prze Abramow0 zon0 BZ Gen 12, 17;
Disparuit przepadł zyemya XV p. post. PF 50
V 30.
2.
*zginąć, zostać straconym, unicestwionym,
perire, interire*: Bocz gest co<ro>na czszna
pani, przepascz by mu, kto yo gany Słota
w. 100; Przepadn defice (o tortuose serpens,... 55
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discede, Christus hic est, hic Christus est, liquesce) 1444 R XXIII 304; Euanuit, id est
przepadło XV p. pr. R XXII 334.
3. 'stracić na mocy wyroku sądowego, prze
grać, sententia iudicum aliąuid amittere, bonis
vel pecunia multan : Dominus Dobrogostius...
fideiussit dominum Szandziwoyum... super
magnos terminos ku praw, quod si ipsum ne
postavil, hoc prolapsus, tho przepadnye, quid
ius szkaszee 1424 KsMaz II nr 252, sim. 1425
ib. nr 1335; Cum autem non dederit (sc. duas
sexagenas), extunc penetravit al. przepatl suam
advocaciam 1429 KsNWarsz I nr 137; Quod
si non pareret, quod absit, extunc domus predicti Mordbir est deperdita, uel XXX sexagenas dare vlg. *przepalt 1429 Monlur III 16;
Villam Wsdow ipsis fideiussoribus perpetualiter in manus amittet al. przepadnę 1434 AGZ
XI 88; Nicolao in term ino... non comparente,
iudex et terrigene sentenciaverunt, quod succubuit al. przepadł, pro quo est citatus 1440
ib. 169; Si non solveret (sc. duodecim marcas),
extunc iuxta ius terrestre succumbet pignora al.
czyaszą *prepadnye 1440 AGZ XIII 95; Marschalek iurare debet pro XX marcis, quas eidem
succumbit al. przepadł 1440 AGZ XIV 2, sim.
1442 AGZ XI 189. 199, OrtOssol 35, 3, etc.;
Iohannes... nonaginta marcas... Stanislao...
fideiussit... solvere. Si autem non solveret,...
ducentas marcas przepadnye 1445 AGZ XII
139, sim. ib. 141, etc.; Si hec non fecerint, luant
al. przepadną illud, quot ius decreverit 1445
AGZ XIV 182; Bandzeli slachczicz slachcziczovy layaal..., szesczdzesząnth grzywyen... ma
szą wyedzecz przepascz (se noverit incursurum),
tho gest wynyen bicz Sul 16; Obyknyono gest,
abi layąncz... szkazanie... trzy grzywni themv
przepaatl (tres m arcas... incurrat) Sul 18;
H rin... iudicii penam luit, utrum et michi
gweth luit al. przepadł? 1450 Przem II nr 694;
Myeszmyely (pro wyeszmyely) woyth wyna nyesprawnye oth <kogo>koly, czo gest on przepadł?
OrtOssol 16, 1, sim. 34, 1. 3. 37, 1, OrtMac
35. 36. 40; Kthokoly zamyeszka (sc. przyjść
ku wietnicy), ten przepadł myesczky wyelkyerz
OrtOssol 34, 2, sim. OrtMac 35; Czy porącznyczy... przepadły ten wyelkyerz OrtOssol
38, 3, sim. OrtMac 42; Azasz my Mykolay to
przepadł y straczyl naprzeczywko mnye, czyly
nye? OrtOssol 41, 3, sim. OrtMac 47; Tedy
wszdy powodowy przepadł trzydzesczy szelą
gów OrtOssol 68, 4; Gynszy starzy przyszasznyczy... czo szą za tho przepadły podług
prawa? ib. 80, 1, sim. OrtMac 107; Starzy
przyszasznyczy tesz nycz nye przepadły any
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pokvpyą OrtOssol 80, 2, sim. OrtMac 108,
OrtRp 21, 2; Sadzam panyskym, acz syą wy
wiodą o naganyenye, kocz abo torlop barany
przepadnye Dział 51, sim. 1461 AGZ XI 461,
1469 AGZ XII 327; <A>cz kto w czudzem
gayv... dąby wyrąby kradmye,... tedy temv,
czyg gest gay, trzy grzywny a sądowy trzy prze
padnye (iSul 59: grzywną... zaplaczy) Dział
58;
przepaść pokup, winę, w winę 'zostać
skazanym sądownie na zapłacenie kary, podlec
karze, pecunia ab iudicibus multar i’: Iaco czom
bil przepadł vin podcomorzemy, tom zapplaczil
Jacussoui 1394 HubeZb 69; Przepadł wyna
succumbit XV in. JA XXVII 267, sim. 1453
AKPr II s. XXI; Eze Offka Ianovi pirwey
czanscz yego... yipusczila, nisz vini przepadhla
1424 KsMaz II nr 592; Iohannes... debet ius
iuvare... Dymitrio..., si non iuvaverit ius, excedat al. przyepadnye culpam 1442 AGZ XIV 56;
Sąndza... za kasdego s nych wyną, yasz rze
czona pyecznadzescza... przepascz yma (noverit se incursurum, Dział 19: przepadnye vini)
Sul 31; Pana tego... w vyny rzeczone pyącznadzescza skazvgemy nam przepascz (in poenas... decernimus incidisse) Sul 48; Isze gdy
nyektory sziemyanyn wyną przepadnye sadownye (pro poenis in iudicio lapsis, Sul 22: za
wyni w sąndze przepadle) Dział 9, sim. ib.
15. 18; Stanislaus Dzyk succubuit al. przepadł
pokup ąuatuordecim yulnerum sanguineorum
Stanislao Drewno 1482 StPPP XII 206; Stani
slaus Kozarzowszky penam [...] przepad tres
marcas 1488 LubPodk 113; Ius decrevit, quod
vituperavit ius et periit vlg. przepath, domino
woyevoda sedecim grossos culpas 1490 StPPP
XI 269; Przepadł yyną lugit penam ca 1500
Erz 80; ^ p rz e p a ść (sprawę) 'przegrać sprawę
w sądzie, causam in iudicio per dere : Domina
Hanka causam ipsius perdidit przepadła 1397
Leksz II nr 2043.
4. 'dostać się komuś w udziale, alicuius fieri,
ad aliąuem pervenire5: Quando non daret (sc.
fertonem)..., extunc eius domus predicti Szewyeszygaba przepadnye ad predictum Stoyarth
1460 KsNWarsz I nr 531.
5. przepaść się 'rozpaść się, rumpi, dirumpC:
Gratia dei simul cum peccato manere non potuit, quia facilius est, quod terra S0 przepadła,
quam peccatum cum gratia dei simul staret
XV in. R XXIV 63.
Cf. Przepadły, Przypaść
Przepatrzać 'przewidywać, może też być prze
zornym, providentem esse, fortasse etiam prudentem esse’: Providet przegląda, przepatrzą
1448 R XXIV 351.
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Przepatrznie fo rm y : comparat. przepatrznie
1437 Wisi nr 288 s. 88.
Z naczenie: 'przewidująco, przezornie, providenter, prudenter\* Przepatrzney perspicacius
1437 Wisi nr 288 s. 88.
Przepatrzność *roztropność, przezorność, prudentia, providentia’: Przepatrznoscz subtilitas
XV med. R XXIV 349.
Przepatrzny eprzewidujący, przezorny, providens, prudens’ : Abscondisti... archana tue sapientie... a sapientibus in doctrina humana et
mundana et prudentibus, przepatrznych, humanis in mundanis terrenis (Mat 11, 25) XV med.
R XXIV 366.
Przepełniający 'napełniony obficie, nadmier
nie, nimis impletus : Przepelnyayaczą supereffluentem XV med. R XXV 152.
Przepełzły fo rm y : n. sg. m. przepełzły 1430
ArchTerCrac CXLVI 190, 3, 1443 StPPP II
nr 3169, 1450 AGZ X III 311, 1460 LubPodk 93;
~ g. sg. m. przepełzłego (1465) 1467 AGZ XV
447, 1470 ib. 102;
d. sg. m. przepełzłemu
1463 A G Z X III416, \410A G ZX V 102. 105, etc.;
r^ ac. sg. m. przepełzły 1469 StPPP IX nr 726,
1488 AGZ XVI 213;
/. sg. m. (na) przcpełzłem
1477 AGZ XVII 130, 1486 AGZ XIX 247; przepełzłym 1493 AGZ XIX 269; ^ n. pl. f przepełzłe 1430 StPPP II nr 2309;
d. pl. m. przepcłzłym 1480 AGZ XVIII 208.
Z n aczenia: 1. (o terminie sądowym, dicitur de die iudicio constituta) ' taki na którym
powód nie stanął a dalsze postępowanie Sądowe
mogło się toczyć na podstawie nowego pozwania,
talis, in ąua accusator non venit, sed causa
e nova citatione agi potuti’: Terminus przepelsly 1430 ArchTerCrac CXLVI 190, 3;
Petrus... cum Johanne... terminum habent
concitatum ... et terminum, qui fuit pretermissus al. przepelsli 1443 StPPP II nr 3169, sim.
1450 AGZ XIII 311; Iste terminus non habet
yigorem al. przepelsly 1460 LubPodk 93; Qui
te citat ad elapsum terminum al. ku przepelszlemu rokowi 1463 AGZ XIII 416; Qui vos citat
ad tercium terminum iuxta primam citacionem
racione termini elapsi al. dla przepełzłego roku
(1465) 1467 AGZ XV 447; In iure suo intersticionem fecit al. *przepelszyl rog vdzyalą<ł>
1469 StPPP IX nr 726; Petrus... attemptavit
terminum prolapsum iuxta citacionem al. roky
przepełzłego <podług> pozyu super... Elizabeth
1470 AGZ XV 102; Qui te concitat ad terminum
prolapsum, prout proposicio et responsio al.
przypozywa ku rokv przepelzlemy, yakosch
prza y odeprza est facta ib.; Que te cittat
ad terminum perelapsum al. kv przepelzlemv
21*
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rokowy concitatum al. kv przypowyesczhonemv
rokowy et ad concittacionem al. kv przypowyestowy ib. 105, sim. 1474 AGZ XVIII 76,
1488 StPPP II nr 4336; Qui te concittat ad
terminum preteritum et [...] al. kv rokowy przepelszlenw 1476 AGZ XV 483, sim. 1475 AGZ
XVII 118, 1498 ib. 357; Condempnasti ipsum
in termino subducto seu elapso al. na przepelszlem rocze 1477 AGZ XVII 130; Qui te
cittat... ad terminum tercium in actis nostris
castri habitum transactum al. ku przepelslemv
rokowy y poszwowy 1479 ib. 173; Citavit ad
perelapsos terminos al. ku przepelslym rokom
1480 AGZ XVIII 208; Terminum obmisit al.
dal rokowy *prepelznącz et super incompetenti
al. na przepelzlem rokv 1486 AGZ XIX 247;
Volo videre terminum perelapsum, ad quem
concitasti al. rok przepelszly 1488 AGZ XVI
213; In secundo termino pervoluto al. na przepelszlym roku 1493 AGZ XIX 269.
2. (o pozwie, dicitur de citatione) 'wzywający
do stawienia się w sądzie w terminie odłożonym,
qui aliąuem die dilata in iudicium yenire iubet9:
Cittaverat ad pervolutam cittacionem al. ku
przepelszlenw poszwowy 1498 AGZ XV 561.
3. (o ranach, dicitur de yulneribus) 'nie świeży,
zabliźniający się, qui iam cicatrice obduci coepit9: Ministerialis recogncuit, quod ipsa wlnera
non uidit esse cruenta, sed przepelsle 1430
StPPP II nr 2309.
Cf. Przypełzły
Przepełznąć (o terminie sądowym, dicitur de
die iudicio constituta) 'zostać odłożonym, prze
suniętym, dijferri, procrastinari : Nec terminus
<ali>cuius parlis usque ad hoctempus concordie
debet prolabi al. przepelsznacz 1451 AGZ XIV
309; Pars citata dixit: Dedisti termino labere
al. przepelsznącz et non condempnauisti 1471
StPPP II nr 4041; Notarius invenit terminos,
ubi nihil fecit dominus Choczymyrzsky, primo,
secundo et tercio sese sequentibus nil fecit
et terminum obmisit al. dal rokowy *prepelznącz 1486 AGZ XIX 247; Ubi sibi in actis
terrestris terminus est elapsus al. przepelznąl
1491 ib. 401. ^ Cf. Przepełzły.
Przepiekle (według wierzeń chrześcijańskich)
'miejsce pobytu dusz sprawiedliwych przed zmar
twychwstaniem Chrystusa, otchłań, łoca infera,
ubi animae piorum hominum antę Christian resurrectum commorabantur9: Moyses reversus est
in locum suum, id est na przepecle ca 1500
R XLVII 373.
Może należy rektyfikować
na przedpiekle ?
Przepierzyca zool 'przepiórka, Coturnix communis Bonn.9: Frzepyerzicza quiscula 1437
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Wist nr 288 s. 88; Aves iste modice, que aput
nos sunt, scilicet preperice Pol<on)iceXV p.pr.
KatOssol nr 105; Przepyerzycz a ca 1455 JA XIV
490.
Przepierzyczy 'związany z przepierzycą, ad
animal przepierzyca wcatum pertinens9: Sunt
nvtritive multum carnes vituline, sunt gallicine,
pardicine, gł. sc. et przepyerzycze XV p. post.
PF III 291.
Przepilnie 'bardzo dokładnie, accuratissime9:
la, kroi Darius, przepylnyem ystauil, podle tego
abi syo dało (pro dzyalo, decrevi quamdiligentissime secundum haec fieri) BZ II Esdr 6, 34.
Przepilny 'bardzo ważny, taki którego trzeba
przestrzegać, obowiązujący, qui plurimum valet9
qui colendus est, qui neglegi nullo modo potest9:
*Ostrzegay0 słowa tego to przepylnego (verbum ... legitimum) tobye y synom twym BZ
Ex 12, 24.
Przepiórka zool. 'przepiórka, Coturnix communis Bonn.9: Quiscula est auis quedam przepyorka 1450 RpKapKr; Przepyorka 1472 Rost
nr 1027; Przeporka quiquira XV p. post. P F Y 8;
Przeporka quisculus XV ex. GILek 74.
Przepis 1. 'wierny odpis, kopia, aliąuarum
litterarum exemplum : Przepisz copia XV p. pr.
PF V 35; Przepysch exemplum (hoc est exemplar epistulae I Esdr 4, 11) 1471 MPKJ V 52;
^ Mi ne roszumemi po nemeczszku, dacze nam
ty wyni wipiszani laczin0. Tedi oni dali przepiszacz *laczimszky. Kedi ge nam dali v nasze
rancze, przepiszi, tedi Wenczslaf a Paaszek obe
słali pana Hinczkoui gednacze 1395 Pozn
nr 187.
2.
*zobowiązanie, skrypt dłużny, syngrapha9:
Accipe caucionem tuam weszmi przepysz
thwoy albo thwe wrobi (Luc 16, 6) ca 1420
R XXIV 84.
Przepisać fo rm y : inf. przepisać 1395 Pozn
nr 187; ^ part. praet. pass. n. sg. neutr. prze
pisane 1444 R XXIII 307; przepisano OrtOssol
53, 3; g. sg. neutr. przepisanego Sul 94; ac. sg.
neutr. przepisane 1456 Msza VI s. 261; /. sg. m.
(w) przepisanem Sul 102; n. pl. fi przepisane
1395 Pozn nr 187; i. pl. f . przepisanymi Sul 48.
Z n a czen ia : 1. *napisać, utrwalić na piśmie,
aliąuid conscribere9: Tedi *rzegk pan Hinczka:
Dacze mne ti wini wipiszafszy... Tedi mu ti
vini dani przepiszane hy zapeczentani 1395
Pozn nr 187; Tako rzecli gednacze pana Hincz
koui: Mi ne roszumemi po nemeczszku, dacze
nam ty wyni wipiszani laczino. Tedi oni dali
przepiszacz *laczimszky ib.; Tho *myaly ony...
popyssacz, y to posznal pothem ten rzecznyk
przed szyedzaczya radą, ysz to wszythko tako
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mowil, yako thu stogy przepyssano (OrtMac 65:
pyszano) OrtOssol 53, 3.
2. *napisać uprzednio, wcześniej, iam prius,
antea conscribere : Premissis, przepyssane, seruiciis vbilibet promptis vos... moneo ca 1428
PF I 483; Premissum przerzeczone, przepisane
(a a a domine deus, nescio loqui, quod premis
sum triplex a designat sanctam trinitatem) 1444
R XXIII 307; Zaplaczy reny vrazonemv...
s wynamy przepisanymy (cum poenis praenotatis), to gest przoth popysanymy Sul 48; P akli...
prziyaczyele tego tho przedayąnczego tego tho
kupczą o tho iste gymyenye sandem nye przyczyangną..., tegdi gdi trzi lyatha m ynąn..., otpadnąn yyecznye sbozaa przepyssan<e>go Sul
94; Ale tho ma bicz rozumyano w oboyem
członku przepyssanem (in utroque articulo descriptis) Sul 102.
3. *zatwierdzić, uznać, aliąuid confirmare, sancire, ratum facere : Y thesz *obyathowanyą
thy boże proszymi poszegnan[y]e, przepysan[y]e
{Msza I. VIII: obyathą... przypysaną, II: obatouane... przypysan<e>, I II : obyatowane... przipisane, IV: obyath<ą>. . . popyszano, V :
obyatha... napyszaną, VII: <obyatowane>...
pyssane, XIV: obyatowanyą... przypisane),
vczwyerdzon[y]e, mądre, przyemn[y]e y thesz
vczynycz raczy (quam oblationem... quaesumus
benedictam, adscriptam... acceptabilemque fa
cere digneris) 1456 Msza VI s. 261.
Cf. Przypisać
Przepite *należność za wypite trunki, pecunia
pro potionibus sohenda : Janussius..., tabernator, astitit terminum super Mancziszko... pro
taberna..., valens 2 marcas. Eciam pro
11/2 marca bibalibus vlg. *pzrepite 1395 Leksz
II nr 1796; Sic mihi deus adiuvat..., quod mihi
teuecir sex grossos przepitego 1398 FPaw IV
nr 450; M eczk... tenetur penam nestane contra
Gregorium kmethonem pro 1/2 sexagena prze
pitego 1419 TPaw VII 984; Jaco tho swaczą,
ysze pan Mico<łaj> Crzekowsky yynowath
*Vochechowy poi grzywni przepitego 1421 Pozn
nr 1088.
Przeplatać 'w witym, skręcanym z podstawo
wego materiału wieńcu czy Sznurze umieszczać
dodatkowe, ozdobne elementy, inserere, aliąuid
aliąua re implicare5: Laurea serta mee fiolis inserta, gl. permixta, contexta przeplatane, Minerue dones 1466 R XXII 22; Criste..., qui luciferorum alipedum tactu stellata per eth<e>ra
gubernas, qui sua purpureis precincti tempora
frenis et vibrando comis innexa capistra, gl. inserta frena przeplatane vodza, lupatis zodiaci
salebras tinula babata pulsant ib. 23.
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Przepłacić 'zapłacić, dać odszkodowanie,
pecmiam solvere, poenam alicuius delicti solvere’: Gdi slyachczycz zabyye wlodikąn, ma zaplaczycz za glowąn yego dwadzyesczya kop.
Paklybi... nye moglbi przeplaczycz (persolvere)
dlya yego yyelikyego ybosztwa, tegdi rankąn
yego ma zaplaczycz y pokupicz Sul 93; Paklibi
niczs ny myal a nye myalbi czim zaplaczycz,
tegdi schiyąn swą przeplaczy (extunc collo persolvet proprio) ib. ; Gdi taky manzoboycza prze
placzycz (solvere) nye mozee, tegdi schiyą ma
przeplaczycz (solvere debet) ib.; A on przerze
czone gymyenye... trzimayanczi, rzeczonym poziczczam... przeplaczicz (persolvere)...,bandzye
yynyen, ktoresz tho pyenyandze tako przeplaczone (persolutas) na rzeczone gymyenye tako
zastawyone polyczi Sul 91.
Przepławić się *przeprawić się, przepłynąć,
transire, tr a n a ta r e Kto z nasz może syo przeplayicz za morze (quis ex nobis poterit transfretare marę)? BZ Deut 30, 13.
Przepłodny 'bardzo urodzajny, fertilissimus*:
Przeplodnego pingwissime (vae... ebriis Ephraim ..., qui erant in yertice vallis pinguissimae,
errantes a yino Is 28, 1) 1471 MPKJ V 92.
Przepłynąć 1. *pokonać pewną przestrzeń
wodną utrzymując się na jej powierzchni, trana
tare' : Transduxit me per torrentem, quem intumuerunt aque profunde torrentis, quem non
potui pertransire, sed transvadaui ylg. przyeplynąlem (Ezech 47, 5) 1456 R XXXIII 182; Przeplynacz pernatare ca 1500 Erz 80.
2.
'płynąc minąć coś, praeternatare aliąuid’:
Jakom ja nye *przeplynul gwalthownye czlą
ryczyvolskyego et *tszom spewnye {pro sprawnye) *myhal mytha dacz, thom zaplaczyl 1456
ZapWarsz nr 1110.
Przepochwacenie 'uprzedzenie, wcześniejsze niż
przy zwyczajnym biegu rzeczy wykonanie pewnej
czynności, actus aliąuid anticipandi : Prz<e>pocłwaczenye anticipacionem XV med. R XXIV
341.
Przepokojny ebardzo spokojny, wolny od trosk,
ąuietissimus, curis v a c u u s Ale sin, gen syo
tobye vrodzi, bodze mosz przepokoyni (ąuie
tissimus) BZ I Par 22, 9.
Przepołudni 'z południem związany, występu
jący w południe, ad meridiem pertinens, ąui tempore meridiano f i t Ne *bodzesz se bacz... od
strzali... y dyabla przepoludnego (a ... daemonio meridiano, Puł: o d ... dyabla poludnego)
FI 90, 6; ^ Przepoludnye (sc. mleko ?) mulctra
X Y p .p o s t.P F Y 9.
Przepołudnica 1. ' złośliwy demon gnębiący
j człowieka w upalne południe, malus daemon, ąui
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calido tempore meridiano homines vexad: Neu
pranse lamie, przepoludnicze, vivum puerum
extrahit aluo XV ex. GlKórn II 213.
2.
'prostytutka, meretrix : Fallere wlt hodie,
si qua, gl. sc. putana *prepoluthnycza, fefellit 5
heri 1466 R XXII 16.
Przepomagać 1. ' zwyciężać, superare, vincere : Przepomagacz percellere XV ex. PF V 26.
2.
*wzmacniać, confirmare : Et alii histabant
vocibus magnis, ut crucifigeretur. Et convalesce- 10
bant, przepomagaly są, neces eorum (Luc23,23)
1476 AKLit III 108.
Przepomaganie 'zwyciężanie, pokonywanie, acvincendi, superandi’: Vincere, gl. superare
15
przepomaganye 1466 R XXII 14.
Przepomóc f o r m y : praes. ind. 2. sg. przepomożesz 1448 R XXIV 353; 3. sg. przepomoże
146l=r-7 Serm 98v; ^ condit. 2. sg. m. by przepomogł Pul 50, 5; ^ part. praet. pass. n. sg.
neutr. przepomożone 1466 R XXII 16;
praes. 20
pass. 3. sg. m. przepomożon bywa XV p. post.
R I s. XLI.
Z n a c z e n ie : *zwyciężyć, pokonać, superare,
\incere : Przepomoszessch vinceris 1448 R XXIV
353; Victa, gl. superata przepomozone, famę 25
natura fugit 1466 R XXII 16; Przepomoze go
vicerit eum 1461—7 Serm 98 v; Zlee przed tobo
czynyl yesm, by sprawyon w molwach two>ch
y przepomogl (u t... yincas, FI: y przemoszesz), gdy czie S0dz0 Pul 50, 5; Nye thelko 30
nyeprzygiaczyel przepomozon bywa myeczem,
ale y posluzenym (non semper gladio, sed saepe
servitio yincitur inimicus) XV p . post. R I s. XLI.
Przepowiadacz fen co obwieszcza przyszłe wy
padki, qui futura praedicif: Profeta proprie di- 35
citur predicator, przepowyadacz, futurorum,
a procul et for, faris XV p. post. GIDom 42.
Przepowiadać, Przepowiedać, Przepowiedać
się fo r m y : praes. ind. 1. sg. przepowiedam
1487 AGZ XIX 250; 3. sg. przepowieda XV med. 40
SKJ I 88, Rozm 581; przepowiada 1449 R
XXV 165; 3. pl. przepowiedają Rozm 315;
^ imper. 2. sg. przepowiedaj Rozm 229; 2. pl.
przepowiedajcie FI 104, 1, Rozm 308. 312. 681;
part. praes. act. adv. przepowiadaję FI 2, 6, 45
MPKJRp V 53v; przepowiedając Gn gl. 42a,
Naw 30, Rozm 175, etc.; przepowiadając Pul 2,
6; adi. przepowiedając Rozm 95; ^ inf. przepo
wiedać (1457) 1533 M M Ae VII nr 327, Rozm
177. 202, etc.; przepowiadać XV ex. PF V 21; 50
fut. 1. sg. m. przepowiedać będę Pul 70, 18;
przepowiadać będę FI 70, 18; 3. pl. neutr. będą
przepowiadać M W 106b—107a; ^ praet. 2.
sg. f . -ś przepowiedała M W 103a; 3. sg. m.
przepowieda! 1475 AGZ XIX 171, Rozm 95.175, 55
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etc.; 3. pl. m. są przepowiedali Rozm 717. 845;
przepowiedali XV in. R XXIV 74, Rozm 61.
184; przepowiadali 1453 R XXV 209; przepowiedały Rozm 95; ^ pląperf. 3. sg. m. jest
przepowieda! by! Gn 178 b; jest był przepowiedał Gn 181 b; / . jest była przepowiedała
Gn 5a;
condit. 1. sg. m. -bych przepowieda!
Rozm 193; 3. sg. m. -by przepowieda! Rozm
175. 314; 3. pl. m. -by przepowiedali j.Rozm
171;
condit. praet. 3. sg. m. -by przepowieda!
był Gn llb ;
part. praet. pass. n. sg. neutr.
przepowiedano Rozm 232. 498. 540; n. pl. neutr.
przepowiedana Rozm 650; ^ praes. pass. 3. pl.
neutr. są przepowiedany Rozm 481; <—'fut. pass.
3. sg. f. będzie przepowiedana Rozm 481;
^ praet. pass. 3. sg. neutr. było przepowiedane Rozm 650; ^ condit. pass. 1. sg. m. bych
przepowiedan Rozm 678.
Z n a czen ia : 1. *mówić, głosić, podawać do
wiadomości, nauczać, dicere, praedicare, divulgare, docere': Prestocz sz0 gest sv0thy Gan
s dostognich ludzy byl narodzyl tegodla, isbicz
on prafdo przepouedal byl Gn llb ; Tegodla
yszecz gest on C?c. św. Jan) var0 krescygansko
przepouedal byl Gn 178 b; Gestcy gim on (sc.
św. Jan) bil kaszal y tese o bodze przepouedal
Gn 181b; Portauit autem nomen Christi... in
ore per predicacionem bose slouo prepouedagocz
Gn gl. 42 a, sim. Naw 30; la postawon iesm crol
od nego na Syon górze swotey iego, przepowadaio (praedicans, Pul: przepowyadayocz) kazn
iego FI 2, 6, sim. MPKJRp V 53v; Ninę przepowadacz bodo (pronuntiabo, Pul: przepowyedacz
będę) dzywi twoie FI 70, 18; Przepowyedaycze
medzy pogany (annuntiate inter gentes, Pul:
powyadaycze) dzala yego FI 104, 1; Quanto
autem eis precipiebat, ut tacerent, tanto magis
plus predicabant prepouedali (Marc 7, 36) XV
in. R XXIV 74; Si quis loquitur acz ktho casze
bosze szlowo albo przepowyeda (R XXV 165:
przepowyada, I Pet 4, 11) XV med. SKJ I 88;
Si socius indebite et inordinate a suo magistro
discesserit... et cum suo magistro racionem non
fecerit, magister suus debet post ipsum indicere
al. przepowyedacz (1457) 1533 M MAe VII nr 327;
Wargi moie otworz a vsta moia bandą przepowiadacz chwalą twoia (os meum adnuntiabit
laudem tuam Ps 50,17) M W 106b—107a; Dwanasczye apostolow sobye yybyorą..., aby po
wschey zyemy moye oplczyenye, moye vmaczyenye przepovyedaly (u t... praedicent) Rozm
171; Slovo boże stało szye nad Yanem... na
pusczy, aby krzczyl y kazał, y przepovyedal
vczyechą odkupyenya (u t... solatium redemptionisannuntiaret)zZ>. 175,sim. ib. 314;Przepovye-
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dal vczyecha odkupyenya ib. 175, sim. ib. 233;
Bo ku pokuczye napomy.nal ty, które krzczyl...,
przepovyedayacz (praecPcans) krest odpusczenya grzechów ib. 175, sim. ib. 216. 262; Począł
(sc. św. Jan) ym kazacz a przepovyedacz krest 5
pokvty (praedicans baptismum poenitentiae
Luc 3, 3) ib. 177, sim. ib. 202; Bog... posiał
mye, abych przepovyedal (ut ego... praedicarem)
pokvtą wschemv svyatu ib. 193; Idzy do
Edyssy, do tego myasta, przepovyedayze eva- 10
nyelya (ut eius evangelium ibi praedicaret)
ib. 229; Iusz vyem zaprawdą, yze wschytko, czo
przepovyedano (quae dicta sunt) o myłem Iesucrisczye, synv bozem <jest prawdziwe > ib. 232,
sim. ib. 498; Czvdy rozmaytemy poczyyrdzal 15
wschytko, które przepoyyedal o Iezvcrisczye
(quae de Jesu facta recitavit) ib. 233; Duch
syyąthy... przepovyedacz posiał mye vbogvem
(evangelizare pauperibus misit me Luc 4, 18)
ib. 250, sim. ib. 251. 314; A schedwschy prze- 20
povyedayczye (praedicate Mat 10, 7), yzecz
szye przyblyza krolewstvo nyebyeskye ib. 308,
sim. ib. 312. 681; Ybogyem evanyelya przepoyyedaya (pauperes evangelizantur Mat 11, 5)
ib. 315; A bądzye przepovyedana (praedicabitur 25
Mat 24, 14) tha eyanyelya... po *vsvemv svyaty
ib. 481; Bo było podobno, aby vschelky, yen eya
nyelya przepovyeda, by z eyanyelye byl zyy
ib. 581; Potayemnyem nycz nye moyyl, bo
chczą, bych przepovyedan *vsvemv szyyathy 30
ib. 678.
2.
fobwieszczać przyszłe wypadki, prorokować,
futura praedicere5: O boszemcy ymoczeny gestcy
ona (sc. Sybilla) przedthim to yele lath była
przepouedala Gn 5a; Czo przepovyednyczy nam 35
przepovyadaly o thakyey dzeyyczy..., tho szya
nam zyayylo 1453 R XXV 209; Anno szwyątha,
myalasz weszele, gdyż... przez zbawiczyela
szwego... nawedzenye myala, kthoresz przedthem oyczom szwyathem przepowyedala M W 40
103a; Predicere przepowyadacz rzeczy mayącze bycz XV ex. PF V 21; To yest dzyeczye,
o nymze wschysczy proroczy przepoyyedaly
(hic est... propheticus puer nobis natus) Rozm
67; Tocz yest ono dzyeczyatko, o nym nam 45
przepoyyedal Yeremyasch (prophetavit Jeremias) ib. 95; Tocz yest to dzyeczyatko, o nymze
nam przepoyyedaly Sybyllyne yyrsche (de quo
nobis praedixerunt carmina Sibillae) ib.; Yacz
(pro sącz) były tesz myedzy gemy, ysch przy 50
chodzące rzeczy przepoyyedaly (qui futura praedicerent) ib. 184; Kyedy vzryczye to podobyenstvo, ty ydraczenya, któreś czy[e] są przepoyyedany od Danyela proroka (quae dicta est
a Daniele propheta Mat 24, 15) ib. 481; Na- 55
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lyezly yysoko (pro wschystko) tako, yako prze
poyyedal ym myły Iesus (Jesus ut praedixerat)
ib. 528; Moyzesch a prorokovye ssą przepoyye
daly o tey mącze y o mem smarthvychystanyv
ib. 845, sim. ib. 717; ^ By szye napelnylo
pysmo, yesz przepovyedano o Iudaschy ye
psalmye Rozm 540; A to szye yschytko stało,
aby szye napelnylo pyssmo proroczskye, które
było przepovyedane o yego yączyy ib. 650;
O yego mącze rozmayte prorocztwa przepovyedana ib.
3.
przepowiedać się 'stawiać się, zgłaszać się
w sądzie celem prowadzenia sprawy, in iudicium
causae agendae gratia venire5: Dominus Michael
Kyerdey attemptavit terminum adyersus... dominum Bartholomeum... et predictus Bartholomeus neąue per se, neque per suum procuratorem attemptavit al. przepowedal sze neque
eundem Michaelem proclamayit 1475 AGZ XIX
171; Domine iudex, attempto terminum al.
przepowyedam ssye super... Iohannem 1487
ib. 250. '
Cf. Przypowiadać
Przepowiadanie, Przepowiedanie 1. 'publiczne
rozgłaszanie, pouczanie, actus publice nuntiandi,
docendi*: Yesus na wschytka zyemye yyschedl...
czynyącz yyelyką czvda..., ktoresch szą dostoyne przepovyedanya (plurima miracula relatione digna) na wschytek svyat Rozm 216;
Mązovye nynyyysczy... ssą czynyly pokvthą
w przepoyyedanyy Yonaschovem (paenitentiam
egerunt ad praedicationem Ionae Luc 11, 32)
ib. 304; Ktokoly vasz nye przymye a nye bądzye
slychacz yaschego przepoyyedanya (sermones
yestros Mat 10, 14), wyschedwschy z domy albo
z myasta, otrzasnyczye proch z yaszych nog
ib. 309.
2.
*obwieszczanie, ogłaszanie przyszłych wy
padków, futurorum praedictio : *Pzzepoviadanye
prenunciacio XV p. post. JA XII 143.
Przepowiadnik cf. Przepowiednik
Przepowiedać cf. Przepowiadać
Przepowiedanie cf. Przepowiadanie
Przepowiednica 'prorokini, ta co obwieszcza
przyszłe wypadki, quae futura praediciP: Nouey
przepouiednicze nove preconis (in cuius nunc
praeconia linguam solvat ecclesia, noyae praeconis, sc. sanctae Elisabeth, gloriam promat sperando veniam) 1444 R XXIII 309.
Przepowiednik, Przepowiadnik 1, 'ten co
publicznie naucza, poucza, ąui publice doceP:
Gospodzin da słowo przepowadnicom (evangelizantibus, Pul: przepowyednykom) FI 67, 12.
2.
'prorok, ten co obwieszcza przyszłe zdarze
nia, propheta, ąui futura praedicif: Czo prze-
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povyednyczy nam przepovyadaly o thakyey
dzevyczy..., tho szya nam zyavylo 1453 R XXV
209.
Przepo wiedzenie *obwieszczenie przyszłych wy
darzeń, actus futura praedicendC: Podlvg przepovyedzenya anyelskyego (ut angelus praedixerat) yroczyl szyą (sc. Joachim) trzeczyego dnya
w svoy dom Rozm 7.
Przepowiedzieć, Przepowiedzieć się fo rm y :
praes. ind. 2. sg. przepowiesz 1471 M PK JN 94;
3. sg. przepowie FI i Pul 118, 172, Rozm 572;
3. pl. przepowiedzą KartŚwidz;
imper. 2. sg.
przepowiedz Rozm 47; ^ praet. 1. sg. m. jestem
przepowiedział Rozm 483; -(e)śm przepowiedział
Rozm 4; -(e)m przepowiedział Rozm 565. 571;
3. sg. m. przepowiedział 1436 AGZ XIII 12,
1443 AGZ XI 223, BZ III Reg 13, 32, eter,
~ pląperf 3. sg. m. był przepowiedział BZ IV
Reg 23, 17, Rozm 119;
condit. 1. sg. m. -bych
przepowiedział Rozm 238; 3. pl. m. by przepo
wiedzieli Rozm 463;
part. praet. act. prze
powiedziawszy Rozm 74;
praes. pass. 3. sg.
neutr. przepowiedziano jest FI i Pul Ath 25;
3. pl. są przepowiedziane Rozm 642;
praet.
pass. 3. sg. neutr. było przepowiedziano Naw 55.
Z n a czen ia : 1. *oznajmić, podać do wiado
mości, dicere, nuntiare, divulgare : Przepowe
(pronuntiabit, Pul: przepo [pojwye) y0zyk moy
molw0 twoy0 FI 118, 172; Tako yakosz wszytko
yvsz przepowedzano gest (sicut iam supra dic
tum est), aby troycza w gednoczy a gednocz we
troyczy czczona bila FI Ath 25, sim. Pul\ Pane,
varghy mogę roztvorz, a usta moya zyawio,
gl. przepowedz00, £annuntiabit Psal 50, 17)
falo tw<o>y0 KartŚwidz; Richlo napelny syo
rzecz, i0sz mowyl a przepowyedzal (quem praedixit) słowem boszim BZ III Reg 13, 32; Przepovyesz (war. lub. rp.:przepowyadaya) dices (annuntians ab exordio novissimum et ab initio,
quae needum facta sunt, dicens Is 46, 10) 1471
MPKJ V 94; Przez tha radoscz, yazesz tedy
myala, kyedy yesz <się> yego mathka przede
wszchem szwyathem przeyavyla, ys czy było od
boga oycza przepowyedzyano Naw 55; Ta dzyeyycza, o gyeszeszm ya to przepovyedzyal (de
qua dixi), pocznye dzyączyąthko Rozm 4; To
poselstvo... nyesz kv nyebyeskye dzyevyczy...,
pokląknavschy przepovyedzze yey nyebyeskye
rządzenye ib. 47; Svyeczkey rzeczy nye vyerzyczye, a yakosz bysczye vyerzyly, abych vam
czo nyebyeskyego przepovyedzyal (si dixero
vobis caelestia Jo 3, 12)? ib. 238; Ten vass
navczy yschytkych rzeczy y vypravy vam
yschytky yczynky, czokolyyem vam przepovyedzyal (quaecumque dixero vobis Jo 14, 26)
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ib. 565; Alye vam przeto movyą, ysz kyedy
przydzye temv czass, rospamyetayczye szye,
yzem vam to przepovyedzyal (quia ego dixi
vobis Jo 16, 4) ib. 571; Tenczy mnye osyyczy,
yze z mego vezmye y przepovye vam (annuntiabit vobis Jo 16, 14) ib. 572; A przetoz, kyedy
anyol przepovyedzyal nyevyastam smartvyvstanye mylego Iesucrista, tedy rzeki ib. 700.
2. *obwieścić, zapowiedzieć przyszłe zdarzenia,
futura praedicere: Gest grób tego mosza bcszego, gen bil... przepowyedzal (praedixit) ta
slova, geszesz yczinyl nad ołtarzem betelskim
BZ IV Reg 23, 17; Po trzechdzyestoch dnyach
vmarlo (sc. dzieciątko) przepovyedzyawschy
yyelye rzeczy (prius tamen plurima futura loquebatur), czo szye myaly dzyacz Rozm 74; Y przyschedl yednego dnya, czo myal dvadzyesczya
a trzy dny ydz podług tego, yako anyol yemv
przepovyedzyal (ut angelus praedixerat) ib. 90;
Bo ym to byl Yeremyasch prorok przepovyedzyal (praedixerat), yze kyedy dzyevycza porodzy, tedy wschytky baluany spadną y zlomyony bądą ib. 119; O tern, yako myły Iesus
przepovyedzyal svą mąka apostołom svoym
ib. 403, sim. ib. 480. 560. 570. 580; Owa ya
szlye k vam proroky, którzy by przychodzacze
rzeczy przepovyedzyely ib. 463; Ova yestem
vam to vschytko przepovyedzyal (ecce praedixi
vobis Mat 24, 25) ib. 483; Tho, yez yydzyczye
popelnyayącz szye ve mnye, są-cz przepovyedzyane przez proroky, yze tako ma bycz ib. 642;
Odpovyeda Rabanus, yze pop zakon znamyenoval, który Iesucrista przydączego przepovyedzyal ib. 795.
3. *zgłosić coś w sądzie, urzędzie itp., złożyć
oświadczenie, ad iudices, magistratum venire, indicium facere : Veniens Onanya... kmeto reginalis predhdt al. przepowyedzal, quia Lucz de
Bukowe... uxorem suam insequens in via et
strata libera ipsam dehonestavit iuxta suam
yoluntatem 1443 AGZ XI 223.
4. przepowiedzieć się *stawić się na roku są
dowym celem prowadzenia sprawy, in iudicium
causae suae agendae gratia venire*: Nicolaus...
actor attemptayit terminum primum al. prze
powyedzal sa super Michaelem Warczaba 1436
AGZ XIII 12.
Cf. Przypowiedzieć
Przepowieścić przepowieszczony rok ' termin
sądowy rozpoczynający proces egzekucyjny, dies
constituta, qua iudicium exerceri coepif: Magnificus Raphael... condemnavit nobilem Annam ... in termino concitatorio al. na *przepowyąsczonym rocze 1490 AGZ XVIII 284. ~ Cf.
Przypowieścić.

PRZEPOWIEŚĆ

PRZEPROSIĆ

Przepowieść 'krótkie opowiadanie o treści dydaktyczno-umoralniającej, brevis narratio moribus hominum corrigendis apta : Parabola gathka
albo przepovyescz ca 1500 Erz 80.
Cf. Przy
powieść.
Przepozwać (rok) przepozwany ' termin są
dowy rozpoczynający proces egzekucyjny, dies
constituta, qua iudicium exerceri coepit9: Stanislaus... contumax in termino concitato ad acta
al. na przeposzwanem, contra... episcopnm Cracouiensem pro contentis in libro, prout se inscripsit pro florenis Ungaricalibus 1441 StPPP II
nr 2908. ^ C f'. Przypozwać.
Przepór 1. *rozcięcie koszuli lub sukni, roz
porek, fissura, scissura: Przepor nita 1437
Wisi nr 228 s. 88; O przepory ca 1450 PF IV
578; Nita szef, przepor ca 1455 JA XIV 494.
2. etłuczek czy też Stępa, tudicula vel etiam
mortarium9 (? ): Przepor pila XVp. post. GIDom
92; Przepor pita (pro pila ?) ca 1500 Erz 80.
Przepraszać *przejednywaó, przekupywać, placare, mitigare, corrumpere9: Eze Sulek przepra
szał Groth trzemi grziwnami przes posła, ne bilo
roku y na they dzedzine yma Groth polpanty
grziwny 1400 HubeZb 99; Eze... Stachna <była>
w trzymanu w dzedzine dwadzescza lath,
a w thych leczech Przybka dwema grzywnoma
ne przepraszała 1405 ib. 118; Przeto vbostwo
vbawszy syą groź gych (sc. woźnych), pyenyądzmy gotowymy przepraszayą (et sic idem
pauperes milites seu yillani... sepissime de certa
summa pecuniae cum eisdem componunt, Sul
27: o pewney svmmye pyenyądzi szą gednayą
z nymy) Dział 15.
Przeprawić f o r m y : praet. 3. sg. m. przeprawił
1434 KsMaz III 546, Rozm 798; 3. pl. m. prze
prawili XV R a f Reg 40, Rozm 798; ^ condit.
3. sg. m. -by przeprawił 1411 Pozn nr 678;
^ part. praet. act. przeprawiw BZ Gen 32, 23.
Z naczenia: 1. *przeprowadzić lub przewieźć
coś przez jakąś przeszkodę, aliąuid transportare,
traducere (marę, flumen, Sim .f: Jaco mu Jan
posslall do Wancencza, abi mu dwoye coni
przeprawił przes przewosz 1411 Pozn nr 678;
Y przeydo przez bród Yaboth. A przeprawyw
wszitko (traductisąue omnibus), czso gymyal,
y ostał sam (sc. Jakub) BZ Gen 32, 23.
2. fzałagodzić, przejednać, placare, lenire, miti
gare9: O ktori lup Voyczech na m0 szalował,
o them on mnye przeprauil pirwey, nyszli bil
czas dacz do xąnschthwa 1434 KsMaz III nr 546;
Domini, ego ideo recepi, quia falsum mel habuerunt, sic me, al. przeprawyly, ąuilibet ex
ipsis suum collum redimendo XV RafReg 40.
3. *przyrządzić, parare, apparare, facere:

Przy kazdem grzesze yad dyably czloyyeczemv
serczy bądzye wian... Tenczy yad przeprayyl
Caym przeczyy Ablovy... Ten tez yad przeprayyly Zydovye przeczyy Iesucristovy Rozm
798.
C f Przyprawić
Przeprawie ( ? f czyn występny, i n i u r i a Iste
homo fuit sibi datus illesus siue non vulneratus
ad tuum forticinium, sed tu tua ylg. przeprawim (pro przezprawim ?), quod ipsum in trunco
yulnerasti..., ob hoc tu dampnum percepisti
1397 TPaw III nr 4106. ^ Cf. Przezprawie.
Przepraw nie'niesprawiedliwie, iniuste ; Yze Bar
wycupil membrano ot Bolika, an ('a on’) mimo
to berze s nego przeprawne penandze 1400
Pozn nr 441. ^ Cf. Przezprawnie.
Przeprawy 'najszczerszy, doskonały, sincerissimus9: Boycye syo pana, a slvzicye gemv
szwirzchowanim y przepraviim szyeicem (servite ei perfecto corde) BZ Jos 24, 14.
Przeprosić f o r m y : inf przeprosić BZ Tob
10, 10, De morte w. 150; ^ praet. 1. sg. m.
jeśm przeprosił 1409 Czrs 342; -m przeprosił
1403 KsMaz I nr 310, 1448 ZapWarsz nr 846;
3. sg. m. przeprosił 1388 TPaw III nr 779, 1393
Kościan nr 61, 1397 TPaw IV nr 355, etc. etc.;
f przeprosiła 1388—430 ArchTerCrac Illb
242, 60, B Z Ruth 2, 7; 3. pl. m. przeprosili
1394 HubeZb 70, 1400 AKPr VIIIa 83;
part.
praet. act. przeprosiwszy 1484 Reg 713; <—^part.
praet. pass. n. sg. neutr. przeproszono 1398
HubeZb 94.
Z n a czen ia : 1. 'poprosić, uprosić, aliąuem
rogare, conciliare9: Ta (sc. dziewka)... prziszla
s Noemy s kraia moabytskego a przeprosyla
(rogayit), abi kłosi zbyrala, gisz ostawai0 chodz0cz za zenci BZ Ruth 2, 7; Gdisz Raguel
wyelym slow swego Z0cya, abi tu dluzey ostał,
przeprosycz nykake nye mogl (ille eum nulla
ratione vellet audire), polecyl gemu Saro swo
dzewko BZ Tob 10, 10.
2. *przejednać, ułagodzić, placare, lenire, miti
gare9: Chczem do czyebye pcczthy noszycz, aby
szya dala przeproszycz De morte w. 150; Braczya... mayą sye trzy razy w rok spoyyedaczi
svogych wlostnych <grzechow>..., <przedtem>
przeprosywszy blyznych <i z ni>mi sye zyednawszy (reconciliando se proximis) 1484 Reg
713; ^ 'zaspokoić czyjeś pretensje, postulatis
alicuius satisfacere9: z gen.: Iaco Andrzey zabił
gego kmecza y yego zoni przeprosił 1405 Pozn
nr 754; Jakom ya Kathuszy zaplaczyl jeyh dzedzon (pro dzedzno) <część>, czym yeszm yel
(pro yey) przeprószył 1409 Czrs 342; Jan Kath<uszy> przeprószył za yey *cz0cz trzemy-
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naczcze kopa<mi> ib. 343; Yakom ya zaplaczyl Kathuszy, czym yey yan (pro czymem yan)
przeproszil za yey czo<ś>cz ib.; yako Wawrzinecz przeproszil Marty swe szostri o yey maczerziszno dwema grziwnoma 1411 Pozn nr 837;
^ z acc.: Czszo mi Micolay dal novem scotos
et sex mensuras avene, to mo przeprosił, iszeszm
nan ne zaloual 1393 Kościan nr 61; ^ z gen.
albo z acc.: Issze Gawrzialowsczi przeproszili
poltrzeczey grziwnami Ondrzeya 1394 HubeZb
70; Timi penandzmi, czin {pro czim) Coslawskego o tho zastawo przeproszono, to gemu
s pełna zaplaczono 1398 ib. 94; Krisztka *szaola
v Mikolewich rankom VII firdunkof, a on ge ne
*pzreproszil 1398 Kościan nr 37; Jacub ne przemanczil Jandrzeya cu danu trzech krziwen
a trzech volow, ale go swo vol0 przeprosił 1401
Pozn nr 502; Iacom ia Bogusza ne przeproszil
dwema corczem<a> rszi za spasz 1403 KsMaz I
nr 310, sim. 1448 ZapWarsz nr 846; Iaco przi
tern bili, iaco Jacub Welzinski przeprosił Derska
Swancinskego ósma krziwen 1404 Pozn nr 751,
sim. 1407 ib. nr 610, 1415 Pyzdr nr 427, 1437
AGZ XII 17;
w kontekście łacińskim: Sicut
iste duobus bobus petivit dominum Johannem
przeprosił 1388 TPaw III nr 779; Barthosius
convenit, quod dicitur vlg. przeprosił, Iohannem duodecim capris et media sexagena 1397
TPaw IV nr 355, sim. 1400 HubeSąd 93; Laurencius ne przeprosił Andream viginti grossis po
tern, iaco go w sodze dobił 1399 Pozn nr 401;
Fideiussores... placauerunt vlg. przeprosili do
minum Mscziszconem... pro eadem fideiussoria
centum sexaginta marcarum 1400 AKPr VIII a
83; Ex Concordia przeprossyla 1388—430 ArchTerCrac Illb 242, 60.
Przeproszenie fzałagodzenie, przejednanie, actus placandi, leniendi, mitigandi : Michael... nec
non Nicolaus... fideiusserunt de carceribus
Thomkonem de Dobrowka vlg. na przeproszenye, quem statuere in presencia domini capitanei per octo dies sunt astricti 1400 TPaw III
nr 4904.
Przeprowadzać ' wwodzić, doprowadzać, adducere, perducere" : W nyebo nas przeprowadzasz,
Criste, przez thwe umączenye XV ex. R XIX 82.
Przeprowadzić ' wwieść, doprowadzić, adducere, perducere5: Przeprovądzycz perducere
ca 1500 Erz 80.
Przeprzećf o r m y : 1. praes. ind. 3. sg. przeprze
1438 AGZ XI 145, Dział 8; ^ praet. 3. sg. m.
przeparł 1464 Trześn 76;
part. praet. act.
przeparszy 1464 AGZ XII 393; przeparwszy
Dział 19; ^ part. praet. pass. n. sg. f. przeparta
OrtCel 3; g. sg .f. przepartej 1464 AGZ XVI 18;
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^ fut. pass. 3. pl. m. będą przeparci Dział 8;
^ condit. pass. 3. sg. m. -by był przepart Dział
48.
2.
praes. ind. 3. sg. przeprzy 1399 Leksz I
nr 3073, 1401 KsZPozn nr 571; ^ praet. 3. sg. m.
przeprzał 1393 Leksz I nr 1611. 1612, 1394 ib.
nr 1792, etc.; /. przeprzała 1437 ZapWarsz
nr 495; ^ condit. 3. sg. m. -by przeprzał 1424
ZapWarsz nr 88; /. -by przeprzała 1453 AGZ
XIII 321;
part. praet. act. przeprzaw 1426
KsMaz II nr 2426, 1443 TymSąd 140; przeprzawszy 1470 ZapWarsz nr 2994, 1472 ib.
nr 3071; ^ part. praet. pass. n. sg. m. przeprzan
1400 Leksz II nr 2583; g. sg. m. przeprzanego
1408 Kościan nr 370; ac. sg. m. przeprzany 1406
Piek VI 310; przeprzanego 1423 Pyzdr nr 733.
Z n a czen ie: \przekonać, pokonać sądownie,
prawnie, uzyskać wyrok skazujący, in iudicio
vincere, causam obtinere': Jaczek debet litteras
monstrare, utrum aquisivit super eadem do
mina Hanka vel przeprzał y0 1393 Leksz I
nr 1611, sim. ib. nr 1612; Jan Sczidniczszky
przeprzał litteras et privilegia Peschonisse 1394
ib. nr 1792, sim. 1400 BiblWarsz 1860 III 81;
Quam (sc. litteram) in judicio demonstravit
vlg. przepral 1397 Leksz I nr 2310; Et si przeprzi H anca... Jacobum ..., tunc... Starogrotsky... Hance debet solvere 1399 ib. nr 3073,
sim. 1401 KsZPozn nr 571; Que littera jam totaliter est destructa, et anichilata, et rejudicata vlg.
przeprzan 1400 Leksz II nr 2583; Jaco Barthoszeui dzeczi prawo czirpali, a kto ge w czem
przeprzał, to gich opecadlnik placzil 1405 Ko
ścian nr 279, sim. ib. nr 280, 1416 ib. nr 588;
Literam victam vlg. przeprzani coram iudicio
monstrauit 1406 Piek VI 310; Jaco Micolay nye
yiszepnol Rosmanovi gwałtem przeprzanego
w panczdzeszanth grziwen w Poznanu na gro
dze 1408 Kościan nr 370; Yako Bogusz wszyol
gwałtem mego czlowyeka przeprzanego z wynamy z prawa 1423 Pyzdr nr 733; Ipsum jurę
devicit, id est przeprzał 1423 TPaw VII nr 3415;
Aczby Jan przeprzał, tedi ymay0 [...] statuere
1424 ZapWarsz nr 88; lakom ya o tho crziwdo
oth Falanthi wsztal, eze m0 wanzal, ne prze
przaw prawem 1426 KsMaz II nr 2426, sim.
1443 TymSąd 140; O ctore gymene Zophia na
Marczina żałowała, tho on pirvey cupil, niszli
ona prawem przeprzała 1437 ZapWarsz nr 495;
Dixit dominus Fredricus: Proiciam iudici sex
scotos sub mensam, acz mye przeprzie 1438
AGZ XI 145; Dedi<t> ipsi Sandochne terminum ..., quod non deberet de <iure> recedere,
azby sye sza *mno przeprzała 1453 AGZ XIII
321; Conyicta, id est superata przeparta pra

PRZEPRZEĆ

PRZEPUSZCZAĆ

wem OrtCel 3; <G>dy geden drugego przeprze
sadownye Dział 8; Gdy badą przeparczy sądownye (postąuam convicti fuerint in iudicio,
Sul 22: nysz iako przekonany bąndą w sząndze), mayą bycz dany za rąką ib.; Kv dzeczskowanyv... gyadą, na tho nye mayącz przyzwolenyą
od sądzey ny przeparwszy żadną viną ziemyanyna albo gego kmyecza, drapystwo czynyącz
(sine culpa domini villae vel yillanorum committere plnrimas praesumunt rapinas) ib. 19;
<U>stawiamy, aby nygeden sądzą... nyszadnego masza o ktorakoly rzecz nye zdał...,
alyszby sadownye byl przeparth (nisi convictum
iudicio vel confessum) ib. 48; Tu sibi recepisti
equm ... et duas pelliceas... nullam habens ad
ipsum causam al. wyny nec ipsum iure yincens
al. nye przeparschy 1464^4(jZ X I I 393; Barbara...
condemnavit... Petrum ... in LX marcas dampni
al. skodi iure acąuisitis al. pravem przeparthey
1464 AGZ XVI 18, sim. ib.; Iamque istos equos
iure iam lucratus est al. przeparl 1464 Trześn 76;
Jakom ya vrzandv kxazaczego na blysskoscz
na Pyanowo nye w<io>dl..., kthora blysskoscz
na nye spadla po Gotarcze szmarley rącze, gych
prawem nye przeprzawszy 1470 ZapWarsz
nr 2994, sim. 1472 ib. nr 3071.
Przeprzedzić 'iść przed kimś, poprzedzić, aliquem antecedere : Thluszcze, kthorisz przeprzedzyli, turbe autem, que precedebant, y które
naszlyadowali, wołali (Mat 21, 9) XV p. post.
R XXIV 94.
Przeprzenie *zapadnięcie wyroku skazującego,
actus condemnandi aliąuem : O ktorego na m0
tsloueka Scepana Olsam zaluge, tego ne mas
w mey wsi ani byl po przeprzenu 1409 KsMaz I
nr 1371.
Przepusta *dopust, szkoda, fatum , fati necessitas, damnum: To błogoslawyenye lezi na czirpyenyy. Kto yą ('je’) chcze sznacz dobrze, ma
wyedzecz, eze na troyą ma syą oglądacz, bi
schewschąd czirpyal kaszdą przecziwnoscz, albo
od boga, yaco nyemoczi, nyeszboze, przepusti
na szdrowyy, na gymyeniv XV med. R XXII 237.
Przepuszczać f o r m y : praes. ind. 3. sg. prze
puszcza 1466 R XXII 15, ca 1500 JA IV 92,
Rozm 270. 714; 1. pl. przepuszczamy Ojcz 6;
2. pl. przepuszczacie Rozm 461; 3. pl. przepusz
czają 1466 R XXII 15;
imper. 2. sg. prze
puszczaj BZ Gen 18, 25. Tob 4, 14, 1471 MPKJ
V 9, Naw 90, Rozm 145; ^ inf przepuszczać
1441 StPPP II nr 2972, 1449 DokMp III 313,
OrtOssol74, 4, Rozm 597. 810; praet. 3. sg. m.
przepuszczał OrtOssol 74, 4; ~ part. praet. pass.
g. sg. neutr. przepuszczanego 1471 M P K JN 49.
Z n a c ze n ia : 1. *pozwalać, dopuszczać, wy

rażać zgodę, sinere, concedere, permittere’: Nye
przepuszczay tego (absit a te), abi ty, panye boże,
zapamyotal sprawyedliwego s nyesprawyedlywim BZ Gen 18, 25, sim. 1471 M PK JN 9; Pisze
nye przepusczay nygdi (numquam... permittas)
w twem smislu albo w twem sloyye panowacz
BZ Tob 4, 14; A<cz> gemv tho nasz oczczecz
przyyaczyelszkye przepusczal (si fayerent), ale
my nye chczemy... daley przepusczacz (favere
non yellent) OrtOssol 74, 4; Cursum yiscera
rupta negant, gl. recusant nye przepusczayą
1466 R XXII 15; Yako yyęle szdroyye przepuscza quantum yalitudo permittit ca 1500
JA IV 92; Abysczye były synoyye oycza yasego
nyebyeskyego, który sloncze svoye przepyscza
wzchodzycz (oriri facit Mat 5, 45) y na zle y na
dobre Rozm 270; Zamykaczye królevstvo nyebyeszkye przed lyydem... any thych przepyscaczye ynydz, którzy by chczyely vnydz (nec
introeuntes sinitis intrare Mat 23, 13) ib. 461;
Drugye y {leg. ji, sc. Jesukrysta) v tern pomayyaly... a rzekącz, yze przepuscza młodym nyeyyastam chodzycz za sobą ib. 714; Vschakoz yy
to przyvodzyczye z vaschego zakona zlodzyeya...
nye przepusczacz zyvo bycz na zyemy ib. 810.
2. 'pozwalać przejść, sinere aliąuem abire’:
Surda preterit, gl. pertransit *prepuscza, aurę
minas 1466 R XXII 15; Moy myły panye, nye
przepusczay mye wlyczky (leg. w uliczki ?) zatraczenya, alye my rzecz: Owo ya thwoye zbawyenye Naw 90.
3. 'zsyłać, dopuszczać, aliąuid alicui dare, mittere, aliąuem aliąua re afficere*: Ya czyebye
proschą, nye day mv tak rychło ymizecz, nye
przepusczay nany smyerczy Rozm 145.
4 . *przebaczać, odpuszczać, ignoscere : Przepvscz nam nashe vyny, yako y my przepysczamy
(Ojcz 1—4. 6. 7. 12. 14—8: odpuscami) nashym vynovayczom Ojcz 6.
5. 'zdawać się, spuszczać się, alicui se credere, committere’: V tern nass navcza (sc. Krystus) nascha volyą karącz a na bożą przepusczącz Rozm 597.
6. ewypuszczać wodę (ze stawu), spuszczać,
aąuam (e lacu) emittere : Jze takye gednanye
było myedz<y> Micolagem a myedzy *Elsbyeytą
Wolską o zastawą w Woły, ize myal louicz ribi
w stawye, a nye mai przepusczacz any przecopacz 1441 StPPP II nr 2972; Nicolaus nichil
debet destruere in eadem scultecia nec piscinas
rumpere vlg. przepuszczacz 1449 DokMp III 313.
7. 'topić celem oczyszczenia od zbędnych do
mieszek, purgandi causa aliąuid liąuefacere5:
Przepusczanego (war. lub. rp.\ przepusczonego)
probatissimi (septem milia talentorum argenti
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probatissimi ad deaurandos parietes templi
I Par 29, 4) 1471 MPKJ V 49.
Cf. Przypuszczać
Przepuszczenie f o r m y : n. sg. przepuszczenie
XV p. post. JA XII 145; ~ g. sg. przepuszcze
nia XV p. pr. R XXV 271, BZ Deut 31, 10,
1471 MPKJ W 59, 1491 RKJŁ VII 57; — ac. sg.
przepuszczenie Wierzę 19; ~ i. sg. przepuszcze
niu! OrtMac 44, OrtOssol 39, 3, 1466 R X X II16,
Rozm 195.
Z n a c z e n ia : 1. 'pozwolenie, zezwolenie, vvyrażenie zgody, permissio, concessw : Przespyeczne
przes przepuszczena securum sine permissione
XV p. pr. R XXV 271; Naschy woythowye...
wybyerayą przyszyasznyky ku lawyczy na prawye szyedzecz s przepusczenym (de concesso)
naszego króla pana OrtOssol 39, 3, sim. Ort
Mac 44; A takosch przepvsczenym bożym odstąpyly anyely od Yesucrystha y dały yemv
(sc. szatanowi) myescze Rozm 195.
2. 'dopust, zrządzenie, fatum, fa ti necessitas,
necessitas dm nci: S przepusczienya bożego
flante deo (flante deo perisse et spiritu irae eius
esse consumptos Job 4, 9) 1471 MPKJ V 59;
Yeslyby szie przigodzilo, yszby *nyktorych
s thowarzisow s przepvsczenya. boskiego byl
nyemoczen..., thedj... mystrzowye mayą dacz
dosthathek onemu nyemocznemy 1491 RKJŁ
VII 57.
3. 'przebaczenie, odpuszczenie win, zobowią
zań, darowanie, remissio, condonatio, venia culpae, poenae5: <Wierzą w ... grzechom) prze<pvsczenie> ( Wierzę 1. 4— 8. 10. 14. 16—8. 20:
othpwszczene, 3: rosdrzessene) Wierzę 19;
Gdisz [bodze] miłościwe, to iest pyoczidzessyoot lat przepvsczenye przidze (cum iubilaeus,
id est quinquagesimus annus remissionis, advenerit), slozon b0dze lossovi rosdzal BZ Num
36, 4; Po syedmi leczech lata przepvsczenya
(anno remissionis) na swyota stanowe... czyscz
bodzes słowa zakony B Z Deut 31, 10; ^ Et
cadit a tritu dura farina meo, fferrea parcendi,
s przepusczenym, castigo tubera morsu 1466
R XXII 16.
4 . eotworzenie, puszczenie (krwi), actus sanguinem mittendf: Fons sanguinis przepusczenye XV p. post. JA XII 145.
Przepuścić fo rm y : praes. ind. 1. sg. prze
puszczę BZ Gen 18, 26. Ex 10, 10. IV Reg
21, 12. II Par 33, 8, 1471 MPKJ V 98. 104;
przepuścim M P K JY 98. 104; 2. sg. przepuścisz
B Z Deut 21, 14; 3. sg. przepuści XV med. SKJ
I 104, BZ Deut 28, 48. Tob 4, 11, 1471 MPKJ
V 40, Pul 16, 7; 1. pl. przepuścim Rozm 27;
3. p l przepuszczą (1419) 1598 KodWP V 276,
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BZ Neh 4, 2, Rozm 697;
imper. 2. sg. prze
puści XV in. R XXIV 74, 1424 Msza III s. 66,
sim. VI, Rozm 292; przepuść Ojcz 6, ca 1431
Msza XII s. 223, XV p. pr. SKJ I 308, eter,
2. pl. przepuścicie XV p. post. P F I 204; ^ part.
praes. act. adv. przepuszcząc BZ Jud 11, 20;
r - inf. przepuścić (1429) 1620 KodWP V 478,
Sul 86, OrtMac 100. 101, etc.; ~ p ra et. 1. sg. m.
przepuścił -eśm BZ Gen 20, 6; 3. sg. m. prze
puścił jest Gn gl. 165 a, BZ Gen 31, 7; prze
puścił 1420 ZiemsKrak I, 1425 KsMaz II nr 1760,
1441 StPPP II nr 2978, etc.; 3. pl. m. prze
puścili Rozm 634. 653; ~ pląperf sg. m. był
przepuścił BZ Tob. 1, 21; ^ condit. 2. sg. m. -by
przepuścił XV ex. R XXV 243, Rozm 36;
3. sg. m. by przepuścił XVp.post. R I s. XLIII,
Rozm 58. 633. 792;
part. praet. pass. n. sg. m.
przepuszczon Rozm 827; neutr. przepuszczono
Rozm 719; g. sg. neutr. przepuszczonego
MPKJRp V 34v; i. sg. f. przepuszczoną 1428
Pozn nr 1506; n. pl. m. przepuszczeni Rozm
719; ^ inf. pass. sg. m. być przepuszczon
Sul 61; ^ fut. pass. 3. pl. m. przepuszczony
będą 1471 MPKJ V 109; ^ praet. pass. 3. sg.
f . była przepuszczona Rozm 739; ^ condit.
pass. 3. pl. m. -by byli przepuszczoni BZ
I Esdr 9, 8.
Z n a c z e n ia : 1. *pozwolić, dopuścić, wyrazić
zgodę, sinere, concedere, permittere5: Tenczi sz0
gest on dzysza vczynil... tako... skromny,ysczy
SZ0 gest on bil... f gaslach przepusczycz poloszyl (pro przepusczyl poloszycz) Gn 3a; Sine
eiciam, prepuscy, acy virzvcą, festucam de
oculo tuo (Luc 6, 42) XV in. R XXIV 74, sim.
Rozm 292; Panye..., od czebye nygdy na weky
bycz odlączonu przepusczy (a te numquam
separari permittas, Msza XII: przyepuszcz) 1424
Msza III s. 66, sim. VI; Jze Procop przepuszcil
mi przewescz forą pywa proschowską 1441
StPPP II nr 2978; Geden drugego po mynyenyy
trzech lyath w pokoyy... syedzyecz ma przepusczicz (permittat... sedere) Sul 86; Ffidelis
autem est deus, qui non pacietur, nye sczyrpy
albo nye przepusczy, vos temptari supra id,
quod potestis (I Cor 10, 13) XV med. SKJ
I 104; Nye przepuszczyl czyesm (non dimisi)
sy0 gey dotkn0cz BZ Gen 20, 6; Nye prze
puszczyl gest (non dimisit) gemu tego bog,
abi my0 yskodzyl ib. 31, 7; Iedno nam przepvscz (u t... concedas) przecz BZ Deut 2, 28,
sim. ib. 24, 19; Przepuscz (dimitte) my0 acz
przed0 przes tw0 zemyo BZ Jud 11, 17, sim.
ib. 11, 37; Gensze y on slowi israhelskimy wzgar
dził, nye przepuscz0cz (non dimisit) gemu
przędz przes swe myedze ib. 11, 20; A nye
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przepuscz0 zagyn0cz (moveri non faciam) nogy
Israhela s tey zemye BZ II Par 33, 8; Czso to
cziny0 przed wyelykoscy0 mdły Zidzi? Zaly
ge przepuscz0 (dimittent) narodowye ? BZ
Neh 4, 2; Bo ialmuszna ot wszelkego grzechu
y od smyercy zbawya a nye przepuscy (non
patietur) dusze gydz do cyemnoscy BZ Tob
4, 11; Nye chcze-ly on tego zaplaczycz albo nye
chcząly mv tego przepusczycz (consentire, OrtMac 90: dopusczycz) przyrodzony placzycz OrtOssol 67, 4, sim. ib. 74, 4, sim. OrtMac 100.
101; Aza na wyeky porzuczy bog albo nye
przepuszczy (non apponet, FI: ne prziloszi),
aby lyubyezlywszy byl yeszcze? Puł 16, 7; Sinite przepusczycze, parvulos, venire ad me
(Marc 10, 14) XV p. post. PF I 204; Newyastą
nyestateczną starą, bi przepusczyl zakon (si
lex permitteret), dostoyna by żywo pogrzebyenya XV p. post. R l s. XLIII; Proszą czą,
aby mya nye przepuszcyl tham {sc. do piekła)
przycz XV ex. R XXV 243, sim. Rozm 36;
Przepvsczymly te dzyevyczą... tak ysczye chodzycz (si permittimus illam sic pertransire)...,
yyedzyem novy obyczay myedzy ynsche Rozm
27; Svyata Anna y Ioachym przystąpywschy
prószyła yego, by yey przepVsczyl tv bycz do
czasv (ut eam ibi permanere ]3er tempus sinat
aliąuid) ib. 58; Kyedysz nasz vypądzasch, przepuscz nam v ty vyeprze vnydz (permitte nos
intrare porcos istos) ib. 219; By byl chczyal,
nygdy by nye przepusczyl ym yącz szye ib. 633,
sim. ib. 792; On każe a prze yego kassn przepusczyly ym precz odeycz ib. 634, sim. ib. 653;
Czemv to bog przepusczyl, yze navyatschy myedzy yego zvolyenyky tako vpadl? ib. 692,
sim. ib. 693. 769. 787; Tha ysta dva svyadky
krzyva nye za dar przepusczono movycz od
boga ib. 719; Przeto vtore przepusczyeny movycz ib.; Myły Iesus nye przepusczon, aby
<w> svem odzyenyv schedl ib. 827;
*pozwolić
wejść, sinere aliąuem intrare*: Byeda mnye,
snadz yego any vmarlego vzrą, any myą przepusczą, abych y {leg. ji cgo’) mogła vzrecz
Rozm 697; Dzyevycza blogoslayyona przyślą
kv domv *Annasova y chczyala vnydz v dom,
a nye była przepusczona, alye sromothnye vypądzona ib. 739.
2. *pozwolić odejść, puścić wolno, wypuścić,
d im itte r e Thv vyącz dopyro wynycz ma bycz
przepvsczon (recedere permittatur. Dział 62:
wolno mosze precz gydz) Sul 61; Dimitte, przepuszcz, nechay, eos, gl. solutos, qui confracti
sunt, liberos (Is 58, 6) XV p. pr. SKJ I 308,
sim. 1471 MPKJ V 96; Kako ya wasz przepuszczyo (ego dimittam) y wasze maludkye
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BZ Ex 10, 10; Iestli potem nye bodze tobye
k mysly, przepvsczisz (dimittes) yo wolnye,
ani gey mocz bodzesz przedacz za pyenyodze
BZ Deut 21, 14; Przepusczą {war. lub.: przepusczym) dimittam (dimittam animas, quas vos
capitis Ezech 13, 20) 1471 MPKJ V 104;
' wysłać, wyprawić, mittere : Przepuscyl {sc.
kroi, misit) myo BZ Neh 2, 6.
3. 'zesłać, dopuścić, aliąuid alicui dare, mit
tere, aliąuem aliąua re afficere’: Yszem byl
sloszon prawą nyemoczą oth boga przepusczoną
a nye se smisloną 1428 Pozn nr 1506; Przetosz
bodzesz slvzicz nyeprziyaczelovi swemv, gegosz przepvsci (immittet) na czo bog BZ Deut
28, 48; Owa, tocz ia przepusczo (inducam)
wyele złego na Ierusalem BZ IV Reg 21, 12;
Gdisz kroi Sennacherib wrocyl syo od zidowstwa vcyekai0cz rani, gesz bil bog nan prze
puscyl (fugiens... plagam quam circa eum fecerat deus, 1471 MPKJ V 55: nad namy przepusczil) prze gego vroganye BZ Tob 1, 21;
Przepusczil na nye fecit illis (fecit illis mon
stra Ecclus 45, 24) 1471 MPKJ V 86; Prze
pusczą {war. lub.: przepvsczim) dabo (ecce
ego dabo in populum istum ruinas Jer 6, 21)
ib. 98; Albo by mogl na vass przepusczycz
ognyove vaze, yako vczynyl vaschem namyastkom Rozm 628; ^ *zesłać zapowiedzianą karę,
praedicta poena aliąuem afficere5: Przepusczil
statuit (propter quod statuit dominus deus
noster verbum suum, quod locutus est ad nos
Bar 2, 1) 1471 MPKJ V 102.
4. 'przebaczyć, odpuścić, darować winę, zo
bowiązanie, ignoscere, aliąuid alicui condonare':
Przepvscz {Ojcz 1—9. 11.12. 14. 16—8: odpwsschy, 10. 15: oppusczy)nam nashe vyny, yako y
my przepvsczamy nashym vynovayczom Ojcz 6;
O k<to>re oborne Th [y]worek na Woczecha
zalowal, tego yemu oczecz yego ne przepusczil
1425 KsMaz II nr 1760; Naleszonily bodo
w poszrzot tego myasta Sodomi pyocdzzesyot
sprawyedliwich, ya gym przepuszczo (dimittam)
wszem BZ Gen 18, 26.
5. eokazać pobłażliwość, oszczędzić, parcere,
veniam dare’: Legitur de eo, quod corpus suum
ieiuniis et uigiliis, et oracionibus multum affligebat ysecz on sve *czalo gest nodzil a gego
uvole ne prepuscil gest Gn gl. 165a; Item hoc
precepto non obligabantur mulieres, quibus do
minus pepercerat, przepu<ścił>, et hoc pre
cepto noluit astringere propter earum infirmitatem et fragilitatem XV med. SKJ V 270;
Vczinyona gest modlitwa nasza przed panem
bogem naszim, abi nam bili przepusczoni ostatci
(ut dimitterentur nobis reliquiae) BZ I Esdr 9, 8;
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Ergo faue, gl. parce michi przepuscz mnye 1466
R XXII 15; Vlosznemv synv svemv nye przepusczyl (non pepercit Rom 8, 32) bog Rozm 644.
6. cwypuścić wodę (ze stawu), spuścić, osu
szyć, aquam (e lacu) emittere, desiccare : Permittant al. przepuszczą (sc. wodę ze stawu)
(1419) 1598 KodWP V 276; Violenter piscinam
ipsius diuelsit al. przepusczil 1420 ZiemsKrak I;
Stagnum dictus Abraham ... ąuolibet ąuarto
anno... resoluere vlg. przepuście et aggerem
fodere potest (1429) 1620 KodWP V 478;
Fecisti... piscinam ipsius perfodere al. przepusczicz 1457 AGZ XV 10; Iohannes... in
eadem scultecia piscinas tres perfodit al. przecopal y przepusczyl, vnam funditus et duas
mediocriter 1496 StPPP IX nr 1213.
7. *przetopić celem oczyszczenia od zbędnych
domieszek, oczyścić, purgandi causa aliąuid liąuefacere, purgare : Przepuscz confla (aurum
tuum et argentum tuum confla Ecclus 28, 29)
1471 MPKJ V 82; Przepusczonego (war. kal.:
przepusczanego) probatissimi (septem milia talentorum argenti probatissimi ad deaurandos
parietes templi I Par 29, 4) MPKJRp V 34 v;
^ Przepusczony bandą conflentur (de eruditis
ruent, ut conflentur et eligantur et dealbentur
usque ad tempus praefinitum Dan 11, 35)
1471 MPKJ V 109.
8. ' dodać, dorzucić, dołączyć, addere, adicere,
adiungere5: Vczin to bog nad Ionato a to prze
puscz (et haec addat) BZ I Reg 20, 13; Przepusczy et hoc addat (haec faciat mihi deus et
haec addat II Reg 19, 13) 1471 MPKJ V 40.
Cf. Przypuścić
Przepytać *wybadać, poznać, imestigare, explorare, cognoscere : Przepital investigauit (non
ideo, ut investigaret et exploraret civitatem et
everteret eam, misit David servos suos ad te?
II Reg 10, 3) 1471 M PKJ V 39.
Przepytawać ' wypytywać, ex aliąuo ąuaerere5:
Precontor gadam chzą (leg. się), przepythawam
ca 1455 JA XIV 492.
Przerabiać 'pracować, opus facere, laborare*:
[...] sanitatem corporis sui est Jabor, id est
przerabyanye, antę prandium. Sic nos, qui
predicamus, debemus przera<biać>, scilicet penitendo ca 1500 R XLVII 370.
Przerabianie 'praca, labor9: Labor, id est
przerabyanye, antę prandium ca 1500 R XLVII
370.
Przeradny 'taki który zdradził, zdradziecki,
qui prodidit, perfidus : Yze Xpus bog przed
wyekyem od czlowyeczego yczedlnyka przeradnego przedan yest Pul 54 arg. ^ Bohemizm.
Przeradzić 'wprowadzić w błąd, zwieść, ali-
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quem fallere, decipere5: Przeradzy czą, iunochu,
kowanye a y eno (pro ono) łyczko *wychowanye 1466 R XXV 137, sim. XV p. post. ib.
198. 201.
Przerazić 'wedrzeć się gdzieś, wniknąć, prze
niknąć, przebić na wylot, in aliąuid penetrare,
aliąuid imadere, transfigere : Przerazy 1448
R XXIV 354; *Pszerazicz penetrare XV p. pr.
R XLVII 359; An forte dolorem et planctum
mihi annuncias... et gladium doloris, qui animam
meam pertransibit ysz duschą mą przerazycz
ma (Luc 2, 35) XV med. SKJ V 260; Przerazisch
penetrabis (ad dexteram enim et ad laevam
penetrabis Is 54, 3) 1471 MPKJ V 95.
Przerazować 'wyszywać, haftować, acu pingere5 (? ): Przerazowaną (war. lub. rp.: przerasowana) strangulatam (stragulatam vestem fecit
sibi, byssus et purpura indumentum eius Prov
31, 22) 1471 MPKJ V 70.
Przerażać 'przenikać, p e n e tr a r e Amor ani
mam penetrat przerasza 1475 R XXV 128.
Przerażenie 'uczucie silnego lęku, trwoga,
timor9: A czemu nam smutek, gdi ta panna
wyesele a *przerasseni *sconanu yyecznye
yczesyene? ca 1500 R XIX 74.
Przerąbl cf. Przerębl
Przerębić 1. 'wyciąć, wyrąbać, excidere :
Quod stans cum ipso in terminis pro graniciis
excisit sibi rubetha et gayum ipsius al. przerambil 1428 ArchTerCrac CXCVI 266, 26;
Iterum secundo egit, quia scidisti michi ecciam
in obligacione m ea... in Troski al. przerambil
tribus securibus 1437 KsMaz III nr 2719; Quia
familia tu a ... inpossessionati... equitauerunt
in gagyum ipsius... et exciderunt sibi gagyum
al. przerąbyli 1467 StPPP II nr 3864.
2.
'rozciągać, rozrąbać, dissecare, concidere
Iozeph... dal słudze svoyemv dvye drzęyye,
aby ye vczyosal rovno podług myary... Ten
ystny nye rozmyslywschy szye przerąby ono
drzeuo y ykroczy yą (leg. je, sed praecidit ille
ligna nimis accurtata) Rozm 127.
Przerębl czy Przerąbl 'otwór wyrąbany w lo
dzie, foramen in glacie excisum : Jaco Marczyn
nye dal czągnącz na jezerze pana Gerlassyna
XVI *przeramly... any tamo yego ludzy<e>
biły, any yego ssecz 1422 Kościan nr 955; Quemadmodum... Nicolaus yenator citauerat Przedwogium pro duobus capetibus paruis przerambli 1424 TPaw VII nr 3608, sim. ib. nr 3526;
Jsze... Febronya... ne vrabyla poltora sta przerabli przeze *dcztir... y ne vilovi<ła> rib 1435
Pozn nr 1451; Jakom ya Stachny... nye byl,
nye depthal any wloczyl w stawye..., anym gey
do przerambly włoki szyła gwałtem 1467 PF
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VIII 20; M athias... citat... Przethslaum... pro
eo, quia ipse... iniecit se yiolenter... in eundem
lacum suum ..., faciens in eodem tricentas laminas al. przerąbly XV RocznHist II 88; Przerabl latmula ca 1500 Erz 80.
Cf. Przyrębl. 5
Przerobić 'wykarczować las, przygotować pod
uprawę, siham ad agriculturam aptam reddere :
Dom ini... heredes de Dubeczsko... recesseru n t... Dobeslao... agros dictos łaszy, quos
elaboraverunt al. przerobyly cives opidani de 10
Dubeczsko et suburbani dicti opidi 1458 AGZ
XI 433. ^ Cf. Przyrobić.
Przerodny *zrodzony z tej samej matki ale
innego ojca, eadem matre sed alio patre natus,
uterinus : Congermanus al. przerodny 1481 15
KozierRpTerPoSn 154.
^ Cf. Przyrodny.
Przerowa 'rów, fossa ( ?) : Idem Petrus signaculum, przerowa dictum, propinquiorem Magnuschewo Nicolai Kothonis debet perpetualiter
tenere et graniciebus terminare debent 1432 20
Monlur VI 79; Prefatus vero Petrus a granicie
sua, que debet sippare circa przerowa superius
eodem fluuio cum ambabus rippis debet vti
perpetualiter et frui ib.
Przerwa 'rów, fossa': A granitie, quae stat 25
circa fluvium..., transierunt per fluvium et
vadunt... usque ad viam, quae vadit superius...
fossae al. nad przerwą (1447) XVIII ArchSław II 177.
Przerwać, Przerwać się 1. 'zrobić wyrwę, ro 30
zerwać, zerwać, foramen facere, divellere, dirumpere, rumpere aliąuid': Przervacz interumpere ca 1500 Erz 80;
Si que piscina infra
decursum trium annorum przervalabi sza 1470
AGZ XII 333; Hoc etiam interadiecto, quod si 35
infra annos quatuor ipsam piscinam tempore
aliquo yiolenter rumpi al. przerwacz sya contigeret, extunc Iwaszko suis propriis expensis
et impensis... restaurare al. zastayicz debet
40
1471 AGZ XVIII 36.
2.
przerwany 'nadwerężony wskutek wielkiego
wysiłku, nimio corporis labore exhaustus,
debilitatus': Ut senes et debiles, qui iam onera
penitencie portare non possunt et isti sunt
similes equis destructis, przerwanym, in 45
equitando, qui postea ponuntur ad trahendos
currus 1475 R XXV 129.
Przerwanie 'zrobienie wyrwy, rozerwanie, actus
foramen faciendi, divellendi, dirumpendi': Si Goldacz dampnum in ruina piscine al. przerwanym 50
reciperet, extunc aliam demissionem spectare
debet 1474 AGZ XII 356.
Przerwipas bot. 'Potentilla tormentilla Schrk':
Przerwypas tormentilla ca 1465 Rost nr 4094.
55
Przerwipąp cf. Przerwipęp
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Przerwipęp czy Przerwipąp bot. 1. 'Potentilla
tormentilla Schrk.': Przervipap tormentila 1419
Rost nr 5105, sim. 1437 ib. nr 2824, 1491 ib.
nr 11028, XV ex. R LIII 60; Tormentela, id
est przerwypąp XV ex. GILek 52; Tormentilla,
przervipąmp, contra morbum, qui dicitur sparny
XV
R LIII 69.
2.
'Spiraea filipendula L.' (? ): Filipendula
gundran, przerwypamp XV p. post. R LIII 66.
Przerwisko 'miejsce przerwane przez wodę,
wyrwa, locus, ubi aqua perrupit': Dominus abbas... Vyslam perfodere al. przekopać istac,
ubi hodie yocatur przerwisko (1490) 1636 KodTyn 538.
Przerycie 'przekopanie, wykopanie rowu, actus
fossam faciendi': Talem concordiam pro lacu
dieto Kobylecole et pro fossione alterius lacus
al. przericze... inter se ipsos fecisse recognoverunt 1459 ArchTerCrac XV 40, 24.
Przerzazać cf. Przerzezać
Przerzazować cf. Przerzezować
Przerzec fo rm y : part. praet. pass. n. sg. m.
przerzeczon ca 1428 PF I 482; przerzeczony
OrtMac 66, OrtOssol 53, 3, XV ex. MPKJ
II 316; /. przerzeczoną OrtMac 107, Dział 66;
neutr. przerzeczono Sul 57; przerzeczone 1444
R XXIII 307; ^ g. sg. m. przerzeczonego Sul
39. 105, 1474 Zab 541, XV
MPKJ II 317;
neutr. przerzeczonego OrtMac 35, OrtOssol 34, 3,
(1471) 1475 AGZ XV 181; ^ d. sg. m. przerzeczonemu 1432 KsNWarsz I nr 142, Sul 39,
1484 Reg 718; /. przerzeczonej OrtMac 31,
OrtOssol 32, 1; ^ ac. sg. m. przerzeczony 1416
Czrs 81; /. przerzeczoną Sul 44, Dział 11;
neutr. przerzeczone BZ Tob 1, 17, 1474 AGZ
XIX 14; ~ i. sg. m. przerzeczonym Sul 57;
/ . przerzeczoną Dział 45; neutr. przerzeczonym
OrtMac 59, OrtOssol 48, 4; ^ /. sg. f. (na) prze
rzeczonej XV p. post. RRp XXV 181 \ ~ n .p l . m.
przerzeczeni XV in. R XXIV 61; przerzeczoni
Sul 105, OrtOssol 37, 4; ^ g. pl. m. przerzeczonych Sul 105, 1484 Reg 718; neutr. przerzeczonych Dział 50; ~ d. pl. m. przerzeczo
nym Sul 75. 76; / . przerzeczonym OrtOssol
32, 2; przerzeczonem OrtMac 32; ~ a c .p l. m.
przerzeczone ca 1428 PF I 491, Sul 39; /. prze
rzeczone 1411 Czrs 344, XV med. SKJ I
80, OrtMac 47; ^ praes. pass. 3. sg. neutr.
jest przerzeczono Sul 105.
Z n a czen ie: 1. 'wyżej wymienić, wspomnieć,
supra dicere, supra memorare': My, zaprawda,
przerzeczon, predictus Johannes, obyeczygem
y slubygem *naszo *wyaro ca 1428 PF I 482;
Przerzeczon[y]e premissos ib. 491; Suszka...
podał ymyenye yoytowsthwo... Olbrachthoyy,
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przerzeczonemv cusznyerzovy 1432 KsNWarsz I
nr 142; Premissum przerzeczone, przepisane
(a a a domine deus, nescio loqui, quod praemissum triplex a designat sanctam trinitatem) 1444
R XXIII 307; M y... wykładamy przerzeczone
wyesznycze (praedictos yillanos) kv zaplacenyy
przerzeczonego konya przerzeczonemy (praedicto) Nagodowy bicz skazane Sul 39; Zawadzy
gym (,sc. dzieciom) obrzeczenye dawnosczy prze
smvdą przerzeczoną (tunc obstabit eis exceptio
praescriptionis) Sul 44; Bracza rodzeny... *keszdey szestrze cztirdzesczy grzywyen zaplaczycz
m ayą..., yako przerzeczono (ut praefertur)
Sul 57; Mayą myecz (sc. dziedziny) y tesz
oszągnącz obyczayem przerzeczonym (ut superius est descriptum) ib.; Nye powynyen byl
(sc. ociec)... *pzzerzeczonym swogim synom
(praedictis filiis suis) cząsczy dacz dzedzinney...,
ale asz do smyerczy swey w gymyenyy swem...
ma panowacz..., dawszy tylko przerzeczonym
synom szvim (praedictis suis pueris)... cząscz
maczerzystą Sul 75—6; Lyatha y dnya przerzeczonich (quibus supra) vstawylismi, ze...
wdowa... na vy<e>nye na swem tako, yako
yest przerzeczono (sic, ut praedicitur),... ma
myecz doszycz Sul 105; Bidlo rogathe i nyerogathe domu przerzeczonego (domus praedictae)... ku they tho wdowye offscheyky ma sluschecz, s kthorichze tho przerzeczony przirodzeny (dicti cognati) nye mayąn bicz yczanstnyczi ib.; Propter quod, prze które rzeczy prze
rzeczone, et deus exaltauit illum (Phil 2, 9)
XV med. SKJ I 80; Dal mu to przerzeczone
srzebro pod zapysem (memoratum pondus
argenti) BZ Tob 1, 17; Thym ya przerzeczone
pyathnaszczye grzywyen zyszkal OrtMac 47,
sim. 1411 Czrs 344; Tha przerzeczoną nyewyasta ma thego stoyaczego gymyenya, czo
yey odumarlo od yey dzyeczyączya, przyyacz
OrtMac 107; Gdyby v thei dzyewky były dzyeczy, synowye, mayaly takye dobre prawo ku
przerzeczoney sbrogy..., abo brath tego vmarlego? OrtOssol 32, 1, sim. OrtMac 31; Dzyeczy
tego vmarlego dzyewky... nyządne prawo ku
przerzeczonym (OrtMac 32: przerzeczonem)
rzeczam mayą OrtOssol 32, 2; Then tesz ma
pokupycz *myesczyky wyelkyerz podług prze
rzeczonego vstawyenyą s prawa OrtOssol 34, 3,
sim. OrtMac 35; Naprzeczywko temv rzekły
przerzeczony opawczyczy OrtOssol 37, 4; Py
tał go..., sznaly szye tego darowanyą..., jako
szobye thym yawnym przerzeczonym pyszmem
ząpyszaly ib. 48, 4, sim. OrtMac 59; Czo ten
przerzeczony rzecznyk a (pro o) takye wysznanye y ywlaczanye... przepadł? OrtOssol 53, 3,

PRZERZEZOWAĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

sim. OrtMac 66; A gdi my w którą zemyą prze
rzeczoną wgedzemy, tedi sądzą y podsadek
tego powiaty na naszem dworze mayą bycz
ystawycznye Dział 11; Ale gdy bądze szaloba
o dzedziną, tedi sadza abo podsądek przerze
czoną szalobą (eandem quaestionem) przed namy
ma wypowiedzecz ib.; Przerzeczoną dawnosczą
ma mylczecz ib. 45; Tedy takye dzedzyny przedane... podług dawnosczy lyat przerzeczonych
(annis praedictis) mayą zostacz v tego, komy
przedany ib. 50; Od dnya schaczvnkv przerze
czoną (Sul 72: rzeczona) bracza (dicti fratres)
strygeczna syostram przez rok pyenyadze
gotowe... zaplaczycz mayą ib. 66; Quam cremacionem dicti feni al. kthore zhenye (leg.
żżenie) przerzeczonego ssyan[y]a Petrus ministeriali in tempore et hora obduxit (1471) 1475
AGZ XV 181; Pro eadem yazellitate seryicii
al. o przerzeczon[y]e maynstwo silentium habere debet 1474 AGZ XIX 14; Volalby... smercz
ymecz..., nisly taka slova sprosna,... gego
czescy *nagabayocza, od przerzeczonego lana
czirpecz 1474 Żab 541; <Tr>zeczyą *czassyczi
z przerzeczonych <pien>yądzy m ayą... daczy
onemv kossyczyoloyi przerzeczonemy (offerant...
de dicta pecunia ecclesiae memoratae) 1484 Reg
718; Que (sc. pecora) in prefato monte, na
*przezeczoney, pascebantur XV p. post. RRp
XXV 181; Qui rex, ten rex przerzeczoni, dedit
et comisit sua bona ad regendum cuidam amico
XV ex. M P K JII 316; Tego tesz przerzeczonego
cząsza ('czasu’)... biły tesz tres philosophowye ib. 317.
2.
'przeznaczyć, z góry wyznaczyć, praedestinare: Iacom ya Sbroszkovi ne mai groszy
yroczicz mimo p<rze>rzeczony rok 1416
Czrs 81; Qui fuerunt predestinati ad infernum,
poterunt saluari, et ergo, qui fuerunt predesti
nati, przerzeczeni, ad regnum celorum, poterunt
dampnari XV in. R XXIV 61.
Przerzekać 'wcześniej wspominać, zapowiadać,
praemonere, praedicere\ Predicere przypowyadacz albo przerzekacz ca 1455 JA XIV 492.
^ Cf. Przerzekący.
Przerzekący 'wyżej wymieniony, wspomniany,
supra dictus, supra memoratus : Si predictas
hereditates, przerzekoncze dzedzini, a predicto
Johanne non exemeremus..., extunc predictus
J<ohannes> potest... predictam pecuniam...
acquirere ca 1428 PF I 482.
(Przerzezać) Przerzazać 'przeciąć, diSsecare :
Przerzazana precisa (praecisa est velut a texente vita mea Is 38, 12) 1471 MPKJ
V 93.
(Przerzezować) Przerzazować 'przecinać, dis-
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secare9: Przerzazowacz preputare ca 1455 JA
XIV 491.
Przerżnąć *przeciąć, dissecare : Georgius...
attulit literam scissam al. przerznyeny..., ut de
registro et de actis terrestribus deplanaretur 5
1446 AGZ XI 270.
Przesadzać 'wysadzać (drogimi kamieniami),
gemmis ornare : Aurifabro, qui anulum reformabat domino principi al. przeszadzal cum dyamento thablycze..., dedi 11/2 florenum 1500 10
ZsigBud 29.
Przesadzić (o rosnącym drzewie) 'zasadzić
na nowo w innym miejscu, alio loco serere :
Przeschadzona translabitur (war. lub. rp. : *przesaczoną translatur; benedictus vir, qui confidit 15
in dom ino..., et erit quasi lignum, quod transplantatur super aquas Jer 17, 8) 1471 MPKJ
V 99; Bądzyeczyely myecz vyarą yako gorczyczne zyarno, rzeklylybysczye temv drzew
(leg. drzewu): Naglye vyvrocz szye s korzenym, 20
przeszadzze szye v morze (eradicare et transplantare in marę Luc 17, 6) Rozm 398.
Przesądzać ewydawać wyrok, sententiam dicere,
iudicium facere9: Iaco praue zandzilismi i *przesandali to zito wynach (leg. w winach) dwa- 25
dzescza cop, X siliginis et X tritici 1396 PKKr
I 245. ^ Cf. Przysądzać.
Przeschnąć 'stać się suchym, siccum fieri9:
Drugego myesz0cza sodminaszczye dzen prze
schła gest (arefacta est) *zemy0 BZ Gen 8, 14; 30
A gdisz ta strosza trwała za trsydzescy dny,
przeschn0li (defecerunt) cysterni y zgromadzenye wod BZ Judith 7, 11.
Przesiąc 1. 'sięgnąć od czegoś do czegoś,
a loco ąuodam usąue ad alium locum porrigi, 35
pertinere, patere9: Uczynyl szyrdz gyn0, która
przes poszrzodek desk od wogla asz do wogla
przeszy0glabi (qui... ab angulo usque ad angulum perveniret) BZ Ex 36, 33.
2.
cprzysiąc, złożyć przysięgę, iusiurandum40
dare \ [...] et per que loca, qua al. kadj cum
testibus przeydze y przeszyasche, thadj granicies debet facere 1468 ZapWarsz nr 1292.
Cf. Przysiąc
(Przesiąść) Przesieść przesieść komuś czegoś 45
'utkwić, uwięznąć, stanąć w gardle, wywołując
torsje, in faucibus haerere, vomitum excitando*:
Sed quia ori eius non congruebat gustus
iste, nye gegoyszky tho kąnsz byl, ideo
oportebat eum evomere muszylo mv go prze- 50
szeszcz 1466 R XXV 139, sim. XV p. post.
ib. 199.
Przesiedelny *przechodzący przez siodło, qui
per sellam eąuestrem transmittitur9: Item accepit
duo frena, cingulum transselarem al. przessye- 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II

PRZESIEKA

177

delni et strepum cum strepeto 1449 TymWol 46.
Przesiedlenie 'przeniesienie na inne miejsce,
actus transferendi aliąuid in alium locum (może
przenośnie o zmianie wiaryf : In ciuitatem Gallilee, que interpretatur transmigracio, przesedlene, przenesenye, quia per incarnacionem Xpi
debebunt Iudei et pagani transsire in credulitatem fidei Xpi noue legis veri Messie filii dei
1477 MPKJ II 323.
Przesiedlić 'przenieść na inne miejsce, in alium
locum transferre5: Edificia anno presenti habuit
prelocare al. przeszyedlicz 1441 TymProc 248;
Quod dominus decanus duobus kmethonibus,
qui sunt translocati al. przesyedleny, dumtaxat
de hoc anno indulgeat de decima 1468 MMAe
XIII nr 2011.
Przesiek 'topór, siekiera ciesielska, securis,
ascia9: W sekirze y przesecze (Pul: przeszyekyem, 1471 MPKJ V 65: w przeschieką, leg.
w przesięku) srzuczili y0 (in securi et ascia
deiecerunt eam) FI 73, 7; Przeszek ascia XV
p. post. PF V 29; Ascia est instrumentum carpentarii przeszyek ca 1500 Erz 80.
Przesieka 1. 'pas obronny powstały przez pod
cięcie i zwalenie drzew na pewnym odcinku,
cingulus terrae silva excisa factus9: Prezeca 1228
CodSil VII 172; De silva nostra... inter Cbanowo et presecam sita 1230 CodSil X 3; Silvam,
que yocatur Rudno..., que est sita iuxta montana Bohemie inter preszecam et semitam, que
vadit ad ipsos montes ca 1270 KsHenr 19 v,
sim. ib. 21 v. 22v; Ista prescripta preseca in
diebus antiquis et etiam tunc temporis, cum
hec agerentur, circuibat totam terram Zlesie.
Unde duces antiqui nulli omnino in hac preseca
permiserunt quicquam secare, et hec est ratio,
quare tunc temporis non est longius mensuratum, nisi ad metas huius presece ib. 22 v; Milites
in circuitu secant et delent ipsam presecam ib.
2.
'powinność polegająca na braniu udziału
przy tworzeniu przesieki, pieniężny ekwiwalent
tej powinności, officium excidendi siham, ut
locus ad defendendum aptus vel via muniatur,
etiam pecunia pro hoc officio non praestito sol,
yendrf: Indulsimus... iam dieto abbati et fratribus iura nobis pertinencia in villis eorumquas si aliqui fideles eidem hospitali pro remedio animarum suarum conferre voluerint videlicet: strosa, preseka, podvorove et cetera his
similia 1214 KodŚl II 124; Concessimus ius
Theutonicale hospitibus eorum ... in omnibus...
yillis eorum ..., ut sint immunes ab angariis,
que fieri solent Polonis secundum consuetudinem terre, que vulgo dici solent: podwoź, pre23
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wod, zlad, preseca (1221) KodŚl III 10, sim.
XIII p. pr. KodŚl II 305; Constituimus, ut
ipsi... nec custodiam, que stróża dicitur, soluant..., nec in preseka, quod est incisio nemorum, ire cogantur (1228) M M Ae III 17; 5
Presece 1247 CodSil VII 1, 288; Concessimus
eciam, u t... ad presecas et edificanda castra
non procedant 1259 Haeus 102.
3.
'łąka po wykarczowanym lesie, pratum
silva excisa fa c tu m : Nicolaus et M artinus... 10
heredes de Chełm talem diuisionem bonorum
hereditariorum... inter se fecisse recognoueru n t:... quinque stadia... sub silua al. pod
langem, item pratum penes quercum e t... pra
15
tum przeszyeka 1469 StPPP II nr 3947.
Przesieść cf. Przesiąść
Przesięgać 1. *dosięgać, dotykać czegoś, aliquid tangere, attingere5: Przessąga pertingit XV
p. post. R XXIV 44.
2. *sięgać poza coś, poza ustalone granice, 20
extra fines constitutos egredP: Ne przeszągay
miedz ne attingas terminos (ne attingas parvulorum terminos et agrum pupillorum ne introeas Prov 23, 10) XV med. R XXIV 349.
3. 'przewyższać innych (tu w sensie przenoś 25
nym), alios superare (hoc loco dicitur transla te f:
przesięgający 'przewyższający innych cechami do
datnimi, wspaniały, wyjątkowy, qui alios virtutibus superat, singularis5: Precipius, przeszaga30
yaczy, fieret XV med. R XXV 151.
4. ku prawu przesięgać ’uroczyście ślubować,
przyrzekać, zobowiązywać się do czegoś, zwła
szcza z okazji objęcia jakiejś funkcji, spondere,
polliceri, promitere, aliąuid recipere (praecipue
cum quis munus aliąuod init)’: Gdy woyth albo 35
przyszyąsznyczy szyedza kv praw (leg. prawu)
a szadv ne gayą..., a woyth then kv praw nye
przeszyągal (iudex pro huiusmodi iudicio non
iurayerat, OrtOssol 48, 2: przyszagl)..., mozely
szwyadeczthwo yego szadv szye oszthacz? Ort- 40
Mac 59.
Cf. Przysięgać
Przesięgnąć 'sięgnąć poza coś, przewyższyć,
modum aliąuem excedere>: Ran myara ta to
bodze, aby liczbi cztirzech dzesyotkow nye prze- 45
syognoli (u t... non excedant) BZ Deut 25, 3.
Przesilać *nadmiernym wysiłkiem nękać, nimis magno labore v e x a r e Quando aliquis corpus suum per abstinencias et immoderatos labo50
res affligit przesila XV in. R XXIV 68.
Przesilnie 'bardzo dzielnie, mężnie, fortissime' :
Cy, ges to byli iako pobyegly,... potem obrocziwszy syo, przesylnye (fortissime) syo brali
BZ Jos 8, 20.
Przesilny f o r m y : n. sg. f. przesilna BZ III 55
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Reg 17, 17; ^ ac. s g . f przesilną B Z Jos 4, 25;
^ v. sg. m. przesilny BZ Num 16, 22;
n. pl. m.
przesilni BZ I Par 11, 19; ^ ac. pl. m. przesilne BZ II Par 23, 20; r>-> /. pl. m. przesilnymi
BZ II Par 32, 3.
Z n a czen ia : 1. 'bardzo silny, potężny, fortissimus, potentissimus5: Przesilni (fortissime)
boże..., yzali prze iednego grzesnego twoy
gnyew przecziwko wszitkim zanyeczi *syo ? BZ
Num 16, 22; To vczinyly cy trsye moszowye
przesylny (robustissimi) BZ I Par 11,19; *Poiow
centurioni y przesylne m0ze (fortissimos viros)... y posadziły gy (^c. króla) na krolewskem
stolczv BZ II Par 23, 20; Wz0w rad0 z swimy
ksy0sz0ti a z przesylnimy m0zmy (cum... viris fortissimis), abi zaczwyrdzily... zrzodla
studnycz ib. 32, 3;
Aby wzwyedzeli wszitkich zemy lvdze przesiln0 (fortissimam) r0k0
boz0 BZ Jos 4, 25.
2. 'bardzo nasilony, ciężki, poważny, graviss i m u s Tedi syo potem stało, ysze syo roznyemogl sin macyerze czelyadney, a bila na nyem
przesylna nyemocz (languor fortissimus) BZ
III Reg 17, 17. ^ Bohemizm.
Przesiółek 'grupa gospodarstw znajdujących
się poza wsią, ale do niej należących, przysiółek,
praedia extra vicum posita sed ad eum pertinentia, parvus vicus, praedium : Quas tricentas marcas inscribit super tota medietate ville Szerwanycza diyisionis sue et cum przeszyolky ad
medietatem ville spectantibus, et cum tota curia
1466 AGZ XII 315.
Cf. Przysiółek.
Przeskoczyć, Przeskoczyć się fo rm y : praes.
ind. 1. sg. przeskoczę 1471 M P K JY 41; ^ praet.
3. sg. m. przeskoczył 1471 M P K J Y 78; neutr.
przeskoczyło Rozm 818; ^ part. praet. pass.
ac. pl. f . przeskoczone 1417 StPPP VII 305.
Z n a czen ia : 1. 'skokiem nad czymś przele
cieć, przesadzić coś skacząc, aliąuid transilire,
saltu superare, celeriter percurrere : Przeskoczą
(war. lub.: przeskoczem) transiliam (in deo meo
transiliam murum II Reg 22, 30) 1471 MPKJ
V 41; ^ Przeskoczil prosiliuit (omnipotens
sermo tuus de caelo... in mediam exterminii
terram prosilivit Sap 18, 15) 1471 M P K JY 78.
2. przeskoczyć się 'przesunąć się, przemieścić
się (o skórze i mięśniach), sedem suam mutare
(dicitur de cute et nervisf (?): Bo gdy ssa
zyyązaly tako trudno y tvardo yego svyąte
raczę y za barky y (leg. ji 'go5) czyągnąly yysprz
tako vszylnye y tako tvardo, yze szye na yego
syyąthe rącze skorą y myąszo przeskoczyło a ze
yschech syyąthych pasn[y]okczyow krev vyrzuczyla szye Rozm 818;
(o ranach) '?*:
Stanislaus penam binam XV dieto Iohanni et
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iudicio tantum pro duobus wlneribus przescoczone per iuramentum incurrit 1417 StPPP YII
305.
Przeskora 'poniżenie, zniewaga, imminuta alicuius auctoritas, contumelia : Przescora obprobriis XV p. pr. R XXII 334.
Przeskórka cponiżenie, zniewaga, imminuta
alicuius auctoritas, contumelia: Magis ledunt
obpprobria, przescorca, ab amicis quam ab
inimicis XV p. pr. R XXII 334. ^ Cf. Przyskórka.
Przesłać f o r m y : praeż. 3. sg. m. przesłał 1471
MPKJ V 126;
part. praet. pass. n. sg. m.
przesłany 1466 RR/? XXII 19; /. przesłana
1488—9 P i7 V 39; ac. sg. f . przesłaną ca 1428
PF I 494; flc. pl. przesłane ca 1428 P i7 I 494.
Z n a czen ia : 1. *wybrać z góry, przeznaczyć,
praedestinare5: Predestinauit yyyolil, przesiał
(quos autem praedestinayit, hos et vocavit Rom
8, 30) 1471 M P K JY 126; Przesz szina ymarlego
onego tho króla intelligitur dvsza Adamowa, yasz
yako y ten szyn bila vmarla y na wyeczne potąpyenye przesiana XV ex. MPKJ II 317; ^ prze
słany *przeznaczony do zbawienia, sahationi
destinatus : Elegit ille, gl. sc. saluandus prze
siany, bonum, tenebras colit ille, gl. sc. damnandus, draconum 1466 RRp XXII 19.
2.
Prehabitam, id est presumpta<m>
przeslan0 ca 1428 P P I 494; Nat przesiane super
premissis ib.\ Przesiana premissa ca 1455 JA
XIV 489; Przyeslana rzyecz premissa res
1488—9 PF V 39.
Przesłanie 'wybranie z góry, przeznaczenie,
los wyznaczony, praedestinatio, fatum : Mutate
fatum, przeslanye, nequit esse ratum 1466
R XXII 20; Erunt ordinata prius, quam mundus
esset, hic tangitur predestmacio, przeslanye,
dei XV p. post. GIKórn II 190.
Przesławny fo rm y : n. sg. m. przesławny BZ
Lev 23, 21. 27. 36. Num 28, 25. 29, 35. I Mach
2, 17; neutr. przesławne 1444 R XXIII 305;
r^g. sg. neutr. przesławnego Rozm 46; ^ d. s g .f
przesławnej Rozm 821; ~ ac. sg. m. przesławny
Rozm 46; ^ v. sg. m. przesławny 1451 MacDod
105, Rozm 599; / . przesławna SaheReg 8, Rozm
841; n+s n. pl. m. przesławne BZ Lev 23, 37.
Superlat. v. sg. f . naprzesławniejsza XV ex.
GIKórn II 206.
Z n a czen ia : 1. *bardzo sławny, słynny, zna
mienity , clarissimus, notissimus, celeberrimus5:
Przesławne plemya inclita proles 1444 R XXIII
305; O królu przeszlawny, kako szye bogysz
szmerczy! 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599;
Ksy0sz0 a przesławni gesz, a wyelyki (princeps
et clarissimus, et magnus es) BZ I Mach 2, 17;
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Naprzesslawnieissa panno, pomoz Imrze, swemu
chudemu sluze XV ex. GIKórn II 206; Yze then
stary mąsz y yego zona, Elzbyetha,... yyelyebny
y przeslavny plod przyaly Rozm 46; Ogyen gorączosczy tvego przeslavnego bostva ib.; Yakoby tho sama ona povyadala svey przeslayney
słudze, svyątey Brigydzye ib. 821; O dzyevyczą
przeslavna, mathko smąthnych maczyor! ib.
841;
O milosczyya, o dobrothliwa, o przeszlayna (<SaheReg 1—7. 9—12. 14—19: szlothka) panno! SaheReg 8.
2. 'bardzo uroczysty, nadzwyczajny, celeberri
mus, singularif: Y nazowyecze ten dzen prze
sławni (celeberrimum) a przeswyoti BZ Lev 23,
21, sim. ib. 23, 27; Dzen ossmi bodze przesławni
a przeswy0tni (erit celeberrimus atque sanctissimus) ib. 23, 36, sim. ib. Num 28, 25; Tocz S0
dnyowye bozi, tesz to nazowyecze prześląwn[y]e
y przeswyote (celeberrimas atque sanctissimas)
BZ Lev 23, 37; Ósmego dnya, ienze iest prze
sławni (qui est celeberrimus), wszelkego dzala
nye czincze w nyem BZ Num 29, 35; Przesławne
celebrandum (dies quoque septimus celeberri
mus et sanctus erit vobis Num 28, 25) 1471
M P K JY 21.
Przesłodki ebardzo miły, wdzięczny, dulcissimus, suamssimus: Iozeph boyącz szye gnyew
{leg. gniewu) zydowskyego, o przeschlookye
{pro przeschlodkye) dzyączyatko (pro dulci Jesu)
yyelyky[e] strach <mając> Rozm 132.
Przesłony *bardzo słony, salsissimus’: Poko<le>nyv Rybenowv y Gadowy dałem ... myedze
Cenereth az do morza pyscznego, któreś iest
przesłonę (quod est salsissimum) BZ Deut 3, 17.
Przesłuszne c f Przesłuszny
Przesłuszny (wina) przesłuszna, może też prze
słuszne *kara nakładana na kmieci za nieprze
strzeganie układu ziemskiego, poena, qua pro
variis delictis cmethones afftciebantuP: Iacobus
km eto... luit in iudicio prefati Petri triplices
tres sexagenas et binam przeszsluszne 1445
TymSąd 159; Mathias ex recognicione ipsius
tenetur VII 1/2 grossum pene przesluschna,
quod 1/2 iuger in tempore non excoluit 1446
TymWol 83; Pro pena maiori et duplici preyaricacione al. przesluschne 1447 TymSąd 159;
Super duabus penis inobediencie al. przeslu
schne 1448 TymProc 266; Tenetur sibi solvere...
triplicem przeszsluszne 1448 TymSąd 159; Pro
triplici pena przesluschna... et triplicem penam
przesluschna 1453 ib.; Duas penas magnas, sex
parwas, triplicem prsesluschne 1459 TymProc
292; De medio manso ab eo exiens pro media
sexagena recessus al. wstanego et pro pena
magna et trino przesłuszne 1461 TymWol 8;
23*
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Quando aliąuis kmetho absąue voluntate do
mini recedit de labore diei, ille pagabit penam
przeszluszną et econverso diem laborare ipsum
opportebit ex integro ca 1500 AKPr V 296;
Quando aliąuis kmetho alicui kmethoni vel
mulieri, vel famulo alicuius, pellenti pecora
ad forestam, repercutit al. odeymvye, talis luet
penam przeszluszną et utiąue debet solvere oboMożna by też czytać przesłuźny.
rzne ib. 297.
Przesłużny cf. Przesłuszny
Przesłużyć *utracić dobra z powodu niewyko
nania związanych z ich posiadaniem obowiązków,
amittere bona officiis, quae ex eis manent, neglectis9: Iohannes Riczerzs... recognovit, quia bona
seu partem ville Podhroczcze per regiam maiestatem sibi Iohanni graciose donata, que bona
nobilis Andreas Cudyevicz, heres eorundem bonorum, perserviverit al. przesluzil byl ob hoc,
quia in bello anno proxime preterito Slezie erga
Yngaros absens fuerit, idem dominus Iohannes
eidem Andree... vendidit 1475 AGZ XVIII 95;
Que bona nobilis Onyssym, heres eorundem bonorum, perserviverit al. byl przesluzil ib.
Przesłyszeć *wysłuchać, exaudire9: Takesz ma
łego iako wyelikyego przesliscze (ita pam un audietis ut magnum) BZ Deut 1, 17. ^ Bohemizm.
Przespać, Przespać się 1. *z powodu snu nie
dopełnić czynności prawnej, per somnolentami
officia iudicialia neglegere9: Quivis civis tempore
nocturnali super alium civem manu violenta in
ipsius domum irruit et ibi prefatum civem...
wlneravit... Si autem pars respondens, super
quam proclamata est yiolencia, testimonium
ecciam habuerit septem virorum, quia non est
deprehensa in irruencia domus, neque procla
mata est et cum hec wlnera pars ąueiulans peinocturnavit al. przespała, extunc metseptimus
ipsam partem ąuerulantem debet evadere ca 1477
OrtWpM 13.
2. przespać się 'obudzić się, ocknąć się, expergisci9: Tedi Noe, przespaw sz0 z onego napyczya
(evigilans autem Noe ex vino) y wzwyedzal,
czso gemu syn vczynyl gego mnyeyszy BZ
Gen 9, 24.
Przesprawiedliwy 1. (o człowieku, dicitur de
homine) 'najbardziej prawy, cnotliwy, iustissimus, honestissimus, virtute praeditus9: Nye gest
gyny bog, iako bog przesprawyedliwego (ut
deus rectissimi) BZ Deut 33, 26.
2. (o wadze) 1najbardziej rzetełny, nieoszukańczy, qui fraude omnino caret9: Dal Dauid
Omanowy za myesczce szesczset zawazi złota
wagy przesprawyedlywey (dedit... pro loco siclos auri iustissimi ponderis sescentos) BZ I
Par 21, 25.
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1. Przestać fo rm y : praes. ind. 2. sg. przesta
niesz XV p. pr. SKJ I 308, BZ Ex 34, 21, 1471
MPKJ V 96, Rozm 530; 3. sg. przestanie BZ
Num 16, 48, XV e*. PamLit XXVIII 307,
Rozm 3; 3. pl. przestaną Sul 110;
praes. ind.
z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazującego
3. sg. ać przestanie BZ I Par 21, 22; ^ imper.
2. sg. przestań XV med. GłWroc 52v, BZ II
Par 25, 16, Pul 36, 8, etc.; 3. sg. przestań B Z I
Par 21, 15; ^ inf. przestać Gn 180b, FI i Puł
73, 9, 1423 Pozn nr 1156, etc.; ~ praet.
3. sg. m. przesiał 1451 MacDod 105, BZ Gen
2, 3. 17, 22, etc.;f. przestała 1456ZabUPozn 113,
Puł 54, 11, XV p . post. RRp XXV 182; neutr.
przestało jest BZ Ex 36, 6, 1471 MPKJ V 113;
przestało FI i Puł 105, 30, Sul 68, 1471 MPKJ V
57; 3. pl. m. przestali są BZ Gen 11,8; przestali
BZ Gen 8, 2, 1471 MPKJ V 131, Rozm 245;
/ . przestały BZ Gen 8, 8, Rozm 16;
pląperf.
3. sg. f. przestała była BZ Gen 18, 11; i. pl. m.
przestali byli BZ Judith 1,22;
condit. 3. pl. m.
-by przestali BZ Ex 9, 28. Num 20, 6; ^ part.
praet. act. przestaw BZ III Reg 15, 21; prze
stawszy XV med. R XXII 246.
Z n a czen ia : 1. 'ustać, nie trwać dalej, ustą
pić, zakończyć się, przeminąć, desinere, cedere,
abire9: a. o zjawiskach i czynnościach: Przestało
trz0senyee (cessavit ąuassatio) FI 105, 30, sim.
Pul; Dszdzowye z nyebyosz przestały (prohibitae sunt pluviae de caelo) BZ Gen 8, 2; Wipuszczyl gol0bya, abi wzwyedzal, yuszli wodi
przestali na zemy (si iam cessassent aquae super
faciem terrae) ib. 8, 8; Poproszczye pana, abi
przestały gromowye boszy a gradowye (ut desinant tonitrua dei et grando) B Z Ex 9, 28; Pro
sił iest za lvd, a rana przestanye (et plaga cessavit) B Z Num 16, 48; Dosycz gest yvsz, prze
stań r0ka twa (iam cesset manus tua) B Z I
Par 21, 15; Acz przestanye rana od lyvda (et
cesset plaga a populo) ib. 21, 22; Przestał stetit
(stetitąue oleum IV Reg 4, 6) 1471 M P K JY 45;
Nye prze<s>tala (nondefecit, FI: ne nedostawalo)
z ulycz yey lychwa Puł 54, 11; Yako vstąpyl
v lodzyą, nathychmyast vyatr przestał (cessavit
ventus Mat 14, 32) Rozm 351; ~ b. o stanach
trwałych i umownie przyjętych: Przestacz kaszimi (ąuiescere faciamus) wszem dnom sw0tim boskim od zeme FI 73, 9, sim. Puł; Gdi
przestanąn albo przemyną przerzeczona dzyessyancz *lyad (cessantibus si quidem sive elapsis
decem annis) Sul 110; Przestacz ąuiescere
(ąuiescere faciam regnum domus Israel Os 1,4)
1471 MPKJ V 110; Przestacz każę (cessare fa
ciam Deut 32, 26) z lyudzy pamyęcz gych Puł
Deut 38; Yze szye myala począcz dvchem so-
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botha, ktorąsz my yvsz nyedzyelya zovyemy,
a ta przestacz (ut significaret spirituale sabbatum iam inchoari, et legalia cessatura), którą
Zydovye v Starem Zakonye czczyly Rozm 324;
^ *stracić moc prawną, desinere valere: Tho 5
tesz vstawyenye owszeyky yvsz przestało, bo
yvsz o them wsysthkem gynako wyszszey gest
vstawy<o>no Sul 68.
2.
'przerwać jakąś czynność, nie kontynuować,
aliąuid intermittere, porro non facere : a. czegoś: 10
Na {pro ne) chczal gest kaszana o bodze prestacz byl Gn 180b; Dobrzi y vczinky, y mową
sle nawodzą, bi dobrimi bili, slosczi swey przestawschi XV med. R XXII 246; Sextum peceatum est contra spiritum sanctum finalis peni- 15
tencia, id est nye przestącz grzecha asz do szmyrczy XV med. ZasW yd 134; Macz nye mogła
placzv przestacz Aleksy w. 145; A gdisz prze
stał s nym mowyenya (cumąue finitus esset
senno loąuentis cum eo), otst0pyl bog ot Abra 20
hama B Z Gen 17, 22; Otwórz... stydnyo wodi
ziwey, aby nasiczeni przestali semranya swego
(ut satiati, cesset murmuratio eorum)! BZ Num
20, 6; Przyestacz prawa 1488—9 PF V 39; Czy
ystny... przyyąly Moyseschovy xyągy y zakon 25
zyemye zydowskey, wschakosch módl balvanskych nye przestały (nec tamen cessabant ab
idololatria) Rozm 245; O Iudaschv,... przestań
tvego złego vmyslu! ib. 535; ^ b. coś: Tego
psalmu spyal na poły a tu y (leg. ji ego’) prze 30
stał 1451 MacDod 105, sim. Rozm 599;
c. od
czegoś: Gdzekoly klyanthi... do cirekwe albo
do myastha wnidze, thedi ma <być> przestano
oth bozey tham sluzsbi (tunc cessetur a divinis)
Sul 5; Bo w tern szodmem dnyu przestał ode 35
wszego dzala swego (cessaverat ab omni opere
suo) BZ Gen 2, 3; Przestało gest od darów
*offyerowanye (cessatum est a muneribus offerendis) BZ Ex 36, 6; Nye przestał pan od gnyewu
(non est aversus dominus ab ira) roznyewanya 40
swego wyelykego BZ IV Reg 23, 26; Przestayn
(FI: zostań) od gnyewa (desine ab ira) y opuszczy
roszyerdzye Pul 36, 8; O lychothny Iudascłw,
kako nye przestanyesch od tvego złego vmyslu,
yydzącz *tako laską tvego pana Rozm 530; 45
^ d. z inf.: Przestały so dzelacz myasta (cessaverunt aedificare civitatem) BZ Gen 11, 8; Prze
stała gey bila biwacz żeńska nyemocz (desie*ant
Sarae fieri muliebria) ib. 18, 11; Dzen szyodmi
przestanyesz oracz (cessabis arare) BZ Ex 34, 21; 50
Przestaw wisokoscy dzalacz (intermisit aedifi
care Rama), wrocyl sy0 do myasta Tersa B Z III
Reg 15, 21; Gdisz przestał mowycz ta słowa (ut
cessavit loąui verba haec) BZ I Mach 2, 23,
sim. EwZam 306; Przestało wrzecz deferbuerat 55
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(postąuam regis Assueri indignatio deferbuerat
Esth 2, 1) 1471 MPKJ V 57; Alye czo oczyecz
myloszyerdzya, yen nygdy nye przestanye vczyeschacz nądznych (consolari numąuam cessat
miseros) Rozm 3; Kyedykolvye przestały (sc.
dziewice) robycz (a manuum laboribus illae cum
yacabant),... szły y modlyly szya ib. 16;
e.
z elipsą dopełnienia: Yacom bil w pozelstwe... c' h Mycolaya... do Thomislawa..., aby
*yeg0 *pol płozy, zesczy zagonow, ne orąl, a on
ne chcząl przestacz 1423 Pozn nr 1156; Łączni
ge ss chączyą a mylosczyą, a nygdi przestacz
nye misly podluk potrzebi XV med. R X X II239;
Nye mogli go nygdzey naycz, a wszdy nye
chczely przestacz Aleksy w. 200; Abstare dalyeko bycz oth *poczyathego czyąla (leg. działa),
przestacz, othdalyacz sza, przestawacz ca 1455
JA XIV 492; Kyedy byl na yednem myesczv
modlącz szye, a yako yvsch przestał (ut cessavit
Luc 11, 1), rzeki... yeden zvolyenyk Rozm 273;
^ f. bez kontekstu polskiego: Et desieris, id est
cessaueris, przestanyesly, digittum extendere (Is
58, 9) XVp.pr. S K JI 308, sim. 1471 M PK JY 96;
Ait Ihesus: Sine modo przestań! (Mat 3, 15)
XV med. GIWroc 52v; Przestało gyest stetit
(stetit marę a fervore suo Jon 1, 15) 1471 MPKJ
V 113; Si enim peccator wlt hodie desistere,
przestacz, a peccatis suis XV med. SKJ V 270;
Non cessauit, nye przestała, osculari pedes meos
(Luc 7, 45) 1456 ZabUPozn 113; Przestały resipiscant (resipiscant a diaboli laąueis II Tim
2, 26) 1471 MPKJ V 131; Desine talia dicere
przestań! XV p. post. R XXV 182; Cum iam
quintus annus transiret, ąuieuit terra, przestała,
a preliis XV p. post. RRp XXV 182; Nye prze
stanye non desistit XV ex. PamLit XXVIII 307.
3.
*osłabnąć, stracić siły, być wyczerpanym,
deficere, vires amittere, confectum esse : Gdisz
ivsz S0cz ytrudzeny tym wołanym a tim płaczem
zemdleny przestały biły (cum... his fletibus
lassati siluissent), tedi Ozias... rzeki BZ Judith
7, 22.
2.
Przestać przestoi 'jest odpowiednie, wła
ściwe, stosowne, decet' (?): Tria... que competunt prestoy<ą> anime peccatrici 1461—7
Serm 90 r. ~ Cf. Przystać.
Przestając fo rm y : praes. ind. 3. pl. przestają
Sul 48, OrtMac 43; ^ imper. 2. pl. przestajcie
XV med. SKJ V 277, XV p. post. R XXV 265;
part. praes. act. adv. przestając Rozm 465.
842; przestajęcy Rozm 6. 320. 741; ^ inf. prze
stając ca 1455 JA XIV 492;
praet. 3. sg. m.
przestajał Błaź 319.
Z n a czen ia : 1. cprzerywać jakąś czynność,
nie kontynuować, aliąuid intermittere': nie prze-

PRZESTAJAĆ

PRZESTAWAĆ

stajać *czynić coś w dalszym ciągu, stale, bez
przerwy, aliąuid porro facere, non intermittere :
Teda t0 czal0 drog0 kazanya nye przestayal
(numąuam a praedicatione cessavit) Błaż 319;
Ne deficiatis, gl. sc. a bonis, <abyście> nye
stayali albo nye przestayali dobrze czynycz, in
tribulacionibus (Eph 3, 13) XV med. S K J l 113;
In hac sacra sollempnitate genitricis dei nolite
cessare, nye przestaycze, ab eius lar bbus XV
med. SKJ V 277, sim. XV p. post. R XXV 265;
Wszdysz ony nye przeszthaya (OrtOssol 38, 4:
przestawayą) szwego oby[e]cza[n]ya OrtMac 43;
Kyedysch Anna na svych modlythvach nye przestayaszy (cum perseveraret) wzyvala boga
wschechmogaczego, przyschedl k nyey anyol
Rozm 6; Ta lzamy nye przestayączy polyevala
moye nogy..., nye przestayączy czalovala moye
nogy (non cessavit osculari pedes meos Luc
7, 45) ib. 320; A gdysch ssa ony stały nye przestayącz pytały yego (cum ergo perseverarent
interrogantes eum Jo 8, 7),... Jesus rzeki
ib. 465; Thy slova y rozmayte dzyevycza Marya placzączy narzekała aze do dnya nye prze
stayączy ib. 741; Gdyż ssą Zydovye tako volaly
nye przestayącz ib. 842.
2. rusuwać się, oddalać, tracić kontakt, secedere, abire (? ): Isze wszisthka szaradnoscz
slow... v czsnothlivych lvdzy dostoynye ma
bycz wyarowana, a gynako nyszly boyasznye
(pro boyasznyą) mąky nyegdi drvdzy oth kakych
przestayą (quandoque aliqui a talibus prohibentur) Sul 48.
3. dubium: Demittere vczynacz, przestayacz
ca 1455 JA XIV 492; Przestayacz ('przesta
jąc’ ?) resipiscencia ib. 496.
Przestanie *ustąpienie, ustanie (zwykle czegoś
przeszkadzającego), actus desinendi, cedendi
(saepissime dicitur de ąuodam impedimentof:
Vstawyamy..., abi... rzeczi dla cządzanya
wsząnthe sząndza panv wszy alybo wyesznyczam thymsze myenyączym sza *nyesprawidliwe... bicz począdzany, oddaliwszy wsythką
trvdnoscz a przestanym wszey w theem trvdnosczy (remota et cessante qualibet difficultate),
thy tho czalo a s pełna na rąkoyemstwo wroczycz mayą Sul 31; Ostatek gymyenya kv bliszim przirodzonym alybo rodziczom przestanym
wszego przekaszy (cessante quolibet impedimento) spa<ś>cz yma Sul 40;
bez, przez,
prze przestania *ciągle, stale, bez przerwy, bez
ustanku, continenter*: Gymsze (sc. bogiem oćcem) syn boszy od wekuy<ch czasów p>rzes
*przestane zawszdy se poradza XIV ex. Pocz
232; Sluszba mą naprzoth vstawiczna, dosko
nalą, przes przestaną, panno mą namileysszą!

ca 1428 PF I 480; Thobye chwała przes przestanya nasz rozwm y miszl czysz (pro dzysz)
spewa ca 1440 R XXV 220; Sine intermissione,
prze przestana, orate (I Thes 5, 17) XV med.
GIWroc 37r, sim. 1471 MPKJ V 47; Dulcis
noster celestis pater... vocat nos sine inter
missione, przestana, ad portum salutis XV med.
GIWroc 50 r; Instancia, gl. id est perseverancia,
que nec vna hora remittitur, czyynoscz przez
przezstąnya, mea quottidiana (II Cor 11, 28)
XV med. SKJ I 67; Matka gego przes przestanya
płakała B Z Tob 10, 4; Quod incessanter, besz
przestanya, osculabatur pedes eius (Luc 7, 38)
1456 ZabUPozn 116; Trwam w szalosczy bes
przestanya XV ex. Zab 445;
Vbi dileccio
sine separatione..., fruicio sine interpelacione
przestanya 1461—7 Serm 315 v.
Bez przestanku cciągle, bez przerwy, bez
ustanku, continenteP: Vide ne te pungat serpens, quem vocant situlam, qui quos ferit,
ydropicos reddit et facit inextingibiliter, bes
ygaschenya, bes przestanky, sitibundos 1466
R XXII 10.
Przestań 'sadzawka czy też przystań, stagnum,
fortasse etiam locus, ubi naves ad terram appelluntur9: Natatoria vel natatorium przestań
ca 1500 Erz 80. ^ Cf. Przystań.
Przestark 'poniżenie, zniewaga, imminuta alicuius auctoritas, contumelia : Przestark (war.
kal.: przikrosczy) obprobriis (in idolis tuis...
polluta es..., propterea dedi te opprobrium gentibus Ezech 22, 4) M P K JV 104.
Przestarzały 'bardzo stary, podeszły wiekiem,
sędziwy, grandaevus, senex : Grandews, id est
magne etatis przestarzały (mortuus est, senex
enim erat vir et grandaevus I Reg 4, 18) 1471
MPKJ V 36.
Przestarzeć się 'bardzo się zestarzeć, admodum senescere : Sinowe czudzi przestarzely S0
se (inveterati sunt) FI 17, 49, sim. Pul.
Cf.
Przestarzały.
Przestarzyn (?) bot. 'przetacznik leśny, Veronica officinalis L ? : Przestarzynyn (pro przesta
rzyn ?) costaria 1460 Rost nr 3489.
Przestawa ł T : Addidimus prefato Danylo ad
curiam ipsius Zaderewyecz predictam terram
et bona nostra, monasteria yidelicet et curias
nos;ras infrascriptas vltra interposicionem al. za
przestawą curie Liszowycze existentes (1371)
M MAe X 254.
Przestawać fo rm y : praes. ind. 3. sg. prze
stawa XV p. post. GIKórn II 190; 3. pl. przestawają OrtOssol 38, 4, Naw 170; ^ imper.
2. sg. przestawaj 1471 MPKJ V 62; ^ part.
praes. act. adv. przestawając ca 1450 PF IV 576,
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XV ex. SKJ I 144; ^ inf. przestawać ca 1455
JA XIV 492; ^ praet. 3. pi. m. przestawali
Sul 79.
Z n a c z e n ia : 1. *przerywać jakąś czynność,
nie kontynuować, aliąuid intermittere, porro non
facere9: Abstare dalyeko bycz oth *poczyathego
czyąla (leg. działa), przestacz, othdalyacz sza,
przestawacz ca 1455 JA XIV 492; ^ nie prze
stawać 'czynić coś w dalszym ciągu, stale, bez
przerwy, aliąuid porro facere, non intermittere5:
O ny... pyenyądzy na lysthy a na zapyszy dawacz nye przestawały (dare non cessabant)
Sul 79; Przesz omeszkana ne przestayayocz
cum continuacione nunąuam deficiens ca 1450
P F IV 576; Wszdy ony <nie> przestawayą (OrtMac 43: nye przeszthaya) swego obycząyą OrtOssol 38, 4; Przestaway desinas (ne desinas ab
homine iniąuitatis Job 34, 36) 1471 M P K JY 62;
Czerkew... napomyna wszystek lyud wyerny,
grzechom rozdrzeszony, gospodna chwalycz nye
przestaway0 Pul 117 arg.; Wzywam onych,
kthorzy kv thobye ve dnye y w. noczy nye przesthawaya wolacz Naw 170; Oportet semper
orare, et numąuam deficere a nygdy nye prze
stawały (Luc 18, 1) XV p. post. GIDom 58; Tho
thy szą navky dvchowne, kthore gdy bądą oth
nasz ve dnye y v noczy nye przestavayacz vypelnyone..., ona zaplata nam oth pana bogą bądzye zaplączona XV ex. S K J l 144.
2. 'słabnąć, tracić intensywność, deficere, infirmiorem fieri : Amor nunąuam tepescit nye
przestawa XV p. post. GIKórn II 190.
Przestawka mała 'miska, patella, scutella :
Item V scutelle stannee et 1 parua al. przestaw
ka 1497 RocznKrak XVI 66. ~ Cf. Przystawka.
Przestawować (?) 'unieważniać, uchylać waż
ność, aliąuid tollere, abrogare, irritum facere* ( ?):
Gdikole która gymyenya... ot syostr... okupyoni mayąn bicz, tegdi... mayąn bicz... gothowimy pyenyąndzmy... zaplaczona, nynye
przestawyącz (leg. przestawując) albo oddalyayancz skład kony (cessante compositione
eąuorum), swyerzepicz, bidla albo gynschich
rzeczi Sul 107.
Przestąpacz *przestępca, ąui deliąuit, leges
neglexit, scelus comm isif: Przestompacz preuaricator ca 1428 PF I 486, sim. ca 1455 JA XIV
494.
Przestąpać fo rm y : praes. ind. 2. pl. przestąpacie Rozm 306;
part. praes. act. adv.
przestąpając XV in. R XXIV 63; adi. n. pl. m.
przestąpający XV in. R XXIV 65; ac. pl. m.
przestąpające FI i Pul 118, 119. 158;
inf.
przestąpać 1471 M P K JY 79.
Z n a czen ia : 1. *przechodzić, t r a n s i r e Ga-
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lylei, przest0pay0czi, quia iam descenderant de
mała vita ad bonam XV in. R XXIV 65.
2. 'dokonywaćprzestępstwa wobec kogoś a. cze
goś, występować przeciw komuś, delinąuere adversus aliąuem vel contra aliąuid, alicui inimicum
se profiteri : Przest0pay0cze (praevaricantes)
wmynal (pro wnymal) gesm wszytky grzeszne
szeme FI 118, 119, sim. Pul; Wydzal gesm przestopayocze (praevaricantes) y wodl gesm, ysze
molw twogych ne strzegły s0 FI 118, 158, sim.
Pul; Prcuaricari grzeschacz (war. lub. rp.: grzessycz), przestampacz (noli praevaricari in amicum pecuniam differentem, neąue fratrem...
auro spreveris Ecclus 7, 20) 1471 MPKJ V 79.
3. 'pomijać, nie uwzględniać, praeterire, neglegere, omittere?: Górze wam Żydom, yze
day<e>czye dzyeszyeczyną... ode wsego zyelya a przestąpaczye ssąd (praeteritis iudicium
Luc 11, 42) a myloscz bożą Rozm 306.
4. 'robić przerwy w działaniu, aliąuid interm i t t e r e Maxime ergo debemus ieiunare, vt
dyabolum yincamus, et non intercise ne przest0Pay0cz XV in. R XXIV 63.
Przestąpanie 'przestępstwo, występek, crimen,
s c e l u s Et increpavit filios Israel de magnitudine prevaricacionis przestapana XV med. GlWroc 81 v; Czynyocze przestopanya (praevaricationes, FI: neprawdo) nyenazrzalesm Pul
100, 4.
(Przestąpić) Przestępie fo rm y : praes. ind.
2. sg. przestąpisz BZ Is 48, 8; 3. sg. przestąpi
ca 1420 R XXIV 86, OrtMac 49. 50, OrtOssol
13, 4, etc.; 2. pl. przestąpicie B Z Neh 1 ,8 ; 3. pl.
przestąpią FI i Pul 103, 10, 1484 Reg 723;
inf.
przestępie Sul 89, B Z Ex 19, 21. Tob 9, 5,
Rozm 26; ~ praet. 1. sg. m. -(e)śm przestąpił
Spow 2; -m przestąpił Rozm 388; 3. sg. m. jest
przestąpił B Z Jos 7, 15, OrtMac 37, OrtOssol
35, 3. 52, 2; przestąpił (1359) XVI DokMp IV
115, Sul 102, BZ IV Reg 1, 1, etc.; f przestą
piła BZ III Reg 14, 17; 1. pl. m. przestąpiliśmy
XV p. post. RRp XXV 173; 2. pl. m. przestą
piliście B Z l Reg 14, 33, 1471 M P K JY 37. 116;
-ście przestąpili BZ I Esdr 10, 10, M P K JY 117;
3. pl. m. przestąpili są BZ Lev 26, 40. Jos 7, 11,
1471 MPKJ V 24; przestąpili B Z Jos 7, 1.
IV Reg 18, 12, MPKJRp V 25 r; — pląperf.
3. sg. f . była przestąpiła Rozm 714; ^ condit.
1. sg. f. -bych przestąpiła Naw 91, Rozm 36;
3. sg. m. -by przestąpił OrtMac 45, OrtOssol
40, 1.
Z n a czen ia : 1. 'przejść, przekroczyć, prze
niknąć, transire, transgredi, penetrare’: Interdiximus circa collum..., quod nullus transiret
vlg. przestampil per istas Sladogone nec cum
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posznia, nec cum falcastro (1359) XVI DokMp
IV 115; *Mez0 albo granycz0 poloszyl yes gym,
geysze ne przest0py0 (non transgredientur)
FI 103, 10, sim. Ful; Tercia vestis erit subtilitas
vlg. lekkoszcz, quia tunc homo in momento 5
oculi pertransibit vlg. przeszth0pi ąuamlibet
materiam duram ca 1420 R XXIV 86; Zaprzyszyosz lud, aby znacz nye chczyely przestopycz
granycz (ne forte velit transcendere terminos),
abi wydzely pana BZ Ex 19, 21; Gdisz przesto- 10
pyla przes próg domowi (cumąue... ir. grederetur limen domus), nalyazla, ano dzecz0 vmarlo
B Z III Reg 14, 17; Aczczybych ya ylyczky zatraczenya przestapyla a yesczebych yedna pyatha
zosthala, th y ... mozesch mye yirwacz Naw 91. 15
2.
*postąpić wbrew czemuś, dokonać prze
stępstwa, przekroczyć przepisy, prawo itp., zła- !
mać ślub, przysięgę itp., contra aliąuid delinquere, malum facinus committere, leges, praecepta neglegere,fidem, ius iurandum non servare : 20
Kaio sse teze, izesm przestopil dzess0nczor0
boz0 kazn Spow 2; Pakly ktho thą ychwaląn
przestanpicz (transgredi) smyal..., taky przestampcza... karanm a bicz Sul 89; Ot kaszdego po
liczka tako schalenye polyczkuyanczi themu the 25
(pro tho) policzkowanemu tyle, ilekrocz przestąnpyl albo dopusczyl syąn (ąuotiens excesserit),... ma zaplaczicz Sul 102; Szn0dzeny b0d0,
doy00d sy0 nye wisznay0 slosczi swich a złego
swego nye wspomyon0, gimze to przest0pili S0 30
(ąuibus praevaricati sunt, MPKJRp V 25 r: przestapyly) przecziwko mnye BZ Lev 26, 40, sim.
1471 MPKJ V 24; Synowye israhelsci *przestopili przikazanye (praevaricati sunt mandatum) oszobywszy sobye zaklocze B Z Jos 7, 1; 35
Sgrzeszyl gest lvd israhelsky a przestopili s0
smow0 m0 (praevaricatus est pactum meum)
ib. 7, 11; Spalon bodze..., bo gest przestopil
smow0 boZ0 (praeyaricatus est pactum domini)
ib. 7, 15; Przest0pylyscye przikazanye bosze 40
(praevaricati estis) BZ I Reg 14, 33, sim. 1471
M PKJN 37; Przestopyl na swem szlyybye (prae
yaricatus est) Moab w Israhelu po tern czassye,
gdisz bil ivsz vmarl Achab B Z IV Reg 1, 1;
Przeto isze nye posłuchały głosu pana boga 45
swego a przest0pyly smow0 gego (praetergressi
sunt pactum eius) ib. 18, 12; Przeto ysze przestopyl bosze przikazanye (praeyaricatus sit
mandatum dom ini)... a nye strzegł gego BZ I
Par 10, 13; Wiscye przest0pyly boże przilazanye 50
{pro przikazanye, vos transgressi estis) BZ I
Esdr 10, 10; Gdisz przestopycye me przikaza
nye (cum transgressi fueritis), ia was rozproszo
myedzy gyni lyvd BZ Neh 1, 8; Sam yydzisz,
kakocz m y0... Raguel zaprzisy0gl, gegoz za- 55
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przisyozenya przestopycz (spernere) nye mog0
BZ Tob 9, 5; Bo wyem, isze <prze>st0pvi0cz
przestopysz (quia praeyaricans praevaricaberis)
a prze<stęp>cz0 nazwałem cy0 BZ Is 48, 8;
De transgressione laudate pene... Przestąpy
ktho myesczky wyelkyerz OrtOssol 14, 1, sim.
OrtMac 50; Tedy ten przestąpy 1 swa przy sagą
(iuramentum suum ... fregit) OrtOssol 35, 1,
sim. OrtMac 36; Ten gest przestapyl swą przysząga (suum infregit iuramentum) OrtOssol
35, 3, sim. ib. 52, 2, OrtMac 37; Gdyby przyszasznyk przeczywko raczczam nycz gynego
przestapyl (quod... aliud non fecisset adversus
consules), gedno tho, czo mowyl waszą rzecz
OrtOssol 40, 1, sim. OrtMac 45; Przesthapyly
(excedit) kto przeczywko raczczam albo prze
czywko myesczkyey yffale, od tego mogą raczcze wszandz wyną OrtOssol 43, 1, sim. ib. 13, 4.
14, 1. 43, 2, OrtMac 49. 50; Bandze<li> ktho
naleszyon w nyemalszenst[e]wye, szlowye ysz
przestąpy stadło malzenszkye OrtOssol 71, 2;
Przestampilisczie {war. lub.: wsdrussylysczye
aut przestąpiły) irritum fecistis (vos autem ...
irritum fecistis pactum Levi Mai 2, 8) 1471
M P K JY 116; Ize braczya... nye grzeszą smyertelnye, gdy czo przestąpyą naprzeczyw they re
gule 1484 Reg 723; Pater tuus et mater tua
peciit te per nos, ut dimittas nobis, qui comisimus inter nos przestapylyszmy XV p. post.
RRp XXV 173; Nyest ('nie jest9) podobno ten
slyvb przestąpycz (transgredi vel violare non
licet illud votum) Rozm 26; Przymączaya mye,
abych ten slyvb y tą obyetnycza przestąpyla
(votum hoc infringere... compellor) ib. 36; Kto
przestąpy yedno s tych namnyeysche przykazanye (qui... solverit unum de mandatis istis minimis Mat 5, 19)..., *nammnyeysche bądzye
vezvan v krolewstvye nyebyeskym ib. 266; Nygdym kasny tvey nye przestąpyl (numquam man
datum tuum praeterivi Luc 15, 29) ib. 388;
Drudzy movyly, yzeby ych tern zakon kazyl,
yze pusczyl nyevyasta, która była malzenstvo
przestampyla ib. 714.
Przestąpienie f o r m y : n. sg. przestąpienie XV
in. R XXIV 64, 1440 R XXV 242, 1444 R XXIII
301, 1466 R XXII 10; ^ g. sg. przestąpienia
XV med. GIWroc 47v, 1453 R XLVII 350, B Z I
Esdr 10, 6; ^ ac. sg. przestąpienie Sul 46. 97,
BZ I Esdr 9, 4, 1461—7 Serm l l l r ;
/. sg.
przestąpienim BZ Lev 7, 18. Deut 19, 16,
Rozm 34;
l. sg. (w) przestąpieniu FI 115, 2,
B Z I Esdr 9, 2, OrtMac 95. 96, Rozm 721.
Z n a c z e n ia : 1. 'przejście, wyjście, transitus,
exitus9: Sic e* mors bonorum non dicitur mors,
sed quidam przesth0pene de mała vita ad bo-
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nam XV in. R XXIV 64; Factum est ergo post
quadri<n>gentos annos et LXXX transgressionis, *przestopena, Israel de Egypto XV med.
GIWroc 47 v;
w zbyt dosłownym tłumaczeniu
z łaciny 'odejście (od równowagi), insania, furor :
Ya gesm rzeki w przest[a]0penv (in excessn,
Puł: w wystopyenyu) mogem: Wszelky czlowek
lhesz Fi 115,2.
2. *przestępstwo, przekroczenie prawa, prze
pisów itp., występek, crimen, scełus, yiolatio legum, praeceptorum : Grzechów przestapyene
podobne excessus efficaciter 1440 i? XXV 242;
Przestampienie prevaricacio 1444 i? XXIII 301;
Gynsza thakasz wyna za przestąpyenye (in violationem, Dział 37: o gwalth) vstawyenya nam
szą dostacz ma Sul 46; Pakli przed sąndem vstawyw syąn o to iste przestąnpyenye (pro eodem
excessu),... sprawyedlyph syąn nye vcziny Sul
97; Et ideo novi testamenti mediator est, vt
morte intercedente in redempcionem earum
prevaricacionum, gyzch (pro gychze ?) przest0pyenią, que erant sub priori testamento, repromissionem accipient (Hebr 9, 15) 1453
R XLVII 350; Ktoraszkoly dussa takym po
karmem bi sy0 pokalala, przest0pyenym wynna
b0dzye (praevaricationis rea erit) BZ Lev 7, 18,
sim. ib. Deut 19, 16; R0ka takesz s ksy0sz0t
y wlodarzow bila w tern pyrwem przest0pyenyv
(in transgressione hac prima) B Z I Esdr 9, 2;
Seszly sy0 ku mnye wszitci, gisz sy0 bogely
pana boga... prze gich przest0pyenye (pro trans
gressione eorum), gisz przisly biły z i0czstwa
ib. 9, 4; Płakał (sc. Ezdrasz) przest0pyenya gich
(transgressionem eorum), ktorzi z i0czst[a]va
prziszly ib. 10, 6; Gdyby maz albo zona nalyezyeny na przestapyenyy malzenszthwa (in
adulterio),... czo ony maya o tho czyrpyecz?
OrtMac 95, sim. ib. 96; Quem, gl. sc. dominum,
seruorum excessus, gl. id est peccatum prze
stąpyenye, ad iram concitat 1466 R XXII 10;
Przesz pirvorodne przestampyenye per originalem transgressionem 1461—7 Serm 111 r ; Przestapyenya transgressio XV ex. ErzGlos 178; To
dostoyenstvo pyrva nascha rodzyna svym przestąpyenym (per transgressionem suam) straczyly
Rozm 34; Czemv yego nye pomayyaly o przestąmpyenyy szvyathą dnya sobothnego? ib. 721.
Przestęp 1. *przestępstwo, przekroczenie prawa,
przepisów itp., występek, crimen, scelus, yiolatio
legum: G di... starostha... ktorego przebiwaacza... drugey stroni xansthwa dlya ktorichkoly przestanpow albo dowynyenya (ratione
quorumcumque excessuum) gymye,... taky sta
rostha... wschitka gymyenya yego ma dacz na
rankoyemstwo Sul 111; Yze m a... za przesthąpy

(de transgressionibus), yestlyby kthorymi yystąpyl a gich sye dopusczyl..., dossziczi yczynyczy
1484 Reg 707; Mynystrovye... jawne vyny
y nyedostathki braczszkye y syostrzynzkye przestąpy (manifestas fratrum et sororum culpas...
puniendas) mayą navyedzaczovy... poyyedaczy,
aby ony yystąpy zkaral ib. 723.
2. 'zastęp, wojsko, exercitus* ( ?): Na przestampy (war. lub. rp.: nad zastąpy) sub legiones
(Banaias qucque... super legiones Cerethi et
Phelethi I Par 18, 17) 1471 MPKJ V 48.
3. bot. *Bryonia alba L.’: Przest0p diptamus
1419 Rost nr 5150, sim. XV ex. GILek 63, ca 1500
Rost nr 5407; Przestob brionia 1419 Rost
nr 5195; Przestab diptamus ib. nr 5311; Przestop brionia 1437 ib. nr 2494, sim. ib.
nr 2577, etc., XV ex. GILek 57, ca 1500 Rost
nr 5922; Przestop yitex alba 1437 Rost nr 2839;
Przestamp acedula ca 1465 ib. nr 3780; Item
radix bironie (pro brionie) al. przestąp, si latus
fuerit, omnia maleficia soluit XV ex. GILek 70,
sim. ib. 72.
Przestępca f o r m y : n. sg. przestępca Dek I 2.
III 15. 24, 1434 PF V 32, 1437 Wisi nr 228
s. 88, etc.; ~ n. pl. przestępcę Sul 46, Rozm
131; ~ d .p l . przestępcom Sul 6; ~ ac. pl. prze
stępcę M W 38 b.
Z n a c z e n ie : 'człowiek dokonujący przestęp
stwa, przekraczający przepisy, prawo itp., qui
contra ałiąuid delinąuit, qui leges, praecepta negle g if: Przestapcza przykazanya dzyeszyaczyorgego szthradze yydzyenya boszego Dek I 2.
III 15. 24, sim. ca 1450 PamLit IX 318; Przestampcza swanthego zacona apostata 1434
P F Y 32; Przestampcza preuaricator 1437 Wisi
nr 228 s. 88, sim. 1444 R XXIII 301; Potrzebuge... szmyaloscz..., bichom yyną pomsti
przestampczom (delinquentibus) wstawiły Sul 6;
Nyekthorzy..., yako prawa przestąpcze (legis
transgressores, Dział 37: zlomcze zakona),...
skodi wyelke yboszstw (leg. ubożstwu)... zadawacz nye opvsczayą Sul 46; Paknyąlybi ktho
thego ystawyenya yako *przesympni przestąpcza
(temerarius... yiolator, Dział 37: zyfalcze) przeczywno yczynil, thedi panv oney wszy... zaplaczycz ma ib., sim. ib. 89; Gdyby nalezyon prze
stapcza malzenszthwa OrtMac 95; Vir apostata,
gl. sc. transgressor, yiolator przestąpczą 1466
R XXII 24; Za przestampcze (praeyaricantes
Psal 118, 119) myalem wszitki grzeszniki żernie
M W 38 b; Preuaricator, id est transgressor,
przestąpczą ca 1500 Erz 80; Ty strzezy tvych
soboth, bocz ya yyecze nysly czy (pro ty) nyenaszra, ysz (leg. jiż) sza przestąpce syyątego
zakona (transgressores... legis) Rozm 131; Te-
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godła movyly, yze on, by nye byl zakona przestąpcza, nye pomagałby tern ludzyem ib. 714,
sim. ib. 804— 5.
Przestępie c f Przestąpić
Przestępnik 'ten co przechodzi, qui transit9:
Item debemus esse Galylei, przestopniczi, de
mała vita ad bonam XV in. R XXIV 65.
Przestępny 'związany z przestępstwem, ad crimen pertinens : Przestampna preuaricata (anima,
si praevaricans caeremonias per errorem... peccaverit, ofFeret pro delicto suo arietem Lev 5, 15)
1471 M P K JY 21; Czo by sz wyny przesthąpney
na kthorym braczie było gym położono, thedy
my thowarzisse obwyenzvyemy szye polowycze
oney vyny wloszicz 1491 RKJŁ VII 56; Przestampny XV p. post. WilkKrak 47.
Przestępować f o r m y : praes. ind. 2. sg. przestępujesz Rozm 131; 2. pl. przestępujecie BZ
Num 14, 41. II Par 24, 20, Rozm 354; 3. pl.
przestępują Pul 118, 21, Rozm 354;
part.
praes. act. adv. przestępując Spow 5, Sul 59,
BZ Lev 5, 15, etc.;
praet. 2. sg. f . -ś przestępowała SkargaPłoc w. 60; 3. sg. m. przestępował
XV o*. SK J III 67.
Z n a c ze n ia : 1. *przechodzić, przekraczać,
transire, transgredi9: Kthorikole s drvgim granycze mayącz, *przestąpuyecz (transgrediendo,
Dział 58: przegechawszy) ye, drw a... wyrąby,
ten gego łasz bądze, rąbyączego... szekyrą począdza Sul 59.
2. 'postępować wbrew czemuś, naruszać coś,
dokonywać przestępstwa, przekraczać przepisy,
prawo itp., aliąuid neglegere, violare, non servare, malum facinus committere, leges, praecepta neglegere': Dussa, acz przest0pyy0cz
dvchowne obiczage z omi[li]la (praevaricans
caeremonias per errorem) w tern, gesz to
panv sze (pro szo) poswy0czona, sgrzessylabi
BZ Lev 5, 15; Przecz przestopygecze słowo boże
(transgredimini verbum domini)? B Z Num 14,
41, sim. ib. II Par 24, 20; Ktorisz to czini złe
w vidzenyv pana boga twego, *przestopvyocz
gego przikazanye (transgrediantur pactum illius)
B Z Deut 17, 2; Bo wyem, isze <prze>st0pvi0cz
przest0pysz
(praevaricans
praevaricaberis)
a prze<stęp>cz0 nazwałem cy0 B Z Is 48, 8;
Any b0dzem obyatowacz przest0puy0cz zakona
naszego przikazanye (transgredientes legis nostrae mandata) B Z I Mach 2, 22; Przeklyęczy,
gysz przestępuyą przykazanye twoye (qui declinant a mandatis tuis) Pul 118,21, sim. Rozm 354;
Pamyathay, czosz na chrzczę szlvbowala, gdysz
szya dyablą othrzekala, gyego pychy, yego
*dzalo, thosz wszythko przestapovala Skarga
Płoc w. 60; Jusz na marach milczancz leszi,
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czso nabivayacz gymyena przestapowal zakon
bozi XV ex. SKJ III 67; Thy nasche czastocrocz soboty przestąpyyesch (yiolare soles)
Rozm 131; Czemv y vy przestąpyyeczye kassv
(pro kassn) bożą (transgredimini mandatum dei
Mat 15, 3) prze vasche przykazanye? ib. 354.
3.
'pomijać pewne elementy ciągu zdarzeń,
robić przerwy, in rebus gestis narrandis ąuaedam
omittere9: Svyathy Ieronym nalasl v zydovskych kxyągach pyecznasczye znamyon pyeczynasczye dnyow przed sądnym dnyem, alye
yedenly po drugym ma przydz czyly przestąpyyącz czasch albo przeze dny, albo dalyey,
tego nye yymynyl (utrum continui futuri sint
dies illi, an interpolatim, non expressit) Rozm
478.
Przestępowanie 'przekraczanie prawa, przepi
sów itp., leges, praecepta neglegendi actus9:
Mismi syo lepak nawrocyly ku przest0powanyv
twich zakonnich vstawyen[yach] (reversi sumus transgredi legitima tua) BZ II Esdr 8, 88;
Przestąpovąnye preuaricatio ca 1500 Erz 80.
Przestraszenie 'strach, bojaźń, metus, timor :
Culmen honor que bonis, fuljnen, gl. terror,
przestrashenie, onusque malis 1466 R XXII 26.
Przestraszyć fo rm y : inf przestraszyć XV
p. post. R XXV 180, ca 1500 Erz 80; ^ praet.
3. sg. m. przestraszył De nativ w. 59;
condit.
3. sg. m. by przestraszył B Z Lev 26, 6;
part.
praet. act. przestraszywszy 1466 R XXII 25;
^ part. praet. pass. n. sg. m. przestraszony
XV p. post. R XXIV 375; ac. pl. m. przestra
szone De nativ w. 60;
part. praes. pass. sg. m.
będąc przestraszon B Z I Par 10, 4; ^ praet.
pass. 3. sg. m. był przestraszon BZ I Par 21, 30;
^ condit. pass. 3. pl. m. -by przestraszeni
BZ Jos 8, 15.
Z n a c ze n ie : 'nabawić strachu, przerazić, za
trwożyć, metum alicui inicere : B0dzecze spaacz
a nye bodze, kto bi waasz przestraszil (qui
exterreat) B Z Lev 26, 6; Iakoby przestraszeni
(simulantes metum) byezeli po drodze na pvscz0
BZ Jos 8, 15; Nye chcyal odzenyec tego yczinycz
boiasznyo bodoc przestraszon (timore perterritus) BZ I Par 10, 4; Bo bil wyelykim stra
chem przestraszon (fuerat in timore perterritus)
wydzocz angyola boszego ib. 21, 30; Terror
pernicibus alis nos penetrans yolueri fulmine,
strach obyassnyonymy scrzydlj przestraschywszy
lisnyenym, strauit humi 1466 -R XXII 25; Przestraschil exterreat (requiescent ibi, sc. greges,
et non erit, qui exterreat Is 17, 2) 1471 M PKJ
V 90; Przestraschil deterreat (sedebit y ir...
subtus ficum suam et non erit, qui deterreat
Mich 4, 4) 1471 MPKJRp V 49 y; Petrus attoni-
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tus, przestrasony, verbis ancille, gaili cantum
non audiuit XV p. post. R XXIV 375; Ideo
volens Cristus dyabolum magis terrere, przestrasycz, ait XV p. post. R XXV 180; Pastyrzowye
kyedy czvly..., angyol szwyathly gye przestra 5
szył, a przestraszone vczyeszyl De nativ w. 59—
60; Przestraschycz exterrere ca 1500 Erz 80;
Przestrąschycz perterrere ib.
~ Cf. Przystraszyć.
Przestronno, Przestrono f o r m y : comparat. 10
przestroniej Rozm 533.
Z n a c z e n ie : eswobodnie, bez ograniczeń, libere': Przestronno (war. lub.: przestrono) spaciose (pascetur in possessione tua in die illo
agnus spatiose Is 30, 23) 1471 MPKJ V 92; 15
Przestrono piane (lingua balbonim yelociter
loąuetur et piane Is 32, 4) ib.; Iesus.. nye
myew[t]al ynego odzyenya, yedno tą suknyą,
y to vtenczass sfylekl s syebye, a to przeto
yczynyl, aby szye tym lyepyey y przestroney 20
mogl obraczacz Rozm 533.
Przestronny, Przestrony fo r m y : n. s g . f prze
stronna 1471 M P K JY 6; przestrona 1471 MPKJ
V 59, MPKJ V 6. 129, XV p. post. GIDom 73;
ac. sg. m. przestrony Serm 415 r, Rozm 152; 25
n.
pl. m . przestroni XV med. GIWroc 16r;
^ ac. pl. neutr. przestronne 1471 M P K J Y 99;
przestrone MPKJRp V 55 r.
Comparat. v. sg. m. przestrońszy XV med.
30
GIWroc 105v.
Z n a czen ie: *obszerny, rozległy, szeroki, sze
roko otwarty, latus, amplus, late patenf : Philippus interpretatur os lampadis et significat
predicatores, qui debent esse lati, przestrony,
ad celestia et angusti ad terrena, ut lampas 35
XV med. GIWroc 16r; O venter capacior, przygemszy, celis, diffusior, szirszy, terris, lacior,
przestrońszy, elementis, qui illum continere valuit, quem totus mundus comprehendere non
potuit ib. 105v; Hoc templum sanctum est, 40
sicut patet, in artifice, materia et forma, et fine.
Ex artifice, sponsum (pro speciosum), ex mate
ria preciosum, ex forma spaciosum, przestrony,
ex fine gloriosum 1461—7 Serm 415 r, sim. ib.
415 v; Steterunt sacerdotes cum tubis (I Esdr 45
3, 10): tubę anguste, czasne ex parte oris...,
et ample,"przestrone, ex parte superiori ib. 416 r;
Przestronne spaciosa (sicut impetus aquarum ...
emissarum super terram spatiosam Is 28, 2)
1471 M P K J Y 92; Przestronne (war. lub. rp.\ 50
przestrone) spaciosa (aedificabo mihi domum
latam et cenacula spatiosa Jer 22, 14) ib. 99;
Lata via est et spaciosa, przestroną, que ducit
ad perdicionem (Mat 7, 13) XV p. post. GIDom
73;
przenośnie: Ostium, id est Sacram scrip- 55
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turam dzw<i>rze mowy, id est przestrona wy
mowa jako drzwy ^odtworzone (war. kał.:
movy, przestworna vymova yako drzvy othworzona; orantes simul et pro nobis, ut deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi Col 4, 3) M P K J Y 129; Yazyk
myal [a] barzo przestrony (lingua fuit... mul
tum expedita) Rozm 152; r-' przestron(n)a rzecz
'proza, mowa niewiązana, prosa oratio : Prosa
przestronna rzecz pełna (war. lub.: przestroną
rzecz; prosa incipit, versu labitur, pedestri sermone finitur Prol VII) 1471 MPKJ V 6; Prosa
przestrona aut syroka rzecz (a principio itaque
yoluminis, usque ad verba lob, apud Hebraeos
prosa oratio est Job prol. II) ib. 59.
Przestrono cf. Przestronno
Przestrony cf. Przestronny
Przestrzech 'mieszkanie, locus, ubi aliąuis ha
bitat, domicilium': W przestrzechv (war. kal.:
w przebitky) in domicilio (factus sum sicut
nycticorax in domicilio Psal 101, 7) MPKJ
V 65. ^ C f Przystrzech.
Przestrzelon bot. 'Knautia arvensis Coult.':
Przestrzelon iacea nigra 1437 Rost nr 2651,
sim. 1460 ib. nr 3592, etc.; Iacea nigra, id est
*przeszczelon XV ex. GILek 68.
Przestrzyc *przeciąć, przerżnąć, dissecare :
Gdym geszcze tczon, przestrzygl m0 (succidit
me Is 38, 12) FI Ez 4, sim. Pul; Przestrzyzon iest
(praecisa est Is 38, 12, FI: przekroyon gest)
yako od tkoczego żywot moy Pul Ez 13.
Przestwomy'szeroki, szeroko otwarty, (tu prze
nośnie) latus, late patens': Ostium, id est Sa
cram scripturam movy, przestworna vymova
yako drzvy othworzona (war. lub.: dzw<i>rze
mowy, id est przestrona wymowa jako drzwy
♦odtworzone; orantes simul et pro nobis, ut
deus aperiat nobis ostium sermonis ad loquendum mysterium Christi Col 4, 3) 1471 MPKJ
V 129.
Przesukać ezwijać, skręcać, contorąuere': Przesukan[y]e (war. kal.: *przeschiekane) retorta
(facies et velum de hyacintho et purpura coccoque bis tincto et bysso retorta opere plumario
et pulchra varietate contextum Ex 26, 31)
M P K J Y 18; Zelono byalim przeszvkano (war.
kal.: zieloną byalym przethikano) de bisso re
torta (feceruntque omnes... cortinas decem de
bysso retorta et hyacintho et purpura coccoque bis tincto opere vario et arte polymita Ex
36, 8) ib. 19.
Przesukawać 'zwijać, skręcać, contorąuere' :
Przesukavanim knem (pro lnem, war. kal.:
przeschukovanym postawczem) czirwonim torto
cocco (opus textile viri sapientis, iudicio et
24*
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veritate praediti, torto cocco opus artificis
Ecclus 45, 13) MPKJ V 86.
Przesukować *zwijać, skręcać, contorąuere :
Uczynyly so wszistczy... opoon dzeszyocz ze
lnu byalego przesukowanego (de bysso retorta)
B Z Ex 36, 8, sim. ib. 36, 35. 38, 9; Uczynyl
przystrzesze... se lnu byalego przesukowanego
(ex... bysso retorta) ib. 36, 37; Vdzyalal
opon00... byalym lnem *przesukowana (ex...
bysso retorta) ib. 38, 18; S byalego lnu przesu
kowanego (ex... bysso) ib. 38, 23; Przeschukovanym (war. lub.: przesukavanim) postawczem
czirwyonym torto cocco (opus textile viri
sapientis, iudicio et veritate praediti, torto cocco
opus artificis Ecclus 45, 13) 1471 MPKJ V 86.
Przesuszyć ' uczynić suchym, wysuszyć, siccum
reddere, desiccare : Sliszelismi, ze przeszvszyl
(quod siccaverit) pan wody Morza Rydnego
k waszemv przesczy B Z Jos 2, 10; Iakos bil
yczinil pirwey w Morzy Rydnem, ges to gest
przesvsyl (siccavif), dok0dsmi nye przisli ib.
4, 24.
Przesypiać się 'zażywać snu, somno uti, ąuiescere, dormire : Nye przessipya szye non cubat
XV p. post. R XXIV 44.
Przeszarzedny 'bardzo zły, pessimus : Czinyly
skutki przeszarzedne (verba pessima) drazny0cz
pana BZ IV Reg 17, 11. ^ Bohemizm.
Przeszcie cf. Przejście
Przeszczodry 'bardzo szczodry, largissimus' :
O przesczodry zbawyczyelyy, day my zawzdy
w szyą wyerzycz Naw 92.
(Przeszeroki) Przeszyroki'bardzo szerokt, bar
dzo rozległy, latissimus': Ale lvd, genze sy0
srodzil na pvsci we czterdzestoch laat w drodze
przeszyrokey pysczey (itineris latissimae sclitudinis) nye obrzazan byl B Z Jos 5, 6; A ony...
w zemy przeszirokey a tuczney (in terra latissima et pingui), ioszesz poddał gych oblyczy,
nye szluszily tobye BZ Neh 9, 35.
Przeszkadzać ' utrudniać, uniemożliwiać coś,
wyrządzać Szkodę, aliąuid impedire, prohibere,
detrimentum afferre*: Iura Iohannes fideiussit
pro filio suo seniori Petro, quod non debet
dampnificare al. przeszkadzacz in eadem tenuta 1478 AGZ XV 489.
Przeszkarady 'bardzo zły, pessimus9: Przeto
isze yczinyl M anases... ganyebnoscy ti przeskarade (abominationes istas pessimas) nad to
wszitko, gesz czinyly Amoreysci przed nym
B Z IV Reg 21, 11.
Przeszkodzić (o pieniądzach) 'zabronić wy
płaty, prohibere (pecuniam) solviy: Iaco to IX
marcas, czosm0 (leg. cośm ją) v *Bogvfal0
wz0l, tey Woyczech na Bogufala ne *przescho-

dzil in Bogufal zaplaczil 1403 Pyzdr nr 210; Iaco
to IX marcas, czo mi Bogufal zaplaczil, tey
Voyczech na Bogufala ne preskodzil, ale mu
ye kazał preswynno zaplaczicz ib. nr 211; Iaco
Voyczech kazał ne przeskodzone pen0dze Bogufalowi za sszo zaplaczicz ib. nr 213, sim.
ib. nr 212.
(Przeszlachetny) Prześlachetny *bardzo szano
wany, bardzo znamienity, nobilissimus, amplissimus, clarissimus*: Takesz Sadoch, mlodzenyecz
przeslyachetnego rodu (egregiae indolis) BZ
I Par 12, 28; Panno, yesthesz... na vyeky
yyeczne przeżegnana dla płodu thwego przenaszlyachetnyeszszego ca 1500 R XIX 66.
Przeszły fo rm y : ac. sg. m. przeszły 1461
ZapWarsz nr 1122; /. przeszłą Sul 13;
g. pl.
m. przeszłych XV med. PF V 74; /. przeszłych
1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII. XII; ~ ac.
pl. f. przeszłe Sul 30, Dział 6. 27, XV ex.9
SKJ I 143; ^ /. sg. f (o) przeszłej Sul 13.
Z n a c ze n ia : 1. eminiony, dawny, praeteritus,
antiąuus, vetus*: <Szbaw nasz, proszimi, panye>,
ode wsz<y>thkych slosczy przeszłych y przemynąlych (praeteretis, Msza III. VI. VII XIV: minolych) 1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII. XII;
Sicut est conswetudo bonorum semper exempla
precedencium, przeszłych, patrum inquirere,
quibus proficiant ad meliora XV med. PF
V 74; Jako mnye yynowath Andrzey...
*cythyrnaszthe kop na swyethy Jan przeszły
1461 ZapWarsz nr 1122; Sloszczy swoye prześle
(mała sua praeterita) ze lzamy y wsdychanym
vstavyczne ną modlythvye vysznavącz XV ex.
SKJ I 143; ^ rzecz przeszła 'sprawa ostatecznie
osądzona, causa diiudicatd: O rzecz<y> przeszley skazanym. Myenącz a czwirdząncz szą nyesprawyedlywye skazanym bicz, nye nagany-ly
nathemmyescze sąndzey, skazanye poydze w rzecz
prześlą szkazanym (sententia transibit in rem
iudicatam) Sul 13; A wszakosz są nyektorzy,
czso rzeczy przeszłe y tesz sądem osądzone
(mortua et finita negotia, Sul 38: myarthwe
a dokonane rzeczi)... navczyly sya wzdzyracz
Dział 27; ^ wina przeszła 'kara orzeczona
przez sąd, pecunia, ąuam qui iudicium perdidit,
sohiR: Paknyą... w dosziczwczynyenyy za wyni
przesszle (de poenis praemissis, Dział 18: wyn...
przepadlych) biły lscziwy a knąąbrzny Sul 30.
2. ’taki który przyszedł, tu o sprawie, która
wpłynęła do sądu, qui venit, hoc loco de causa
ad iudices delata>: Obeszrzawszy..., ysze... w sądzech... podlvg swych glow smysly... rzeczy
przed nye przeszłe rozmagycze sądzą..., vloszylysmy tho myeszanye sadów bycz zlomyono
Dział 6.
Cf. Przyszły.
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Przesznica cf. Przecznica
Przeszówka *?’: Petrus de Bandcouicze unam
aream ... et octo arwos agrorum, de ąuibus
arwis unum na *plossyawe dbrzi alium na
rownem lyessye, alium na przessowcze, alium
na dlugem dzelye... vendidit 1438 StPPP II
nr 2752.
^ Może należy rektyfikować na
przeczowka.
Przeszyroki cf. Przeszeroki
Przeszywacz 'hafciarz, qui artem acu pingendi exercet9: Który bil rzemyeszlnyk z drzewya, przesywacz y dzelnyk barwamy pyora
ptassego (polymitarius atąue plumarius) BZ Ex
38, 23.
Przeszywać 'wyszywać, haftować, acu pingere’: Strangulatam vestem przeschywane odzyenye albo afthowane (stragulatam vestem fecit
sibi Prov 31, 22) XV med. Zab 524; Pro duabus
nastolki, una grisea et alia brunatica, ambe
breves przeschywane 1500 ZsigBud 56.
Cf
Przeszywany.
Przeszywany eodnoszący się do wyszywania,
hafciarstwa, ad artem acu pingendi pertinens' :
(działo) przeszywane esztuka hafciarska, ars
acu pingendi': Uczynyly S0 wszistczy... opoon
dzeszy0cz... s postawczu czyrwonego dwogecz
barwyonego dzyalem przemyennym a mysztrzownym przeszywanym (opere vario et arte
polymita) BZ Ex 36, 8; Udzyalal pawlok0 0 ...
sz byalego lnv przessukowanego dzalem prze
szywanym (MPKJ V 20: przeszywnym), prze
myennym y roszdzyelonym (opere polymitario
varium atąue distinctum) ib. 36, 35, sim. 1471
MPKJ V 20; Uczynyl przystrzesze... se lnu
byalego przesukowanego dzyalem przeszywa
nym (opere plumarii) BZ Ex 36, 37; W chodzenyu gego dzyalem przeszywanim (opere plumario, 1471 MPKJ V 20: *przeschiwane, war
lub. rp.; *przezyvanye) vdzyalal opon00 s barwi
modrey ib. 38, 18.
Przeszywny eodnoszący się do wyszywania,
hafciarstwa, ad artem acu pingendi pertinens5
(działo) przeszywne *sztuka hafciarska, ars acu
p in g e n d iPrzeszywnym (war. kal.: przeschiwanym) *pa!mitaneo (fecit et velum de hyacintho
et purpura, vermiculo ac bysso retorta opere
polymitario varium atąue distinctum Ex 36, 35)
MPKJ V 20.
Przeście cf. Przejście
Prześcieradło, Prześciradłof o r m y : n. sg. prześciradło ca 1455 JA XIV 494, ca 1500 Erz 80;
prześcieradło ca 1500 Erz 80;
g. sg. przeście
radła 1491 ZapWarsz nr 1713; ^ ac. sg. prze
ściradło ca 1500 JA X 379; prześcieradło XV
p. post. R XXV 179, XV e*. S K J I 146;
i. sg.
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prześciradłem Rozm 533; ^ /. sg. (w) prześciradie 1471 MPKJ V 120; ^ n. p i prześciradła
OrtOssol 55, 2; prześcieradła Ort Mac 69, XV
p. post. R XXV 178;
g. p i prześciradł 1478
ZapWarsz nr 1215, 1493 PF IV 664; ^ ac. pl.
prześciradła 1491 AGZ XVIII 509.
Z n a c z e n ie : ?kawał płótna używany do róż
nych celów, głównie jako część bielizny poście
lowej, też chusta, pars lintei, imprimis linteum
super lectum stratum : Przeszcyradlo ca 1455
JA XIV 494; Cv they to gyerdze... slvszayą...
przesczyradla (OrtMac 69: przeszczyeradla),
podusky, popony OrtOssol 55, 2; In sindone
w byalem plothnye aut w przescziradle (accepto
corpore Ioseph involvit iliud in sindone munda
Mat 27, 59) 1471 M PK JV 120; Nye *wzyarnlem
gemv w noczy chazyebna *rzyecza przesczyradl
1478 ZapWarsz nr 1215, sim. 1493 PF IV 664;
Quia non accepi nobili Stanislao... ducdecim
lintiamina de tela linei al. przesczyradla
z plothna Inyanego 1491 AGZ XVIII 509; Ja
kom ya Barbarze... czechla nye sdrapal anym
rapką, przesczyeradla y podwyky wsyąl 1491
ZapWarsz nr 1713; Item decem linteamina al.
*przesczirzadla 1495 KsRStWarsz I nr 288;
Lectus suus (sc. Iohannis) fuerunt ligna vel
terra frigida uel lapides, parum sciuit, quid
essent lintiamina, przesczeradla, preciosa XV
p. post. R XXV 178; Bene etenim potuit habere
lintheum przesczeradlo ib. 179; Czyalo mascza
maszaly,... w przeszczeradlo wvyly XV ex.
SKJ I 146; Linteamen est lineus pannus, qui
sternitur in lectis przesczyradlo ca 1500 Erz 80;
Sindon... ąuandcąue simpliciter dicitur pro
lineo panno przesczyrądlo ib. ; Przesczyeradlo
sindon ib.; Posuit (sc. virgo benedicta) wltum
suum super faciem Ihu et deosculans cculos
eius liuidos et cruentatos tvmentesque..., caput filii in sudario, w sczyrka czystą, w przescyradlo czysthe, involuit ca 1500 JA X 379;
Yako myły Iesus pokorno stal przed svcymy
apostolmy, przepaszav schy<ę> Inyanym przesczyradlem po pass a opasał szye Inyanym
obrussem Rozm 533.
Prześciradło cf. Prześcieradło
Prześlachetny cf. Przeszlachetny
Prześladnik *prześladowca, dręczyciel, qui aliquem perseąuitur, \exat, premiP: len stal na
prawyczy vbogego, by zbawyono vczynyl od
przeszladnykow (a perseąuentibus, FI: ot przysladownykow) duszę moyę Pul 108, 30; Glos
wyernych o przeszlyadnykoch swoych Pul 123
arg., sim. ib. 140 arg.; Czerkew przeczyw
przeszlyadnykom cznotlywych molwy Pul 128
arg. ^ Cf. Przyśladownik.

PRZEŚLADNOŚĆ

PRZEŚLADOWCA

Prześladność *prześladowanie, ucisk, przykrość,
vexatio, iniuria, v/s alicui allata : Blogoslavyeny,
gisch przesladnoscz czyrpyą (qui persecutionem
patiuntur Mat 5, 10) prze spravyedliwoscz, bo
gich gest crolewstwo nyebyeskye XV med.
R XXII 233.
Prześladowacz *prześladowca, dręczyciel, qui
aliąuem perseąuitur, vexat, p re m if: By nye yako
rosproscze swoyey czczy a przesladowacze gey
fpersecutores ipsorum honoris) przeczywko gych
sampnyenyv... czso czynyli stronye drvgey na
ycząszenye, tegodla vstawyamy Sul 54.
Prześladować f o r m y : praes. ind. 2. sg. prze
śladujesz 2?Z I Reg 28, 9; 5. pl. prześladują
XV med. SK J I 58, Rozm 270; ^ imper. 3. sg.
prześladuj Pul 7, 5; 2. pl. prześladujcie Pul
70, 12; ^ part. praes. act. adi. g. pl. m. prze
śladujących Pul 7, 1. 141, 9;
in f prześlado
wać ca 1500 Erz 80; ^ fut. 1. sg. m. prześlado
wać będę Pul Moys 9; 3. sg. m. będzie prześla
dować Rozm 311; 2. pl. m. będziecie prześla
dować Rozm 463; 3. pl. m. będą prześladować
XV med. R XXII 233, Rozm 311; prześlado
wać będą ca 1420 R XXIV 86; ^ praet. 1. sg. m.
prześladował jeśm Pul 100, 6; 3. sg. m. prze
śladował XV med. GIWroc 40v, Pul 108, 15.
142, 3; 3. pl. m. prześladowali są M W 34a,
Pul 68, 31; prześladowali Pul 68, 6. 118,
161.
Z n a c z e n ie : *złośliwie robić przykrości, gnę
bić, dręczyć, też napastować, ścigać we wrogich
zamiarach, aliąuem malitiose vexare, premere,
etiam perseąm : Beati estis, cum maledixerint,
gdissz b0d0 szle mowicz, vobis homines et
persecuti vos fuerint a przeszladowacz vasz
b0d0 (R XXII 233: bądą... prześladowacz, Mat
5, 11) ca 1420 R XXIV 86; Urbis prefectus...
in Christianos crudeliter seviebat *presladowal
XV med. GIWroc 40v; Orate pro proseąuentibus
vos modlcze sze za thy, czo wasz przesladyya
(Rom 12, 14) XV med. SKJ I 58; Przecz przeslyadugesz (ąuare... insidiaris) dusze mey, abich
bila zabyta? B Z I Reg 28, 9; Kedi yczinisz
°[d] *przesladaianczich mnie (de perseąuentibus me Psal 118, 84) sz0d? M W 34a; Zloscziui prześladowali S0 mnie (persecuti sunt
me Psal 118, 86) ib.; Zbaw mye ze wszech
przeszlyaduyączych myę (ex omnibus perseąuentibus me, FI: ode wszech, czso me nenasrz0) y ychoway mye Pul 7, 1, sim. ib. 141, 9;
Przeszlyaduy (perseąuatur, FI: gon) duszę moyę
nyeprzyaczyel! Pul 7,5; Poszylyeny s0, gyszmye
przeszladowaly (persecuti sunt, FI: gonyly *so)
nyeprzyaczele mogy po krzywdzę Pul 68, 6;
Bo yegoszesz ty uderzył, przeslyadowaly S0

(persecuti sunt, FI: nastali S 0 ) Pul 68, 31;
Przeszlyaduycze (perseąuimini, FI: nastoycze)
y gymcze gy! Pul 70, 12; Vwlaczay0<ce>go
tayemno blyznyemu swemu, tego przeslyadowal yesm (perseąuebar, FI: gonił iesm) Pul
100, 6; Przeszlyadowal (persecutus est, FI:
naprzeczywal yest se) czlowyeka stradnego
y żebraka, y skruszonego szyercza vmorzycz
Pul 108, 15; Kszy0zęta przeszlyadowaly mye
(persecuti sunt me, FI: nastały S0 na m0) darmo
Pul 118, 161; Bo przeszlyadowal (persecutus
est, FI: nascygal gest) nyeprzyaczel duszę moyę
Pul 142, 3; Rzeki nyeprzyaczel: Przeszlyadowacz *będe (perseąuar Ex 15, 9, FI: *pogano)
y ychwaczę Pul Moys 9; Przeslądovącz persequi ca 1500 Erz 80; Modlczye szye za thy, któ
rzy vasz *przeslyadvye (pro persequentibus...
vos Mat 5, 44) albo potvarzaya Rozm 270;
Yako vasz bąda przeslyadovacz (cum... persequentur vos Mat 10, 23) v tern myesczye, vczyekayczye do drugyego ib. 311; Gdyszczy ony
zvaly oczą czeladnego Belzebubem, tako vyeczey vasz czyelyadnyk yego bądzye przeslyadovacz albo nyenazrzecz (Mat 20, 25) ib.; Owa
ya szlye k vam proroky..., a s tych potem
pobyeczye... y bądzyeczye przeslyadovacz
(persequemini Mat 23, 34) od myasta do myasta ib. 463.
Prześladowanie 'ucisk, uciemiężenie, przy
krości, vexatio, iniuria, vis alicui allata9: Beati,
qui persecucionem paciuntur, przeszladowa<nie> czirzp0 (R XXII 245: czyrpyą przeczywnoscz albo przesladowanye), propter iusticiam,
quoniam ipsorum est regnum celorum (Mat
5, 10) ca 1420 R XXIV 86; O tich to blogoslawyenstwach mislączim a robyączim przichodzi
przecziwnoscz, myrsyączka a przesladowanye
od slich XV med. R XXII 245; Si gloriari
opportet, que infirmitates mee sunt, gloriabor
ysz wyelbycz sze mnye prze wąsz gest potrzebno
z mych klopotow, nyedostathkow, *przeszladowenya (R XXV 164: *przesladovanye), będę
sze wyelbycz (II Cor 11, 30) XV med. SKJ
I 67; Nyechay sye nye lakam rozmagithego
przeszladowanya (non timebo milia populi
circumdantis me Psal 3, 7) M W lOOb; Chwały
przeszladowanye XV p. post. ErzGlos 175;
Przeslądovanye (persecutionem) o spravyedlyvoscz czyerpyecz XV ex. SKJ I 143.
Prześladowca ' ten kto prześladuje kogoś, drę
czyciel, qui aliąuem perseąuitur, vexat, premit':
Orate propter sequentibus, za przeszladowcze,
vos et calumniantibus vos (orate pro persequentibus et calumniantibus vos Mat 5, 44)
1456 ZabUPozn 106.
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Prześląg b o t. 'w a w rzy n e k g łó w k o w y , D a p h n e
L .9: Przesląk XV m e d . Z a b 516.
Prześliczny ' n a jp ię k n ie jszy , p u lch errim u s9: Toc
słysz, wszech przeslyczna pany, szecz memv
szerczy czyaskoscz czyny XV ex . Z a b 444. 5
Prześnice cf. Przaśnice
Prześniczny cf. Przaśniczny
Prześniczy cf. Przaśniczy
Prześność cf. Przaśność
Prześpiech *p o m y śln o ść , p o w o d z e n ie , res b o  10
r n e , p ro sp e ra e 9: Skonczay se zgloba grzesznicow
y yczinisz przespech prawemu (diriges iustum)
FI 7, 10, 5//w. P u ł.
Prześpieć f o r m y : p ra e s. ind. 3. sg . prześpieje F/ 1, 4, F7 i P u ł 24, 10. 36, 7. 88, 22. 139, 15
12;
im per. 2. sg . prześpiej P u ł 117, 24;
3. sg. prześpiej FI i P u ł 140, 2; ^ p lq p e rf. 3. sg. m
był prześpią! B ogu r B.
Z n a c z e n i a : 1. 'u d a ć s ię , p o s z c z ę ś c ić s ię ,
20
o sią g n ą ć p o w o d z e n ie , p ro sp e re co n tin g ere ,
a/gz/e f e lic ite r evenire *: Wszistco, czsocoli vczini,
przespeie (om nia... prosperabuntur, Pt//: zdarzy
szye) FI 1, 4; Ne b0dz milowan w tein, iensze
przespeie (prosperatur) na drodze swoiey P/
36, 7, s/m. Pw/; *Mosz molwy0czy ne przespege 25
(non dirigetur) na szemy P/ 139, 12, s/m. P u ł ;
Jensze trudi czirpal zawerne, yescze bil ne
przespał {B ogur C: przyszp[a]yal, D—F: przyszpial) zazmerne, alis sam bog zmarthwichwstal
B ogu r B;
'odn ieść k o r z y ś ć , lucrum cap er e 9: 30
Niczs przespeie (proficiet) neprzyaczel w nem
FI 88, 22, sim . P uł.
2. dobrze prześpieć 'd a ć p o m y śln o ść , p o s z c z ę 
śc ić , a lią u id fo r tu n a r e , p ro sp e ro succeSsu b e a re 9:
Gospodnye, dobrze przespyey (bene prospe- 35
rare, P/: przysaey, p r o przyspey)! Pw/ 117, 24.
3. *p ó jś ć , p o ś p ie s z y ć ,
p r o p e ra re 9: Przespey (dirigatur) modlytwa moya przed oczyma
twogyma P/ 140, 2, s/m. P uł.
4. *p o k ie r o w a ć , p o p r o w a d z ić , re g ere , du cere9: 40
Przespeie (diriget) smerne w S0dze P/ 24, 10,
,s/m. P u ł.
C f. Przyśpieć
Prześpieszyć się 's z y b k o co ś zro b ić , ch ętn ie
się sp ra w o w a ć w edłu g c z e g o ś , a lią u id ce le rite r 45
f a c e r e , lib e n ter a lią u id seq u i9 o b se rm re 9 : Przeto
ku wszem kaznyom twoym przespyeszyl yesm
szye (dirigebar, P/: pospeszyl gesm se) Pu/
118, 128. ~ C f. Przyśpieszyć.
1.
Prześpiewać *za śp ie w a ć , śp ie w a ć , ca n ta re9:50
W ten dzen ystauil Dauid ksy0sz0 ku chwalenyv pana, Azapha a bracy0 gego, to przespyewai0c P Z I Par 16, 7; Przespyewa<j>cye g<ory>
chwal0 (iubilate... laudem), bo vcyesz<y>l pan
I<ud> swoy B Z Is 49, 13; Przespyewaycze (w ar. 55
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k a l.: spyevayczie) modulamini (modulamini illi
psalmum novum Judith 16, 2) M P K J V 57.
C f. Przyśpiewać.
2.
Prześpiewać 'p o z o s ta w a ć , p r z e b y w a ć , /rwać,
m a n ere , c o m m o ra ri9: Cso nam pres togo nemochnego... znamona? Zauerne nics ynego
crome cloueca gresnego ue zlih skutceh prespeuai0cego Piw br 35.
1. Prześpiewanie eza śp ie w a n ie , śp ie w a n ie , ac/t/s
ca n ta n d i9: Conenias, ksy0sz0 sług koscyelnich
nad prorocstwem bil[y] a ku przespyewanyy
slotkey pyeszny (ad praecinendam melodiam)
bil zaiste wyelmy m0dri B Z I Par 15, 22.
2. Prześpiewanie ' w y jśc ie , w yru szen ie w d ro g ę ,
ac/z/s exeun di, p ro fic isc e n d i9: Wyesselyl se yest
Egypt w przespyewanyy (in profectione, Pu/:
w poszczyu) gich, bo przypadł był strach gich
nad nymy FI 104, 37.
Przeświaczyć c/. Przeświadczyć
Przeświadczyć, Przeświaczyć 'z w y c ię ż y ć k o 
g o ś są d o w n ie , aliąu em in iudicio vin cere9: Ktho
szye tego wyszna, ta targowna ma stacz, ale
kto szye gego zaprzy, tego mayą przypusczycz
ku przyszandze, bo w maydborszkyem prawye
nye może nykogo przeszwyathczycz podług
prawa w thych rzeczach O r tO s s o l Al, 4, sim .
O r tM a c 58; Naydzyecz (p r o naydzycze) waszem
(leg . w waszem) prawye, nye gestemly yą blyszy
bronycz szwey szygye y gymyenyą, nyszlyby
mye kto mógł przeszwyatczycz (conyincere, O rt
M a c 137: przewyczyązycz) O r tO s s o l 100, 3;
On gest blyszchy swą sygyą y gymyenye bro
nycz, nyszlyby kto takyego mogl przeszwaczycz
(abtestare, O r tM a c 137: przewyczyązycz) ib.
~ C f. Przyświadczyć.
Przeświatły f o r m y : n. sg . f . przeświatła 1444
R XXIII 307; neutr. przeświatłe P u l 15, 6;
r-' d. sg. f . przeświatłej 1424 M s z a III s. 59,
sim . XIV; ^ a c. sg . m . przeświatły 1424 M s z a
III s. 57, sim . XII. X IV ;/. przeświatłą R o zm 21;
n eu tr. przeświatłe B Z Lev 24, 7.
C o m p a ra t. n. sg . m . prześwietlszy R o z m 841;
^ a c. sg. m . prześwietlejszy 1476 M s z a XIII s. 65.
Z n a c z e n i a : 1. 'b a rd zo ja s n y , b a rd zo c z y s ty ,
n a jc z y s ts z y , cla rissim u s , p u rissim u s9 : Polozisz
na nye kadzidło przeswyatle (tus lucidissimum)
B Z Lev 24, 7; Zrenycza myala czarna, alye przesvyatla (nigra, sed perlucida fuitąue pupilla),
bo nyyednego zakały w yey zrzyenyczy nye
było R o z m 21;
^ prześwietlszy 'b a rd zie j
ja ś n ie ją c y , b ły s z c z ą c y , cla rio r , fu lg e n tio r : Tenczy nykakyey nye vydzy my szye, by tvoy syn
byl a moy mystrz myły, bocz on byl przesvyedlszy sloncza, a tenczy yest trądovathy, yschytkych
skaradschy R o z m 841.
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2.
fnajdostojniejszy, najczigodniejszy, najzna
mienitszy, venerabilis, clarissimus, amplissimus' :
Takesz gdysz wecz<e>rzaal yest, wsząw y ten
przeswyatli (MsztfXIII: przeswetleyszy, VI. VII:
przyeszwyąthy, I. VIII: czysty, szwathly, IV : czy 5
sty, swanthy) kelych (hunc praeclarurn calicem)
w szwąte y tesz welebne rancze swoye 1424
Msza III s. 57, sim. XII. XIV; Obyatuyemi
przeszwyatley (Msza XII: prz[y]eszwathiyey,
I. IV: szwathley, VIII: dosthoyney, oszwyeczo- 10
ney) dostoynosczy, wyelebnosczy twoyey (praeclarae maiestati tuae) s swych darów y teesz
danych obyat0 czyst0 1424 Msza III s. 59,
sim. XIV; Przeswatla swianta troycza fulgida
trinitas (praesta... hoc tu, nate dei et bonę 15
spiritus, regnans perpetuo fulgida trinitas per
cuncta pie saecula) 1444 R XXIII 307; Po
wrozy vpadiy my w szwyatlych, yze dzedzycztwo
moye przyeszwyatle (praeclara, FI: swatlo) yest
20
mnye Pul 15, 6.
Przeświecać 'rozjaśniać, oświecać, oświetlać,
illustrare, illuminare (? ): Postavylesz szyedm
planet na nyebyeszyech y przykazalesz ym, by
dzyerzely barzy byeg vcz<w>yrdzenya nyebyoss, [...] vstavyenya svyata przeswyeczaya [...] 25
(in aethere planetas tu septem statuisti, qui
firmamenti teneant impetum iussisti, hi sui cursus ordinem servant oberrando, sphaeram mundi
perlustrantes concordant discordando) Rozm 5.
Przeświet (?) może 'wydrążony pień drzewa 30
służący do odprowadzania dymu, fortasse truncus excavatus, quo fumus emittituF ( ?): Homines supradicti singulis annis domino episcopo...
dare tenebuntur et per presentes tenentur tributum viginti grossos..., item unum pud lini 35
septennarium, item duo fumigalia al. przeswyethy, item unum equxn equestrem sub famulum domini episcopi 1484 KodWil I 395.
Przeświętny 'najświętszy, sanctissimus': Dzen
ossmi b0dze przesławni a przeswy0tni (celeber- 40
rimus atque sanctissimus) B Z Lev 23, 36.
Prześwięty 1. *najświętszy, sanctissimus' : Nazowyecze ten dzen przesławni a przeswy0ti
(celeberrimum atque sanctissimum) B Z Lev 23,
21; Tocz s0 dnyowye bozi, tesz to nazowyecze 45
przeslawn[y]e y przeswy0te (celeberrimas atque
sanctissimas) ib. 23, 37.
2. rnajdostojniejszy, najczcigodniejszy, \enerabilis, clarissimus, amplissimus : Thakyesz gdysz
wyeczerzal yest, wszyaw y then *przeswaythy 50
(Msza III. XII. XIV: przeswyatli, XIII: prze
swetleyszy, IV: czysty, swanthy, I. VIII: czysty,
szwathly) kyelych (hunc praeclarurn calicem)
w swathe y the *wyelebnye raczę swogy 1456
55
Msza VI s. 261, sim. VII.

PRZETO

Przetak rrodzaj dużego sita o większych otwo
rach, służącego głównie do przesiewania ziarna,
cribrum ąuoddam maius granis cernendis imprimis destinatum : Pro cribris Cracovie et pro
aliis dictis przetacky 1407 RachNKorcz 460;
In promptuario: ... olle 12, przethaki 3 1498
LustrPłoc 147; Przetak XV p. post. Rost nr 1880,
sim. ca 1455 JA XIV 489; Na przethaky et
ad plati pro tergendis equis dedi I florenum
1500 ZsigBud 61.
Przetarżon bot. rprzetacznik leśny, Yeronica
officinalis L ? : Przetarszon pleuretica 1437 Rost
nr 2741; Przetarszon costarsia ca 1465 ib.
nr 4296; Przetarszon pansa 1472 ib. nr 1658.
~ Cf. Przytarżon.
Przetłusty 'bardzo otyły, pinguissimmf: Postawyon przed Samuelem Agag przetlusti (pinguissimus) a trz0sl sy0 BZ I Reg 15, 32.
Przeto 1. jako wskaźnik nawiązania wyniko
wego 'dlatego, skutkiem tego, więc, zatem,
quam ob rem, ideo, itaque, igitur : a. nawiązuje
zdanie równorzędne wynikowe: Slotky y prawi
gospodzin, przeto (propter hoc) zakon da zostai0czim na drodze FI 24, 9, sim. Puł; A thakosz kaszdy oczczecz czeladny... oth oprawyenya gymyenya wscząga szą..., przetho aby
(propter quod) dobrze robyaczy... vszythek
s tego wszaly..., vstawyamy Sul 53, sim.
Dział 45; Nyewjesczy obraasz iest iako ognyowi
miecz, przeto baacz sye wielmy [...] Gloger;
Ale wrotny w kaszdich bronach strzegły..., prze
to (quam ob rem) y gyny gich bracya... prziprawyaly gym karmye B Z II Par 35, 15; Tho
gydacze gymyenye albo thy [gy] pyenadze były
naszego oczczą..., przetho (ideo) my patrzymy
s prawa k themv domowy OrtOssol 28, 1, sim.
OrtMac 24; Aysprawna (pro nyesprawna) rzecz
gest roszmaytha, przeto (ideo) nye możemy
wam na wsythky gedno pospolne prawo naydcz
OrtOssol 95, 1, sim. ib. 21, 3; Dla ktorego
rozdzeranya rzeczy myedzy naszymy poddanymy gadky y myeszanya pochodzą, przeto
(quapropter, Sul 6: a thegodlya) kv chwale
boszey... vloszylysmy tho myeszanye sadów
bycz zlomyono Dział 6; Adam mye w yeplcze
vkuszyl, przetho przesz mya vmrzecz mvszyl
De morte w. 142; Za przestampcze myalem
wszitki grzeszniki zemie, przeto miłowałem
(ideo dilexi Psal 118, 119) szwiadeczstwa twoie
M W 39a; Czeszarz chczyal, bych szye z ludem
zydowskym vmyal *opyekasz, przyetom szye
zatroszkal XV p. post. RozmPam 473; Czy...
goszpody w myesczye nye myely, przetho do
stąynyey stąpyly De nativ w. 11; ~ a przeto:
Jacom bil na ssandze ot Sczepana... a Janowo
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stron0 rzecz ssz0 ne dokonała, a przeto gim
dalesm do Poznana do ssandu 1408 Pozn
nr 656; Scimus, quia scis o m n i a . i n hoc,
a preto, credimus, quia a deo existi (Jo 16, 30)
XV in. R XXIV 73; Sz gegosz obrzeczenya 5
mnoszy szą prawdi vczisnyenye, a przetho (unde,
Dział 23: przeto) przy them tho vczysznyenyv
thakoszmy mvszili vstawycz Sul 34; Zona po
szmyrczy mąza... po mązv wszisthko gymyenye
trzymała, a przetho (propter quod) nyekthora 10
gymyenya dzeczem... kazyla są Sul 74; Stworzil
gess naas, panye, ku tobye, a przeto nyespokoyno gest nasche syercze, alisz otpoczinye
w tobye XV med. R XXII 242; Patrzczye,
ysze wam dal pan soboto, a przeto (et propter 15
hoc) wam dal dzen szyosty dwoy pokarm BZ
Ex 16, 29; Ale Iaus a Baria nye myalasta wyele
sinow, a przetosta (et idcirco) w geney czelyadzi... polyczona B Z I Par 23, 11; Dzewkacyem szidowska a przetom (ideo) vcyekla od 20
gych oblycza BZ Judith 10, 12; Gdyby czlowyek zaczwyerdzon, szlowye gdyby kv prawu
nye stal, a przeto by wynon o głowa OrtOssol
94, 4, sim. OrtMac 130; Yednosch ya mymo
ynny lvd nyeplodna abo *przezdzatk*ymy, 25
a przetom (per hoc) wschemv lvdv przeczyvna
Rozm 6; Ioseph... myloval czystotą, a przeto
był czysty przyrodzenya svego ib. 31; Obroczylo szye v plącz sercze nasche..., a przeto
smathne yest sercze nasze ib. 736; ~ i przeto: 30
My czo yvsz thw yydzymy, y przetho (R XIX
97: a przetho) k thobye crzyczymy ca 1440
R XXV 220.
b. nawiązując zdanie do poprzedniego kon
tekstu, wskazuje na związek wynikowy: Od mo- 35
sza lichego witargnesz me. Przeto (propterea)
spowadacz se bodo tobe FI 17, 53, sim. Pul;
W robocze ludzskey ne so... Przeto (ideo)
trzimala ie pisznoscz FI 72, 6, sim. Pul; Ktosz
chcze przeto zbawon bycz (qui vult ergo sal- 40
vus esse), tako o troyczy rozvmey FI Ath 26,
sim. Pul; Gest przeto wara (est ergo fides)
prawa, bychom werzely..., ysz pan nasz Gezus
Krystus boży syn, bog y czlowek gest FI Ath 28,
sim. Pul; Vstawyamy, ysz gdiby które wszy 45
nye poszywali prawa nyemyeczskego, daley
przes prawo nyemyeczskye... nye będą szą mocz
otheymowacz. Przetho (propter quod, var. quapropter) chczemy, aby... onym prawem, kthorego ona wyesz pozywałaby, ma bicz sządzon 50
(sc. grzech) Sul 43, sim. Dział 33; Przetho
(idcirco) wydzalo szą naszym ryczerzom, aby
nygeden slyachczicz... kvpycz myal... solthysthwa Sul 52, sim. Dział 44; Quam ob rem,
przeto, est secundum, quod sunt tria genera 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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temporalia divitum XV med. GIWroc 30v;
Adamowy nye bilo naleszono pomocznyka...
Y wpuszczyl przeto (ergo) pan bog *vczyoszone
*semye w Adama BZ Gen 2, 21; Y rzekła
gest: Zayste wydzalasm tu to, czsom poszodala
wydzecz. Przeto (propterea) wezwała gest studnyczo Studnycza żywego ib. 16, 14; Powyecz
przeto gim (dic ergo eis): Ziwczem ya BZ
Num 14, 28; Pochował (sc. Tobijasz) to cyalo
martwe. Przeto karały gy (arguebant autem
eum) gego biyzny wszitci BZ Tob 2, 8; Przeto
abo ia bila nyedostoyna (et aut ego indigna fui
illis), albo ony snadz mnye biły nyedostoyny
ib. 3, 19; Przeto gdisz ona vsliszala (haec
itaque cum audisset)..., posiała ku kapłanom
*Chamri BZ Judith 8, 9; Skladayą na nye
pozwy... Przeto (et sic, Sul 27: a thakoosz)
ybostwo vbawszy syą groź gych, pyenyądzmy
gotowymy przepraszayą Dział 15; Nadtho uel
s tego aut przeto super hoc (super hoc acfcingite
vos ciliciis Jer 4, 8) 1471 MPKJ V 97; Wyerzą
ya, yze yest twe wyaczsche szmylowanye...
nyz me... zgrzeschenye. Przetho, myły panye,
proscha czye, day my ypamyathanye grzechów
mogych Naw 93; Nam ideo, bo przeto, simile
est regnum celorum homini patri familias
(Mat 20, 1) XV p. post. GIDom 45; Sloya nasche
mayą bycz przeczyy yemy naprzykrsche...
Przeto kyedy tako bądzyem czynycz, peyno to
ydzyerzemy, czo żądamy Rozm 744; ^ a przeto:
Ku tobe wsdichami *lkayocz... w tern tho pa
dole zlesz. A przeto (eia ergo, SaheReg 1:
a thegodla, 2: ey nusz, 3: ay przeto, 4: nosz
tegodla, 7. 9. 15: a przetosz, 12: owa przettho,
13: przetho, 14: tegodla przetho, 16: eya
przeto, 17: eya a przetho, 18: tegodla), *oredownycze nassa, ony twe miloszerdzywe oczy
kv nam obrcczy SaheReg la, sim. 5. 6. 10. 11;
Tulerunt ergo, a preto, lapides ludei (Jo 8, 59)
XV in. R XXIV 72, sim. ib.; Dominus Colenssky dixit: Przethoss by Sandziwog... riyerad by othpowyadal, ysz drugyey strony nye.
A przeto woźny: Chcza praw dossycz vczynycz 1435 Pozn nr 1577; Uczeczmy syą do
boga..., yschby g‘y (^c. dar ducha świętego)
nam raczył szeslacz wsyercza nascha... A przeto
posdrowmy dzyevycza panną Maryą, rzeknacz:
Sdrowasch Maria *ascz do kończą XV med.
MacDod 35; Boymisch syą, bichom pichą
krolewstwa nyebyeskyego ny straczily, a pyekyelnego dobili. A przeto chczeli kto tho myecz
blogoslawyenstwo, napyrwsche tegda misi o po
korze, bi yą myal y mylowal XV med. R XXII
236; Zyw gest pan bog twoy, ysze nye mam
chleba, geno z garstko moki we ssodze...
25
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A przeto zbyrarn (en colligo) dwye drewnye,
abich... vczinyla to sinv memu B Z III Reg
17, 12; A przetho wszelky (omnes praeterea)...
mayą vdzielaczy testamenth 1484 R e g 715;
Unde laudabilis consuetudo, a p[z]rzeto chwa
lebny obyczay, est isto tempore ieiunare XV
p . p o s t. G ID o m 62; Bocz ivsz szyekyera v korzenya drzeva położona yest. A przetho vszelkne
drzevo (omnis ergo arbor Mat 3, 10), chtore
nye czyny ovocza dobrego, bądzye vyczyatho
E w Z a m 298; Vschelkye sczepyenye... bądzye
vyrvano. A przetho nyechayczye (sinite illos
Mat 15, 14), slyepycz ssą vodze ych R o z m 356.
2. w zd a n ia ch p o d rzę d n ie z ło ż o n y c h : a. w z w ią 
z k u z e zd a n ie m p r z y c z y n o w y m : aa. ja k o za p o -

Pylath nye doczekał odpovyedzenya.. czo by
pravda była? Pyrve przeto, bo to pytanye
potrzebovalo ku napravyenyv dobrego czaszv
ib. 787; Thucz mała nye dostało poi albo
karthy yedney, a to przeto, yze tez tam kończą
nye masch ib. 847; ~ przeto w n a stęp n iku :
A togodla, i<z)... k dobremu vstac S0 oblenai0, preto prez <ślepego> dobre S0 znamonui0
K św br 19; Yszess ty mne pirvey rzeki, yszessz
chłop, przetom tobie ja *rzel, isszess ti chłop
1425 R T H III nr 76; Eze ludze conyeczney
czirekwye... myeli bicz silno falą swyeczską
vyączy, ... przetho dyabel prziwyodl na thi
nasche czaschi silne omowi XV m ed. R XXII
248; Alye yze ya nadzna kv thwoyemv domv
przysthapycz dzyszya myszlą, przetho modlya
szye thobye N a w 142; Bo grzeschą yusz ludze
barzo, przetho ye karze bog yawno XV ex .
M a c D o d 140; Alye yze była nocz czyemna...,
przetho nye vyedzyala, gdzye schukacz svego
syna R o z m 591; ~ bb. ja k o sp ó jn ik w p o łą 
czen iu z iż(e), że, acz w p ro w a d za ją c y zd a n ie

194

5

10

15

w ied n ik zd a n ia p r z y c z y n o w e g o 'd la te g o ( ż e ) ,
p ro p te r e a : Maczey przetho Dominicoui woli

*vanl, isz ne obranczil sza nigedna vpraviszna
1397 P o zn nr 344; Iaco *Choyensczi ne przecz
[ne] sabil Waldowskego, yeno przeto, ysz mu
dal brata obesicz 1404 P ie k VI 230; Jakom
ya Ondrzeya przetho bil, esz my szan nye dal
lupicz w mey dzedzinye 1428 Z a p W a r s z nr 325;
A przetho nyerad by othpowyadal Sandziw o g . y s z drugyey strony nye 1435 P o zn
nr 1577; Przetho szle napyssano, esze mało
pywa we dzbanye imyano XV p . p r . J A XIV
506; Sdechnyesz przeto, yzesz wsy0l zon0,
bocz ma moza B Z Gen 20, 3; Otpowyedzal
Iacob: Przeto gesm kromya twego wyedzenya
szedł (quod inscio te profectus sum), ze gesm
sz0 bal ib. 31, 31; Nye ostawy0cz y paznokczya tego, czsosz gest potrzeba ku offyerze
panu bogu naszemu, *nawyoczey przeto, ysze
nye wyemy (praesertim cum ignoremus), czso
byśmy myely offyerowacz B Z Ex 10, 26; <C)zastokrocz myedzi naszimi poddanimi o grani
czę gadky b y w a y ą . a to przeto, ysze (et quia,
S u l 21: alye ysze) myedzi dwiema dzedzinama
strvmyeny abo rzeka plinye D z ia ł 7; Kako
poszczygal yeden tysszyocz, a dwa gonyly
dzeszyęcz tyszyęczy? Aza nye przeto, yze
(nonne ideo, quia Deut 32, 30) bog gich przedal ye? P u ł Deut 43; Svaczby v myerzączcze
myely nye przeto (non quia), ysby małżeństwa
nyemyely (p r o myenyly) plodzenye lyvda
vmnyeyschycz, alye tern nymyely (p ro mye
nyly?) bacz szye nyevmyernosczy przebyvacz
z nyevyastamy R o zm 182; Przeto (ideo) zakon
kazy, yze go pelnycz nye może ib. 187;
Bo kyedy yydzyal (sc. Piotr) yne vczyekayącz,
nye vczyekal ale stal z daleka, lye przeto,
yze myal boga zaprzecz ib. 665; Yavnye movyl
nye przeto, yschby yavnye nye rozvmyano,
alye yze ych vyelye slyschalo ib. 679; Czemv
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p r z y c z y n o w e 'd la te g o że , p o n ie w a ż, p ro p te r e a
qu od, q u ia , cum : Gyedno przyszła zoną gyego
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a scz<ą>glą rąka do nyego, esz gyey w rąka
wpathl lyst, przetho ysz byl gyeden do drvgyego czyst A le k s y w. 236; Gospodne, glos
twoy slyszalesm w rayu, a boyalesm sz0,
przeto yszem nag (timui eo, quod nudus essem)
B Z Gen 3, 10; Rzeki pan bog ku woszowy:
Przeto zesz to vczynyl (quia fecisti hoc), b0dzesz przeklot ib. 3, 14; Tedy ona then dom
murowany ma oszandnacz, przetho ysze then
masz (exquo maritus)... szobye o tho murowanye nye vtwardzyl O r tO s s o l 28, 2, sim .
O rt M a c 24; Domyenyk Pyotrowo swiądeczstwo chczal odwolacz, przeto ysz gest przy
rodzony (propter praedictam consanguineitatem,
S u l 35: dlya przerzeczonego przyrodzenstwa)
Kvnratowy D z ia ł 24; Ale *recz myedzy namy
gyesth nemala, przetho ysze myloscz gyesth
w szobye wyelmy dzywna 1447—62 Z a b 544;
Vschysczysczye szye zeschły, przeto yze schukaczye podobyensthva, yakobysczye mogły yącz
nyeprzyączyelya svego R o z m 510; ~ a przeto
iż(e): A preto iz suota Katerin<a dobrego)
somnena bila, cu głosu sina bożego vstac
S0 [...] bila K św br 23; A preto ize ne ymal
w suem narodeny, gdebi su0 g<łowę podkłonił>, tegodla pred uolem a pred osiem v yaslkach s<ię położyć dał) bil K ś w cr 28.
b. w zw ią zk u z e zd a n iem ce lo w ym : 'p o to
( a b y ) , p r o p te r e a ( u t) ’ : ja k o za p o w ied n ik z d a 
n ia ce lo w eg o : Wyerzo temv, ysze przeto (quo-
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nal, abi y tako ma dzewka bila przigednana
ku swey rodzinye B Z Tob 7, 14; Nyektorzy
z naszych ryczerzow... wsząli obiczay nye
stacz pod szadną choragwą, a to przeto (ad
hunc finem, S u l 21: na then konyecz a k themv
konczv), aby grozy pvschek... syą ychowali
D z ia ł 8; Ten krolyk szedł do Ihusa... pyechotą, a tho przetho, bi Ihus wydzącz yego
pylnoszcz thym rychlee wyszlvchalbi gi XV e x .
M P K J II 319; Zydovye ten obyczay były przeto
przyvyedly, aby thym vyączey slusba boża
była rozmnożona R o z m 15; Tegodlya yen
vzyva chlyeba mego nye przeto, by pomogl,
alye by tayemnye zavodzyl, podnyeszye pyątą
svoyą nad mye ib. 540; Yze to bog przepusczyl
przeto, aby szye Pyotr vczyl nad ynymy slutovacz ib. 692, sim . ib. 718; Począł yego pytacz rozmaytemy movamy nye przeto, yzby
szye chczyal navczycz, alye przetho, yzby nyektore dvorne rzeczy slyschal ib. 797; ~ Zdzal
Adam gymy0 swey szenye Gewa, przeto abi
macz bila (eo quod mater esset) wszego stworzenya czlowyeczego B Z Gen 3, 20; Y vstawy0 ślub moy myedzi m n 0 a myedzy tobo...,
przeto bich bil (ut sim) twoy bog ib. 17, 7;
Tedy może to sandza albo woyth zalowacz,
przeto aby ta głową przesz prawa nye przeszła
(ne tale crimen homicidii maneat iniudicatum)
O r tO s s o l 49, 4, sim . O r tM a c 61.
Przetociem 'to te ż , d la te g o , id e o , idcircó* : Pretocem totaliter 1434 PF V 32; Quia a *przetoczym XV p . p o s t. J A XII 144.
Przetoć ja k o w s k a źn ik n a w ią za n ia w y n ik o 

frater meus es, gratis servies mihi? Gen 29 15)
1471 M P K J V 11.

w ego 'd la te g o , sk u tk ie m te g o , w ięc, z a te m , qu am
ob re m , ideo, itaąu e, ig itu F : a. n a w ią zu je z d a 
nie rów norzędne w y n ik o w e : Poyąlczyem zona,

5

tocz stoi weliky sweboda, staye na nym pywo
y voda S ło ta w. 8; Zly chczą bicz tim, czim
są, a dobrzi... sle nawodzą, bi dobrimi bili...
Przetocz zawdi sly bronyącz syą w swich
slosczyach, gesch m yluyą,... myrsyaczkamy dobrim otdawayą XV m e d . R XXII 246; ~ a prze
toć: A przetocz (idcirco) gest nazwano to myasto
Segor B Z Gen 19, 22; Vtory (p r o który) czlovyek na tern stoy, aby yego tluscze naslyadovaly, ten czlovyek łączno svady spravy...
A przetocz my szye vydzy podobno..., yz
bychmy ludv zapovyedzyely..., aby za nym
nye chodzyly R o z m 586.
Przetoli 'c z y ż d la te g o , a lb o ż d la te g o , num
ą u i a : Przetholy num (dixit ei: Num, quia

Przetoż I. ja k o w sk a źn ik n a w ią za n ia w y n ik o 
w ego 'd la te g o , sk u tk ie m te g o , w ięc, za te m , ąuam
ob rem , ideo, ita ą u e, ig itu F : a. n a w ią zu je z d a 
n ie ró w n o rzęd n e w y n ik o w e: <Cudzym> bogom

50

modta iesce vzdaualy, pretoz, praui, dam uas
\...] u gich ulodane K ś w av 10; Ku mne sa
memu dusza moia smoczila se iest, przetosz
(propterea) pomnecz bodo czebe FI 41, 8, sim .
P u l ; Tocz ma mocz kasda czsna pany, przetoz
ye nam ch[a]walicz slusza S lo ta w. 97; Nemo
nos videt, quam ob rem assentire, przethosz
przyszwol, nobis (Dan 13, 20) XV p . p r . S K J
I 308; Dal gemu Achis... myasto gymyenyem
Sycyelech, przetosz (propter quam causam)
dostało syo to myasto krolyom szidowskim B Z
I Reg 27, 6; Nyektorzy mynyą, yschby ta
svaczba była svyatego Yana evanyelysty, prze
tosz vezvana Marya (et ideo vocata Maria)
yako czyotka yego R o z m 206; Dotknawschy
szye kto... nyeczyste rzeczy, pyrvey nye yedly,
alyesz szye vmyly, przetosz były ty sądy postavyony (erant ergo positae), aczby szye komv
przygodzylo vmyvacz, yschby myely gotova
vodą ib. 208; Blogoslavyony yesz, Symonye
bar Yona. Bar po żydowsku vezvan syn, prze
tosz rzeki bar Yona, yakoby rzeki synv Yanow
ib. 362; Vschytko może, czokolvye chcze,
przetoz by byl chczyal, nygdy by nye prze
pusczyl ym yącz szye ib. 633; O yego mącze
rozmayte prorocztwa przepovyedana, przetoz
evanyelysczy opusczyly to ib. 650; Przybyegly
yako mąszovye ku boyv, przetoz strach y boyassn przyschła na nass ib. 736; ~ a przetoż:
Proznugeczye w proznoszczy, a przetosz (id
circo) mowyczye: Podzmi a offyeruymy panu
B Z Ex 5, 17; Nye pokalaycze gymyena yego,
bo zapal bozi iest, a chlebi boga swego offyervyo a przetos (et ideo) swyoci bodo B Z Lev
21, 6; A przethosz nye myeliszmy go nyzacz
vnde ne reputemus eum (quasi absconditus
vultus eius et despectus, unde nec reputavimus
eum Is 53, 3) 1471 M P K J V 95; Pylat byl
*poganym..., a przetoz szye yego vyarovaly
(sc. Żydzi) yakoz nyeczystego R o z m 748;
Podług ych zakona smyercz krzyzova była sromotnyeyscha nade yschytky ganyebne smyerczy..., a przetoz nye było ym łączno... kogo
vkrzyzovacz ib. 774; ~ b. n a w ią zu ją c zd a n ie

55

d o p o p rze d n ie g o k o n te k s tu , w sk a zu je na z w ią 
z e k w y n ik o w y : Bo na prawiczi mne iest, bich
ne poruszon bil. Przetosz (propter hoc, P ul:
przeto) weseliło se iest sercze moie FI 15, 9;
Thedy ge (sc. pieniądze) s nyekthorimy lyudzmy
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a przetocz (et ideo Luc 14, 20) przydz nye
mogą R o z m 382; ~ b. n a w ią zu ją c zd a n ie do
p o p rze d n ieg o k o n te k stu , w sk a zu je na z w ią z e k
w y n ik o w y: Tho wszytko na stole losze. Prze
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snamyenycze liczył. Przethosz my swyathkowye, czso gest pan starosta zalowal na Krczona
oth krolya 1435 Pozn nr 1652; Przetosz gydzyczye (ite ergo) a dzelayczye BZ Ex 5, 18; Nye
mogły pycz wod z Marath przeto, ysz biły
welmy gorzkye. Przetoosz (unde) podobne gym>0 myastu zdzyały, nazywayocz ge Mara,
to gest gorzkoszczy ib. 15, 23; Przetos to to
weszmyes (haec ergo accipies) s tego, czosz
sy0 offyeryge... bogv BZ Num 18, 9; Aby...
sl0kli sy0 . .. Przetoszem posłał (misi ergo) posly
s pvscze Kademoth k Seonovi BZ Deut 2, 26;
Przetosz (quam ob rem) to mowy pan bog
o asyrskem krolyy BZ IV Reg 19, 32; Scy0gn0l
Oza rok0 sw0, abi potparl skrzinyo... Przetosz
roznyewal syo bog (iratus est itaąue dominus)
na Oz0 BZ I Par 13, 10; Przetoz (igilur) Ezechias pocz0l krolyowacz, gdisz bil we XX
a w py0cy lecyech BZ II Par 29, 1; lako gemu
gy (sc. zapis) ykazesz, takocz ti pyeny0dze
wrocy. Przetoz ivsz yiszedw (sed perge mmc),
popatrzi nyektorego m0sza wyernego BZ Tob
5, 4; Prccurator... posuit secundario memo
riale, qnia noscit ał. snya (pro zna), ysch sye
panowye zapysali. Przetosch dokasch zye (leg.
dokażcie) my, yeslli thu ma bycz *syndzono
albo do powyathu dacz 1462 Pilz 276; O iakiesczie to towarzistwo myeli roszkoszne z oną
pann0 laskawo! Przetosz was proszą, abiscze
my tez y v nyey y y iey sina łaszka yproszili
M W 50a; Przethoz nye yesth słuszno zadnemy
czlovyekoyy thego naszego napyssanya... zlamaczi 1484 Reg 724; Nye tako nyemyloszczywy, nye tako, ale yako proch, yen rzucza
wyatr od oblycza zyemye. Przetosz (ideo) nye
wsta>0 nyemyloszczywy w sodze Pul 1,6; Duch
syyąthy stąpyl z nyeba v goląbyczem odzyenyy... y szyedzyal na gloyye Yesucrisla mylego.
Przetosch (ob hoc) były nyektorzy kaczerze,
którzy movyly, yschby szye my ano krzczycz...
y dzyen syyczek Rozm 191; Bo... yaschego
ymyenya nye yesczye panovye alye rządcze.
Przetosch kto yest yyąthschy ve cznotach...,
ten ma pyrvey smyerna służbą yczynycz ib. 558;
~ a przetoz: K tobe wsdichamy lkayancz...
w tern to dole sles. A przetosz (eia ergo, SalwReg la. 5. 6. 10. 11: a przeto, 1: a thegodla,
2: ey nusz, 3: ay przeto, 4: nosz tegodla,
12: owa przetho, 13: przetho, 14: tegodla
przetho, 16: eya przeto, 17: eya a przetho,
18: tegodla), orandownycza naasza, *any twoy
*miłoscziwy oczy k nam obroczy SaheReg 7. 9.
15; Hic non sunt nisi viles panni... et duri.
Si ergo rex es, a przethosz gdy yesz królem,
... vbi est thronus tuus? XV med. SKJ V 260;
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Tocz puszczyo... wyelyky grad... A przetoosz
(ergo) posluchay yusz nynye BZ Ex 9, 19;
A nye poswy0cziliscze mnye myedzi synmi
israhelskimi. A przetosz ysrzisz zem>0 (e con
tra yidebis terram) a nye wnidzesz w nyo BZ
Deut 32, 52; Thoczy yesth ona vyara, kthorasczy drogą... zrządza.... kv zbayyenyy...
A przethoz... syyą+hy Ffranczischek... w they
tho yyary czystosczi svoye syny nauczał 1484
Reg 705; Any Salomon... byl kyedy odzyan
yako yedna lylya s thych. A przetos kyedy
bog trawą polną... tako odzyenya (pro odzyewa, si autem faenum agri... deus sic yestit
Mat 6, 30), tako vasz yyeczey, maley yyary
Rozm 281; Pylat tego nye rozvmyal, aby myły
Cristus movyl o krolevstve duchovnem, alye
rozvmyal o krolevstvye czelestnym. A przetoz
(itaque Jo 18, 37)... rzeki yemv: Tegodlya kroi
yestesz thy ib. 783.
2.
w zdaniach podrzędnie złożonych: a. w zwią
zku ze zdaniem przyczynowym: aa. jako zapowiednik zdania przyczynowego 'dlatego (że),
propterea (quodj3\ Et dominus Colenssky dixit: Przethoss by Sandziwog... nyerad by othpowyadal, ysz drugyey strony nye 1435 Pozn
nr 1577; Pylat przetoz pyta yego pokolyenya,
yze gy Zydoyye v thym pomayyaly Rozm 843;
~ przeto w następniku: Ale eze mylossyerdze... poczina syą ot syebye..., przetosch kaszdi
ma bicz pyrwey scham schobye mylossyerni
XV med. R XXII 240; ~ bb. jako spójnik
w połączeniu z h wprowadzający zdanie przy
czynowe 'dlatego że, ponieważ, propterea quod,
quia, cum : Któreś iest to nazwano Nehelestot,
tocz iest potok gornny (pro gronny), przetos
ze grono odtod przinyesli S0 (eo quod botrum
portassent) synowye israelsci BZ Num 13, 25;
~ b. w związku ze zdaniem celowym jako jego
zapowiednik: 'po to (aby), propterea (ut)*:
Yam szye v tern vrodzyl y przetozem przyszedł
(ad hoc veni Jo 18, 37) na ten szyyath, abych
kazał pravdą Rozm 784, sim. ib.; Przetoz ykazyyą sve oblycze ybyte, aby thy, myły stvorzyczyelyv, vezravschy na nye y byl nam mylosczyv y odpusczyl nasche grzechy ib. 834.
Przetożci 'toteż, dlatego, ideo, idcirco : Przetosczy propter hoc XV med. R XXIV 359.
Przetrawić 'wydać, stracić, erogare, expendere,
perdere’: Kedi Iaroslav przetravil secz grziven
v Dorotki, tedi Grzimala dzelnicze gego ne
mai 1399 Pyzdr nr 107.
Przetrącony 'dający się przeniknąć, penetrabilis3: Przetronczona penetralia ca 1428 PF
I 491.
Przetwardy 1. 'bardzo twardy, odporny na la-
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manie, durissimus, qui frangi non potest' : Vibyerz dwanaczcze mozow... a przikasz gim,
acz podnyoszo dwanaczcze kamyenyow przetwardich (ut tollant... durissimos lapides)
s posrotkv dna Jordanowego BZ Jos 4, 3;
~ przenośnie głowa przetwarda 'uparte uspo
sobienie, upór, pertinacia, contumacia': Ya widz0 swar twoy y glow0 tw0 przelward0 (ego...
scio contentionem tuam et cervicem tuam durissimam) BZ D m t 31, 27.
2. 'specjalnie umocniony, niezwykle trudny do
zdobycia, singulari ąuodam modo munitus, quem
expugnare difficillimum e s f : Balaat takez vdzalal y wszitka myasta przetwarda (nrbes firmissimas), iasz bila Salomonowa y wszi ka myasta
wozafarzow y geszczczow
II Par 8, 6; Dzalal... myaro drugo przecyw przetwardenw wzesczcyv wogelnemy (contra ascensum firmissimi
anguli) BZ Neh 3, 19.
3. 'trudny do wykonania, bardzo ciężki, ponad
siły, difficillimus': Tegdi Moyszesz wyprawyl
wszitko synoom Izrahelskym, ktorzysz to nye
upozluchaly gego przez nodzenye ducha a prze
dzalo przetwarde (propter angustiam spiritus
et opus durissimum) BZ Ex 6, 9.
Przetykać rhaftować, wyszywać, acu pingere
Dones et cicladem gemmarum sidere textam,
g/. ornatam, decora^am przeticane 1466 7? XXII
22; Przetikane (war. lub.: przethykan[y]e)
retorta (decem cortinas de bysso retorta...
opere plumario facies Ex 26, 1) 1471 MPKJ
V 18; Przetkano (war. lub. rp.: przeti
kane) contextum (facies et velum de... bysso
retorta opere plumario et pulchra varietafe
contextum Ex 26, 31) ib.; Zieloną byalym przethikano (war. lub.: zelono byalim przeszvkano)
de bisso retorta (feceruntąue... cortinas decem
de bysso retorta Ex 36, 8) ib. 19; Myal (sc.
św. Bar ło m ie j)..m a sobye... plascz byaley
pavloky przethykany gvyazdamy Rozm 234.
Przetyły 'nadmiernie obrosły tłuszczem, spa
siony, pinguissimus': Pan Cczessyelsky... vkazal
kon kopynyczy s przyethylą shyą, bały, równy
1495 GórsJazRp 278.
Przeuczać 'zachęcać, namawiać, hortar C: Jako
*Nedamyrz ne przeuczal<a> czeladzy Voczechowey, aby rzeczi othnoszyla do gey domu
chąszebną rzeczą 1431 ZapMaz 255.
Przeliczony 'bardzo mądry, doctissimus, sapientissimus : A prziwyedly nam ... może przevczone (pro moza przevczonego, virum doc.issimum) s sinow Mooly, sina Leuina, sina
Israhelowa, a Sarabyasza, a ssinow gego XX
a bracyey gego XVIII BZ I Esdr 8, 18.
Przeudatny 'bardzo silny fizycznie i duchowo,

potężny, waleczny, corpore et anirno firmus, potens, fortiś*: Sinowye Yzacharowy przevdatny
ku boiowanyy (robustissimi ad pugnandum)
BZ I Par 7, 5; Sinowye Bale..., ksyoszota
czelyadzy, a ku boiowanyy przevda*ny (ad
pugnandum robustissimi) ib. 7, 7; A biły sino
wye Vlam m03Zow‘ye przeydatny (yiri robus
tissimi) a wyelykey mccnoscy ib. 8, 40; Banaias
sin Ioiade, *mosz *przevdatni (Banaias, filius
Ioiade, yiri robustissimi), gen wyele skutków
yczinyl bil ib. 11, 22; Z Gaddi przenyesly syo
ku Dauidoui... moszowye przeydatni (viri ro
bustissimi) a boiownyci nalepszi ib. 12, 8.
Przeuj cf. Przewuj
Przeukrutny 'bardzo okrutny, crudelissimus’:
Bo Atalya przevkrutna (impiissima) y sinowye
gey skaziły biły dom bozi BZ II Par 24, 7.
(Przeutwierdzić) Przeutwirdzić 'uczynić moc
nym, trwałym, stałym, firmum, diuturnum, stabilem reddere5: Vstawy0 gy (sc. Dawida) w domy
mem a w krolewstwye m em ... a stolecz gego
bodze przeytwyrdzoni (erit firmissimus) na wyeki
BZ I Par 17, 14.
Przeutwirdzić cf. Przeutwierdzić
Przeuznać 'naprzód wiedzieć, przewidzieć,
praescire, praeyidere’: Ego (*sr. sapientia) iam
concepta eram przevsznana yle ku poczaczy
(nondum erant abyssi, et ego iam concepta
eram Proy 8, 24) XV med. R XXV 158; Preyidit, przeysznal, cam deus ib. 159; Preyisa,
przeysznan[y]a, concipi ib.
Przewalać 'przekopywać wal, perfodere aggerem : Piscinam ibidem predicius Jarcslaus pro
se similiter excepit, nisi in fossato predictus
Iacobus pisces pro sua necessitate prandere
potens erit, non perfossa.ndo al. nye przewalaiącz 1430 ArchTerCrac CXCVII 58, 4.
Przewalić 'przekopać wał, perfodere aggerem :
Quod idem Johannes... in piscinis habebit
potestatem pisces piscandi, et ipsas piscinas
potest disrumpere al przewaliez et pisces vendere 1418 StPPP II nr 1590; Cum idem Nicolaus... Martinum et Venceslaum, piscatores de
Pobrzesze, ratione depiscationis lacuum furiive
regalium, tam antę aggerem, quam post agge
rem, hoc est tam supra, quam infra, et praesertim ex opposito aggeris rupte al. przewalon[y]ey..., citasset et citari prccurasset 1426
ArchCastrCrac II 824; Idem Stanislaus potest
eandem piscinam disrumpere al. pizewalicz 1433
ArchTerCrac X 107, 14; Andreas..., quando
vellet predictam piscinam perfodere al. przewalycz, debet vocare predictum Nicolaum...,
qui Nicolaus habet totalem medietatem et
Andreas,,. medietatem de utilitate 1440 StPPP
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II nr 2819; Quia tu ... perfodisti al. przewalilesz albo przekopał violenter piscinam ipsius
et expiscasti piscinam 1467 AGZ XIII 547.
Przewal f o r m y : n. sg. przewal 1444 R XXIII
302, XV p. pr. SKJ I 308, B Z Deut 32, 2, etc. ; 5
^ ac. sg. przewal BZ Deut 28, 24; ~ n. pi.
przewaly FI 106, 25; ~ ac. pl. przewaly FI 77,
49, 1471 MPKJ V 99, Rozm 81.
Z n a c ze n ia : 1. ' ulewa, imber magnus :
Imber et procelle przeual, nawalni descz 1444 10
R XXIII 302; Quomodo descendit ymber, prze
wal, et nix de celo (Is 55, 10) XV p. pr. SKJ
I 308*; Poplinye iako roszą przemowyenye me,
iako przewal (quasi imber) na zelonoscz BZ
Deut 32, 2, sim. Pul Deut 3; Przewal imber ca 15
1455 JA XIV 494; Przevaly imbres (nunąuid...
caeli possunt dare imbres Jer 14, 22) 1471
M PKJ V 99; Tamo ydącz po drodze czyrpyely
sa vyelykye nyedostatky..., zymno, vyelykye
przewaly (pluvias magnas), grady Rozm 81; 20
~ przewal proszny 'deszcz pyłu, deszcz piasku,
imber puheris, arenae : Da pan Zemi twey
przewal prossni (det dominus imbrem terrae
tuae pulverem), a spadnye na cz0 s nyeba
popyol B Z Deut 28, 24.
25
2. 'wezbrana woda, fala, aqua, quae accrevit,
unda: Y obroczil w krew rzeky gich y prze
wali (imbres, Pul: deszcze) gich, bich0 ne pili
FI 77, 49; Po wyszyły S0 se wełny albo prze
waly (fluctus, Pul: wełny) gego FI 106, 25. 30
3. 'gwałtowny wiatr, wicher, ventus procellosus5: Przewal turbo (erunt, sc. impii, sicut
paleae antę faciem venti et sicut favilla, quam
turbo dispergit Job 21, 18) 1471 MPKJ V 61.
Przewartać sie 'przewracać się, koziołkować, 35
collabi, pronum in caput prolabi : Przevartayancz schią (war. lub.: *przevarthoyvcz szą)
preceps (illi, sc. daemones, exeuntes abierunt
in porcos, et ecce impetu abiit totus grex per
praeceps in marę Mat 8, 32) 1471 MPKJ 40
V 118.
Przeważność 'wielka odwaga, bitność, animus,
rirtus, fortitudó*: Moy namyleyschy,... thy...
przewyszasch... <Hek)tora przemosznoszczya
y przewasznoszczya 1447—62 Zab 544.
45
Przeważyć 1. 'sprawdzić wagę czegoś, odmie
rzyć za pomocą ważenia, pondus alicuius rei
examinare, ponderare3: Czvartego dnya przevazono srzebro y złoto a oddano (ponderatum
aurum ... traditum est) do domv pana boga 50
naszego B Z II Esdr 8, 63.
2.
'wziąć górę nad kimś, nad czymś, więcej
znaczyć, aliąuo, aliąua re superiorem esse, plus
\alere\ Gdysz w pothocze rzeczy sąndowich
v sprawyedliyich sząndzy nye ma zyskowacz 55
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zawyscz alybo laska przewaszycz (usurpare)...,
alye... sprawyedlywye skazanye kasdemv mayą
vczynycz Sul 54.
Przewiadać 'wskazywać na coś, zapowiadać
coś, aliąuid monstrare, ostendere, praedicere :
strzała przewiadająca 'ostrzegawczy znak pi
sarski przypominający strzałę, nota scriptoria
sagittae similis, qua nota alicuius rei attenti
fimus3: Strzałą przevyadayącza (war. lub.: *przewyadaczya) anteposito iaculo (quas, sc. fabulas, nos... yeru anteposito easque iugulante
subiecimus Dan prol.) 1471 MPKJ V 108.
Przewianować 'zapisać, zabezpieczyć okre
śloną sumę na rzecz żony, wianować, certam
ąuandam pecuniam uxori per litteras obligare :
Nobilem dominum Petrum ... liberum demisit
super ducentas marcas latorum grossorum Pragensium dotalitii vlg. wiyano, quas perdotavit
al. przewyanowal... dominus Andreas de Sprowa, vir principalis matris ejusdem Petri 1425
Ziel I 146.
Przewiarstwo 'przewrotność, nieuczciwość, per
fidia, improbitas, m alitid: Zydowskye przęwyarsthwo (perfidia) gd [z]isz chrzesczyanom
zawszdi gest przecziwne y nyeprzyaczelne, ysz
nye tylko na wyerze albo na czele, ale y na
podcptanye gymyenya, y na pothąpyenye chrzesczyansthwa zawszdy vmysl ma Sul 79. ~ Cf.
Przezwiarstwo.
Przewiązać 'opasać coś wstążką, przepaską,
chustką zawiązując końce, obwiązać coś, aliąuid
aliąua re cingere, circumligare : Przevyaszala
gloya chvstv, yako szamoyecz krzyyousta De
morte w. 33.
1. Przewiedzenie, Przewiedzienie 1. 'przepro
wadzenie, odprowadzenie, actus traducendi, reducendi: Za przewyedzienye (war. lub. rp.:
za przewyedzenye) pro itinere (pro itinere petit
ab eo, qui ambulare non potest Sap 13, 19)
1471 MPKJ V 76.
2. 'przymusowe przesiedlenie, actus cogendi
aliąuem aliam in domum immigrarć*: Cy wszytci,
ktorzi biły prziszly z i0czstwa, sinowye przeyyedzenya (filii transmigrationis), ofyerowaly
obyati panv bogu israhelskemv B Z I Esdr 8, 35;
Ono samo (sc. Niniwen) wyedzono w prze
wyedzenye (in transmigrationem) do i0ezstwa
B Z Nah 3, 10.
3. przewiedzienie przysięgi 'dokonanie czyn
ności związanych ze złożeniem przysięgi, actus
faciendi omnia, quae ad ius iurandum dandum
pertinenf: Testes testimonium pro eadem violencia iuramento corporali perhybuerunt al.
przewyedly, quam productionem ministerialis
recognovit, qui fuit datus de iure ad faciendum
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seu ad producendum id iuramentum al. ku
roszkazanyy y przewyedzyenyy przyszyagy 1466
AGZ XV 58.
4.
'przeprowadzenie dowodu w sądzie, actus
aliąuid in iudicio prób a n d f: Cristinus reus pe- 5
tivit super principalitate vlg. na gysczcza ad
lucrandum super principali et obtinuit habetąue
ad acąuirendum vlg. na przewyedzenye 1469
AGZ XIX 341; Cristinus... iudex recepit sibi
super principalem nobili Iohanni... pro fideius- 10
soria decem marcarum, quas fideiussit pro no
bili Paulo... olim tenutario de Sulimów ad
acquirandum al. na przewyedzenye ib.
2.
Przewiedzenie *przewidzenie, wcześniejsza
znajomość faktów, praevisw: Quamuis secun- 15
dum predestinacionem, id est prescienciam,
przewedzena, diuine maiestaris loca eis (sc. apostolis)... fuerunt preparata XV in. R XXIV 65.
Przewiedzieć fo rm y : inf przewiedzieć Gn 3 a;
~ praet. 1. sg. m. -em przewiedział B Z IV 20
Reg 19, 27; 3. sg. m. przewiedział 1471 MPKJ
V 126, XV p. post. GIDom 77; ~ pląperf
x 3. sg. m. jest był przewiedział Gn 182a; ~ part.
praet. pass. g. a. ac. sg. m. przewiedzianego
ca 1428 PF I 494; ac. sg. f. przewiedzianą XV 25
med. SKJ V 273.
Z n a c z e n ia : 1. 'wiedzieć wcześniej, że coś
się stanie, praescire3: Przebitek twoy y wiszcye, y weszcye *twee, y drogo two iacyem
przewyedzal (praescivi) BZ IV Reg 19, 27; 30
Przevyedzal presciuit (nam quos praescivit,
sc. deus, et praedestinavit conformes fieri imaginis filii sui Rom 8, 29) 1471 MPKJ V 126;
Ideo deus sic eos fecit, quia sic salvari eos scivit
przewyedzal XV p. post. GIDom 77; ~ 'prze- 35
widzieć do czegoś, alicui rei destinare : Sed
dum voluisset (sc. deus) creare hanc yirginem
ab eterno predestinatam, przewyedząną, voluit
ostendere suum magisterium XV med. SKJ
V 273; ~ Przewedzanego perhenno ca 1428 40
PF I 494.
2.
'dowiedzieć się, poznać, rescire, cognoscere :
Chalcy gest on (sc. cesarz) tho bil przeuedzecz,
velecz gest on szemj... pod szobo mai byl
Gn 3a; Sv0thy Gan gestcy on tho byl duchem 45
svothim przeuedzal, yszecz giim tego gest było
barszo szal Gn 182 a.
Przewiele 'bardzo wiele, plurimum : Pan
bog... dal gest gemu (sc. Abramowi)... wyelblodow a oslow przewyele BZ Gen 24, 35. 50
Przewieliki cf. Przewielki
Przewielki, Przewieliki f o r m y : n. sg. f. przewielika BZ Deut 1, 28; ~ g. sg. m. przewielikiego B Z Deut 18, 16; ~ i. sg. f. prze wielką
B Z Gen 48, 10; ~ n. pl. przewielikie ca 1428 55
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PF I 489; ~ i. pl. f. przewielkimi BZ Gen
12, 17.
Z n a czen ie: 'bardzo wielki, maximusr>: Przewelike immense ca 1428 PF I 489; Potem gest
pan bog byczowal pharaona przewyelkymy ranamy (flagellavit... plagis maximis) B Z Gen
12, 17; A yusz szyo bilye oczy Israhelowy
powlekle przewyelkoo staroszczyo (caligabant
prae nimia senectute) ib. 48, 10; Przewyelika
wyelikocz (maxima multitudo) iest B Z Deut
1, 28; Ognya tego to przewyelykyego (ignem
hunc maximum) nye vsrzo na wyeki wyoczey
ib. 18, 16.
Przewiercenie 'wybicie otworu, actus aliąuid
perforandf: Nicolaus... tres marcas et per sex
scotos tribus yicibus a qualibet perforacione
al. od przewyerczenya 1449 AGZ XIII 283;
Quia tu perforasti al. przewyerczales (sc. agrum)
in quatuor locis... et sic ius decrevit... a primo
przewyerczenye tres marcas et a tribus per sex
scotos solyendum ib.
Przewiercić 'drążąc coś przebić, zrobić otwór,
cavando perforare*: Chrcbaczek drzeyny, kyedy
szye yego thykayą, barzo szye myekky vydzy,
alye kyedy on thyka, barzo *tvardą drzewo
przevyerczy Rozm 626.
Przewiercie (?) (tylko w opisie herbu) 'krzyż
pozbawiony jednego ramienia czy też ramię
krzyża, crux altero bracchio carens, vel etiam
bracchium crucis5 ( ?): Pro signo gerunt crucem
absque parte una przewercze (pro prze czwerczi?) in babato et proclamacione Lubcza 1416
AK H III 130.
Przewiercieć 'zrobić otwór, perforare9: Quia tu
perforasti al. przewyerczales (sc. agrum) in
quatuor locis 1449 AGZ XIII 283.
Przewiesić 'ułożyć coś tak, aby zwisało, prze
rzucić, aliąuid suspendere : Ten ystny plascz
podług tego obyczaya na dvye stronye szye
przeyyeszyl Rozm 159; ~ dubium: Poznała
(sc. Samaranka) mylego Iesucrista po pla<sz)czv, yze byl Zyd, bo tedy myły Iesus myal
pla<sz)cz podług zydowskyego obyczaya nad
yedna strona przevyesowa (pro przewyeszon ?,
przewyeszowan ?) Rozm 244.
Przewieszować cf. Przewiesić
Przewieść fo rm y : praes. ind. 3. sg. przewie
dzie FI i Pul 59, 10, 1444 Pozn nr 1647; 2. pl.
przewiedziecie BZ Ley 25, 46. 26, 15; ~ praes.
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozka
zującego 3. pl. ać przewiodą B Z Neh 2, 7;
~ imper. 2. sg przewiedzi FI 85, 10, FI i Pul
118, 35; 2. pl. przewiedźcie XV p. post. R XXIV
94; ~ inf. przewieść Gn gl. 143 b, BZ Jos 7, 7,
Dział 11, 61; ~ praet. 2. sg. m. przewiódł jeś
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FI i Pul 60, 3; przewiodłeś BZ Neh 9, 23;
-eś przewiódł B Z IV Reg 17, 26; 3. sg. prze
wiódł jest FI 77, 78; przewiódł FI i Pul 77, 57.
135, 16, B Z IV Reg 21, 6. 24, 14. 15, etc.;
przewiedł 1443 AKH III 140; 3. du. f. jesta 5
przewiedle FI 42, 3; 3. pl. m. przewiedli BZ
Gen 12, 20. IV Reg 11, 19. II Par 28, 15, etc.;
przewiedli 1468 Kozier I nr 53; ~ condit. 3. sg.
m. -by przewiódł Sul 99, BZ Gen 18, 19, Dział
11; 5. pi. m. -by przewiedli 1471 MPKJ V 41; 10
~ part. praet. pass. n. sg. m. przewiedziony
Sul 60; n. pl. m. przewiedzieni 1471 MPKJ
V 137; neutr. przewiedziona 1471 MPKJ V 53;
g. pl. m. przewiedzionych B Z I Esdr 10, 8 ;_
^ praes. pass. 3. sg. m. przewiedzion jest 15
FI 14, 5; 3. pl. m. przewiedzieni są BZ I Par
9 ,1 .
Z n a c z e n ia : 1. 'wiodąc przeprowadzić kogoś
(np. nie znającego drogi, zagrożonego itp.),
przeprawić, odprowadzić, towarzyszyć w drodze, 20
też doprowadzić, traducere (aliąuem, qui viam
nescit, in periculo est, sim.), deducere, comitan : Lignum Christi, quo marę transeamus
przevescz Gn gl. 143 b; Wipusci swatloscz
twoi0 y prawdo twoio, cze iesta me przewedle 25
(deduxerunt, Pul: yesta... odwyedlye) y dowedle na goro swoto twoio FI 42, 3; Kto prze
wędzę (deducet) mne do masta murowanego,
kto przewedze (deducet) mne asz do Ydumeiey? FI 59, 10, sim. Pul; Przewodl ies (de- 30
duxisti) me FI 60, 3, sim. Pul; Podyol (pro I
odyol) iaco owcze lud swoy y przewodl (perduxit) ie iaco czrzodo na pusczi FI 77, 57,
sim. Pul; I pasł ie w newynovaczstwe sercza
swoiego y w rozumech roku swoiu przewodl 35
iest (deduxit, Pul: przewyodl) ie FI 77, 78;
Przewędzi (deduc, Pul: odprowadź) me, gospodne, w diodze twoiey, abich wszedł w prawdze twoiey FI 85, 10, sim. FI i Pul 118, 35;
Gensze przewodl (qui traduxit) lvd swoy przes 40
pusczo FI 135, 16, sim. Pul; Vogewoda tego
tho sbyega na granycze przespyecznye na swem
gleycze ma dowyescz, a ten thako przewyedzony (sic conductus)... skody czynycz nye ma
Sul 60; Introduxit *przesschol, *przewold XV 45
med. GIWroc 28 v; Y przewyedly (deduxerunt)
Abrama y gego zono B Z Gen 12, 20; Czemvs
chczal przevyescz (traducere) lvd ten to przesz
Iordansko rzeko? BZ Jos 7, 7; Przewyedly (deduxerunt) krolya z domu boszego B Z IV Reg 50
11, 19; Przewyodl (traduxit) sina swego przes
ogen ib. 21, 6; Potem dzewko pharaonowo
przewyodl (transtulit) z myasta Dauidowa do
domu B Z II Par 8, 11; Wsadziły ge na dobitczota a przewyedly (adduxerunt) do Iericho 55
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ib. 28, 15; Day my lysti ku wogevodam tey
włoscy za rzeko, acz myo przewyodo (ut traducant me), doiod nye przido do Zidowstwa
BZ Neh 2, 7; Sini gich rosplodzilesz... a przewyodlesz ge (adduxisti eos) do zemye, o nyeyszesz mowyl gich cczczom ib. 9, 23; Starosta...
abo wogewoda tego zbiega gleytcwacz swą
moczą (m a) y przewiescz asz na granycze
zemye (ad metas terrae suae suo conductu de
ducere tenea+ur) Dział 61; Aby przewyedly et
traducerent (war. lub. : aby przywyedly vt transducerent; irrumpentes Iordanem antę regem
transierunt vada, ut traducerent domum regis
II Reg 19, 18) 1471 MPKJ V 41; Naydzyeczye
oszlyczą ywyązaną y oszlą s nya, rozwyąszcze
y przewyeczcze (adducite Mat 21, 2) my XV
p. post. R XXIV 94; Yako y (leg. ji 'go) s taką
nyeczczya y s takyem vdrączenym przevyedly
na rynek syyązanego, tako yschytek lud myezsky y opczy yyyyedly przeczyy yemv Rozm 663;
~ 'sprowadzić z drogi, zwieść, e via deducere,
fallere5: Traducti, id est vltra terminos ducti
przevyedzieny (yos igitur, fratres, praescientes
custodite, ne insipientium errore tiaducti excidatis a propria firmitate II Pet 3, 17) 1471
MPKJ V 137; ~ ku niczemu przewieść 'uni
cestwić, pozbawić jakiegokolwiek znaczenia, delere, auctoritate privare, irritum reddere \ Ku
niczemu przewedzon iest (ad nihilum deductus
est, Pul: w nycz obroczon iest) w obesrzenu
iego zly FI 14, 5; ~ A nye ycziniczeli tego,
czosz iest ystawyono mno, a kv wsrvszenyv
przewyedzecze slvb moy (si... ad irritum perducatis pactum meum), a ya to ycinyo wam
B Z Ley 26, 15.
2. 'przenieść kogoś gdzieś siłą, uprowadzić,
wziąć do niewoli, vi aliąuem aliąuo transferre,
abducere, capere : Narodi, geszesz przewyodl
(quas transtulisti) a w bidlenyesz ysadzil
w myescyech samarskich, nye znaioc zakon
nego ystawyenya boga tey zemye B Z IV Reg
17, 26; Przewyodl (transtulit) wszitek Ierusalem y wszitka ksyoszota... w *iocstwo ib.
24, 14, sim. ib 24, 15; Zlyczon gest wszitek
Israhel... a przewyedzeny so (translatique sunt)
do Babilona prze swe zgrzeszenye BZ IJPar 9, 1;
Bodze wignan z sboru przewyedzonich (de
coetu transmigrationis) BZ I Esdr 10, 8; Prze
wyodl transmigrauit (Nabuchodonosor transmigravit eum in Babyloniam II Esdr 1, 45)
1471 MPKJ V 53.
3. przewieść (świadki) 'postawić świadków,
udowodnić świadkami, testes producere, per
testes p r o b a r e Iohannes de Byalkowicze produxit testes yJg. przewyedl pro honore sue
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nobilitatis 1443 AKH III 140; Produxerunt ab
przewyodli sex testes 1468 Kozier I nr 53; Quia
nobilis Nicolaus... perduxit al. przewyothl
swya+hky 1471 ib. nr 55; ~ Kędy then ysti
Marek przewedze swathky then rolha, thedim
na w<i>rszchw 1444 Pozn nr 1647.
4. przewieść rzecz 'poprowadzić sprawę w są
dzie, causam in iudicio agere : <I)sze gdy
wszelky człowiek sam swey rzeczy drugdi nye
mosze przewiescz, przeto chczemi, abi kaszdi
człowiek, ktoregokoli stadia bąndz, przed są
dem sobie rzecznyka zrządzyl, czsoby gego
rzecz przewiódł Dział 11.
5. 'wykonać, facere, efficere’: Nathemyasth...
sluzebnyk nasch... przissyangayąnczego... navczicz ma, abi swoyan przissyangąn przewyodl
w vczinek (ut suum inramentum deducat in
effectum) Sul 99; W nyemze ymam przikazacz
synom twim ..., abi ostrzegały chwali bozey...,
abi pan bog przewyodl (ut adducat) przes
Abrahama wszitko, czso gest mowyl ku Abrahamowy B Z Gen 18, 19; Qui testes testimonium
pro eadem violencia iuramento corporali perhybuerunt al. przewyedly, quam productionem
ministerialis recognovit 1466 AGZ XV 58.
6. 'kierować czyjąś czynnością prawną, cau
sam alicuius in iudicio agere : Et super hoc
ministerialis est traditus..., ut homines in iure
conduceret seu perduceret al. przevyedl in die
longiori 1470 StPPP IX nr 790; Et super hoc
ministerialis est traditus..., ut homines in iure
perduceret al. przewyod in die longiori ib.
nr 794.
7. 'przełożyć przez otwór, przewlec, aliąuid
perforamen transmittere : Przewyodl (war. lub.:
przewlecze) misit (misitąue in eos, sc. circulos
aureos, vectes, ut possit mensa pcrtari Ex 37,
14) 1471 MPKJ V 20.
8. 'przedstawić coś komuś, aliąuid alicui proponere5: Directa sunt przewyedzona (diiecta
sunt opera Iosiae in conspectu domini sui II
Esdr 1, 23) 1471 MPKJ V 53.
9. 'przekazać coś komuś, oddać, aliąuid alicui
tradere, reddere : Dzedziskim prawem przewyedzecze (sc. sługi i służebniczki) kv bodoczim
(transmittetis ad posteros), a w gymyenyy bodzecze na vyeki B Z Lev 25, 46.
Cf. Przywieść
Przewieźć fo rm y : imper. 2. sg. przewiezi XV
p. post. R XXV 174; ~ inf. przewieźć 1441
StPPP II nr 2978, 1471 MPKJ V 118. 120;
~ praet. 3. sg. m. przewiózł Rozm 292; 3. pl. m.
przewieźli Rozm 352. 353. 360; ~ condit.
3. pl. m. -by przewieźli BZ I Par 19, 6.
Z n a czen ia : 1. 'pokonać pewną przestrzeń
S ło w n ik sta r o p o ls k i V II
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płynąc łodzią, przeprawić przez wodę, lintre
aąuam transire : Trans fretum za morze aut
przesch morze przewyescz (videns autem Iesus
turbas multas circum se, iussit ire trans fretum
Mat 8, 18) 1471 MPKJ V 118; Trans fretum
przevyescz schią (yenerunt trans fretum maris
in regionem Gerasenorum Marc 5, 1) ib. 120;
Transvehe przewyeszy, te, remo wyoslem XV
p. post. R XXV 174; Tedy myły Iesus vstąpyl
v lodzyą, przevyosl szye (transfretavit Ma" 9, 1)
y przyschedl do svego myasta Capharneum
Rozm 292; Yako szye przevyezly v zyemye
Genezareth (cum transfretassen% venerunt in
terram Genesar Mat 14, 34), gdysz ssą to
wzvyedzyely lyvdzye tego krolewstwa,... przynyesly przeden wschytky nyemoczne ib. 352,
sim. ib. 353. 360.
2.
'wioząc dostawić na miejsce, przywieźć,
sprowadzić, advehere, apportare5: Jze Prccop
przepuszcil mi przewescz forą pywa proschowską y ckazal mi gospodą 1441 StPPP ii nr 2978;
Tak Amon, iako y gyni lyvd, posiały tisyocz
lybr srzebra, abi przewyezly (ut conducerent)
sobye z Mesopotanyey... wozi y geszcce BZ
I Par 19, 6.
Cf. Przywieźć
Przewinić fo rm y : praet. 2. pl. m. -ście prze
winili BZ Deut 32, 51; ~ condit. 3. sg. m.
-by przewinił Ort Mac 54; 3. pl. m. -by prze
winili OrtOssol 46, 1; ~ inf. pass. pl. m. być
przewinieni Dział 30.
Z n aczenia: 1. 'popełnić przestępstwo, wy
kroczenie, crimen committere : Boscze przevinili przecziwko mnye (quia praevaricati estis
contra me) BZ Deut 32, 51; Ktho bądzye
wybran przyszyasznykyem, then przy them zosthanye poko zyw, nyszly gdyby gye przewynyl (hic... in eo permanebit, si hoc non conviciavit) podług prawa OrtMac 54.
2. 'dowieść domuś winy, wykazać czyjąś winę,
aliąuem convincere’: Ktho bandze wybran prziszasznykyem, then przy <tem> szostawye (pro
szostanye) poko zyw, nyszly gdyby gy przewynyly w czem (hic... in eo permanebit, si hoc
non conviciavit) podług prawa OrtOssol 46, 1.
3. 'ukarać, punire’: A tako czy, mayąly
doskonale swiąthky, mayą odchodzycz, a nye
mogąly myecz, tedy mayą bycz przewynyeny
(deficientes in expurgatione puniantur, Sul 41:
mayą bicz karany) Dział 30.
Przewinienie 'postępek łamiący obowiązujące
prawo, przestępstwo, wykroczenie, crimen, scelus5: Czscm vczinyl? Które me przewynyenye
(quae est iniquitas mea)? BZ I Reg 20, 1;
Si vero... rex... ipsum Petrum... de eisdem bo26
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nis expercutteret vel expelleret, et preter
ipsius Petri demerita al. przewynyenya 1459
StPPP II nr 3615.
Przewinna (?) 'grzywna za nieposłuszeństwo,
multa pecuniaria pro inoboedientia constituta 5
ac sohenda : Penam inobediencie al. prszewynna 1469 PłocEpRp 5, 208.
Przewióstwo 'niewinność, wolność od grzechu,
innocentia, impeccantia : Mnye wem prze przewynstwo (propter innocentiam, FI: prze przez- 10
winstwo) przyol yes Pul 40, 13. ~ Cf. Przezwiństwo.
Przewlec f o r m y : praes. ind. 2. sg. prze
wleczesz 1471 MPKJ V 17; ^ aor. 3. sg. m.
przewlecze B Z Ex 36, 32. 37, 14; ~ inf. prze 15
wlec B Z Ex 37, 27, OrtMac 112, OrtOssol
83, 2; ~ praet. 3. sg. m. przewlekł BZ Ex 37, 5.
38, 7; przewlek 1471 MPKJ V 20.
Z n a c z e n ia : 1. 'przesunąć coś przez coś,
przeciągnąć przez otwór, per foramen trans- 20
mittere : Tich py0cz gynich szerdzy przewleczye k sapadney stronye stanowey B Z Ex 36,
32; Szyerdzy vdzyelal s drzewya sethym...,
a ty przewlekł przes kr0gy (quos misit in anulos), które bili na boczę skrzynky ib. 37, 5; 25
Cztyrzy obroczy złote (sc. ulał)... y przewleczye (misitque) przes nye szerdzy ib. 37, 14;
Udzyelal... dwa pyerszczyenya złota..., abi
sze mogli przewlecz (ut mittantur) przes nye
szyrdzy ib. 37, 27; Vczynyl... ołtarzyk vlyaw 30
cztyrzy pyerszczyenye myedzyane... ku przewleczyenyu szerdzy..., które y oni ydzyalal
z drzewya sethym... y przewlekł (1471 MPKJ
V 20: przewlek) przes kr00gy (induxitque in
circulos) ib. 38, 7; Przewleczesch induces (in- 35
duceeque, sc. vectes, per circulos Ex 25, 14)
1471 MPKJ V 17.
2.
'przełożyć na później, przesunąć w czasie,
dijferre, proferre, procrastinare : Mozely opyekaldnyk opyekanye opvsczycz dla takyego na- 40
gabanyą albo trudne a twarde rzeczy prze
wlecz (an... tutoriam resignare vel se sufferre
possit), szlowye odloszycz asz do dzyeczynnych
lath? OrtOssol 83, 2, sim. OrtMac 112.
Przewleczenie 1. 'przesunięcie czegoś przez 45
coś, przeciągnięcie przez otwór, aliąuid per fo 
ramen transmiitendi actus’ : Vczynyl... ołtarzyk,
vlyaw cztyrzy pyerszczyenye myedzyane... ku
przewleczyenyu szerdzy (ad immittendos vectes) a k noszenyu B Z Ex 38, 5.
50
2.
'przełożenie na później, odroczenie, actus
dijferendi, proferendi, procrastinandi: Quando...
fideiussor stans in iudicio petit prolongacionem termini al. przewlyeczenya ca 1500 AKPr
55
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Przewłaczać 'przeprowadzać przez coś, zmu
szać do przejścia, per aliąuid traducere, ad
transeundum cogere : Przewlaczal (sc. Manases)
swe sini (transire fecit filios suos) przes ogen
B Z II Par 33, 6.
Przewłoczenie 'zwłoka, odłożenie na później,
mora, actus dijferendi, procrastinandC: Dilacio,
gl. prorogacio przewloczenye 1466 R XXII
11.
Przewłoka 1. 'bliżej nie znana część wozu,
pars ąuaedam currus*: Item volens magistrari
faciat unum currum asserum... cum omnibus
attinenciis, secundum quod exigit talis currus,
dumtaxat hec prenotando, quod prima crux,
que fit inter primas rotas, sit circulata..., secunda vero crux, que fit inter rotas posteriores,
sit cum interposicione ligni, dicti zeczholcz,
eciam circulata, cum quatuor ex utraque parte
lignis al. z przewlokamy 1499 AcPosn II 382.
2.
'miejsce przeciągania łodzi z jednej rzeki
do drugiej, loeus, ubi lintres ex alio flumine in
aliud transportantur’: A Csarnina similiter
eundo versus Chrastouuice usque ad transtracturam al. za *psevloka usque ad eandem
Wisie ripam ad quercum (1283) XV KodTyn 62;
~ może już nomen proprium: Alberto... episcopo... duas naues liberas in portu nostro,
quod prewloca vlg. dicitur, pure et liberaliter...
locandas concessimus 1283 KodPol II 106.
Przewłóczyć 1. eciągnąc przesunąć na inne
miejsce, przeciągnąć, trahendo alio loco collocare : Licebit ipsis naues eorum per memoratum aggerem... transtrahere vlg. przewloczicz
1425 KodWP V 410.
2.
'ciągnąć za sobą (nogę), powłóczyć (nogą),
post se trahere (pedem), i. e. altero pede claudum esse, claudicare3: Capra est animal multum
melancolicum et ideo viso panno rubeo (sc. ligato ad tibiam) fantasiatur se esse lesam et
cruentare et ideo partem, quam estimat esse
lesam, protendit, przewloczy, et incipit claudi
care XV e*. MPKJ II 312.
Przewnuk 'prawnuk, syn wnuka albo wnuczki,
pronepos, filius e nepote vel nepte natus5: Prze
wnuk pronepos ca 1460 MPKJ II 379.
Przewoda c f Przewód
Przewodni przewodnia niedziela 'pierwsza
niedziela po Wielkanocy, dominica post Pascham
prima : Hodierna dominica vocatur conductus
Paschę, przewodna nedzela, in multis libris
Latinis dicitur alba XV in. R XXIV 64;
~ przewodni poniedziałek 'poniedziałek po
przewodniej niedzieli, feria secunda, ąuae dominicam post Pascham primam seąuitur : Przedb o r... obligavit sę dissipare... granicias.,. ad
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feriam secundam na przewodny ponedzalek
wlgariter 1425 KsMaz II nr 1013.
Przewodnik 'ten co prowadzi, qui ducit3: Ecce
habernus przewodnyka ad regem ca 1500
5
R XLVII 370.
Przewodzenie *przewożenie, transport, actus
yehendi aliąuid5 (?): O przewodzienyy (war.
lub. rp. : o przewodzenyy) de traieccione (cum
negotiatore, sc. tracta, de traiectione Ecclus
10
37, 12) 1471 MPKJ V 84.
Przewodzić 1. *prowadzić, wieść, ducere5:
W woli twoiey przewodził ies {Pul: przewyodl
yes) me (deduxisti me) FI 72, 23; Gensze oprawasz Israhel, rozumey, iensze przewodzisz
(deducis) iaco owczo Ioseph FI 79, 1, mw. Pul. 15
2. 'przeprowadzać przez coś, traducere5: Przewodzyczie traducetis (cum traducitis filios vestros per ignem Ezech 20, 31) 1471 MPKJ
V 104.
Przewodzie 'teren suchy, pozbawiony wody, 20
pustynia, /erra arida, locus aqua carens, incultus,
desertus3: Kusyly *seo boga w przewodzv (in
inaąuoso, Pw/: w przezwodzyu) P7 105, 15.
Cf. Przezwodzie.
Przewory pi. tantum 1. 'bliżej nieokreślony 25
rodzaj powinności, ciążący na ludności wiejskiej,
servitus ąuaedam,
rustici domino obligati
e ra n f: Ego Kazimirus... dux Polonie a canonicis beati Wencezlai in Chropis et Kalno
licentiam uenandi... impetraui ceteraąue ni- 30
chilominus ad eosdem canonicos iura pertinentia optinui, utpote stan, nastaua, preuori et
alia XII ex. M MAe I 9; Volumus etiam, quod
homines ecclesiarum immunes sint a seruitute,
quod dicitur pouoz et preuod, et preuorj, et 35
naraz, et nastaua (1211—5) 1215 ib. 15, sim.
1234 KodWP I 151; Ita quod neque preuorj,
neque pouoz, nec aliquod aliud seruicium uel
utilitatem ... ab eisdem hominibus dux terre
expetet 1239 KodPol II 21, sim. 1242 ib. 33; 40
Yolumus..., quod homines... immunes sint
a seruitute, que dicitur pouoz et preuod, et
preuorj, et naraz 1284 KodMazL 25; ~ Ab
omnibus quoque solucionibus, exaccionibus,
collectis universis... ac tributis, yidelicet... 45
a narzas, a prewod,... a godne, a *przewor,
obrazne, a venacionibus... liberamus (1359)
XV KodWP III 133.
2.
'? ’: Dam us... desertum, quod situatum
est inter duos decursus aquarum seu inter duo 50
defluencia, que Tewtonice nunccupantur dy
Fawlbrocke et Polonice przewori 1433 Haeus
169. ~ Zapewne nomen proprium.
Przewoźniczy 'dotyczący przewoźnika, ad portitorem p e r t i n e n s przewoźnicza kolęda 'po 55
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darunek dawany przewoźnikom około Bożego
Narodzenia, donum, quod Festo Natmtatis Christi appropinąuante portitoribus dabatuF: Stanislaus... domino episcopo cum curia equitanti navigia praedicta sua libera dare... debebit et tenebitur ita, ne per hoc subditi nostri
clavis Radlouiensis sentiant grayamen cum
angaria, ealvo quidem antiquo solario, qui ylg.
przewoznicza kolenda nuncupantur (XV) 1612
DokMp I 311.
Przewoźnik 'ten co się trudni przewozem wod
nym, sternik, wioślarz, navicularius, gubernator,
remex : Naute, przewosznyczy, tempestate quassati et tenebris obuoluti Gn gl. 96b; Nauis
subiecta nauitis,g/. nauigatoribus *p<r>zeuosznikum, seruatur a fluctibus 1436 R XXIII 277;
Przewosnik nauclerus 1437 Wisi nr 228 s. 88;
Stheppan, przewoźnik 1444 Przem I nr 3333;
Portum, gl. accessum, preparare nauta mundo
naufrago przistanp prziprauicz *przeuoysnig
topaianczemu (sola digna tu fuisti... portum
praeparare nauta mundo naufrago) 1444 R XXIII
304; Przewosznyk nauta XV p. pr. R XVI 349;
Svathoslaus, przevosznyk 1464 KsNWarsz I
nr 627; Przewoźnik gubernator (eris... quasi
sopitus gubernator, amisso clavo Prov 23, 34)
1471 MPKJ V 69; Sicut nauta, przewoznyk,
qui emittit remum XV p. post. GIDom 82.
~ Cf. Przywoźnik.
Przewód, Przewoda 1. 'powinność ciążąca na
ludności wiejskiej, obowiązek przewożenia rzeczy
panującego oraz jego urzędników, homines et res
transportandi officium, quo rustici regi eiusąue
magistratibus obligati e ra n f: Absolven!es eos...
ab omnibus exactionibus, vexationibus, servitiis, solutionibus... sicut a narasz, a przewód
(1209) 1634 KodTyn 9, sim. (1284) XVI p. pr.
Matr IV 3 nr 64, (1285) 1485 KodWP 1 522,1382
Wierzb Warsz 5, 1416 KodPol I 293, 1444 Bon 5;
A prewod, a powos, a *powodi... earum incole
liberi sint 1213 KodWP I 76, sim. 1214 CodSil
VII 109, 1242 AKH IV 179, 1306 KodPol II
173, 1315 ib. 198; Volumus etiam, quod ho
mines ecclesiarum immunes sint a seruitute,
quod dicitur pouoz et preuod, et preuorj, et
naraz (1211—5) 1215 M M Ae I 15, sim. 1225
ATLw IV 339, 1228 CodSil I 4, 1284 KodMazL
25, Omnes exactiones, collectas: powoź, prze
wód, naizaz et omnia pertinentia ad angarias
eidem monasterio liberaliter assignamus 1224
Haeus 65, sim. (1260) XVI p. pr. Matr IV 3
nr 28, 1289 KodMazL 30, (1294) 1549 KodWP
I 45, 1351 AKH IV 320; Quod ecclesie dei...
confero canonicam libertatem, liberans eam
ab omnibus gravaminibus et exactionibus in26*
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debitis, maxime ab hiis: prevod, póvos 1228
KodWP 1111, sim. (1238) PPom 58, 1239 CodSil
VII 230, 1243 KwartHist XL 192, 1252 RHist
LVII 28, 1302 CodSil II 81; Preuod rusticanum siue pouos prefati homines non dncent
1231 KodMazL 4; Item preuod nobilium
ducant in ordine cum curiis nobilium, sed
preuod rus icorum non ducant 1232 ib. 6; Uli
omnes pariter prevod milkare ducent 1241
RHist LIX 158, sim. 1243 KodPol II 37, 1254
M M Ae I 56, 1272 ib. 95; Prewod milkare
ducere tenebuntur, sed a prewod pallafini perpetuo sint exempti (1276) XVI DokMp IV 14;
Homines de villa Ianusovich... seryitutem sive
vectigal, quod vulgo dicitur prewod, trahenfes
ducebant super homines de villa Kacich 1276
OpMog II nr 33; Villas... et yillanos... absolvimus... a conductu cuiuslibet rei, quod prsewod nuncupatur (1278) 1415 KodWP I 418,
sim. 1295 KodMazL 32; Omnes in ea (sc. villa)
residentes... ab omnibus iuribus Polonicalibus
et seryiciis volumus esse semper immunes et
exemptos, yidelicet... ab expedicionibus, a quolibet preyod super terram et aquam, a powoź,
a vivoz (1288) 1413 Lites II 259; Incole predicte ville sint liberi et immunes a povoloue,...
a przevod militari et ducali, a custodia castri
(1293) 1551 PPom 449; Ad prewod veio militale iux*a consuetudinem militum terre nostre... tenebuntur hoc adiecto, quod predictarum yillarum incole dictum prewod in proxima
yilla, cuiuscunque fuerit, sub periculo non recipiencium deponere teneantur 1297 KodWP
II 135, sim. ib. 136; Quod de praedictis haeredkatibus unus tan4um ad expeditionem ibit .
penilus nullum frumentum..., nullam eductionem, quae ycca+ur przevod, nullam exactionem
(1329) 1554 KodPol II 659; Ab... yectura et condudu militali, quod przeuod ylg. dicitur 1342
M M Ae X 47; Census et obuenciones ac conductus ylg. przewód dictos de fluuio Visla...
per piscatores nobis *inpendendi et dari antiquitus consuetos pro nostra... ytilitate reseruamus 1413 Wierzb Warsz 11; lako mne pan
kaszal na przewoth, ano nye bil moy 1422
AKPr VIIIa 45, sim. ib. 46; Andreas... intromisit se docere, dowodzicz, suo judicio super
kmethonem, quia sedebas apud me super orto
et laborare diem debuisti y przewot, et paratus
sum suo judicio dowe<ś)cz 1422 Czrs 268;
Przewód conducatum ca 1428 PF I 493; Dies
tres, ultra hos duos iuvaminis laboris et unam
przewodu 1446 TymProc 272; ~ Incolae...
yillae Cothowitz... coram procuratoribus ecclesiae... respondere... teneantur, non dabunt

przevodam nec sequen'ur vestigia animalium
furtim ablatorum (1208) 1404 Haeus 44; Ego
Wlodizlaus... contuli ecclesie... yillam Slopanowo... liberain a podwoda, a prewoda et
swentego Petra, a slade... et cum omni prorsus
libertate (1232) XVII—XVIII KodWP IV 5;
Premisl et Boleslaus... libertatem a stróża,
preuod, preuoda... donat (1253) XVI p. pr,
Matr IV 3 nr 17; Contulimus... hereditatem...
cum omnimoda libertate et iurisdiccione..., yi
delicet a poradlne,... a powoź, a prewoda,
a naraz (1271) 1372 KodWP I 390; - Prefata
bona... libertamus et absolyimus ab omnibus
nostris regalibus dacionibus et juribus, ut puta
a solucione convribucionum.. poduuodi, przeuodi ac ab omnibus et singulis angariis (1367)
1512 KodPol II 751; Ut prelibati cives tanto
yigilancius circa res domesticas et mercancias
suas intendant, ipsos a podwodis et ducturis
al. przewodi et aliis... oneribus libertamus et
absolutos facimus 1444 DokMp III 146.
2. *przeprowadzenie, actus traducendi3; Bom
syo sromal prosycz y krolya geszczczow y pyeszich ku przespyecznemy przevodu (in comita+u tutelae gratia) przecyw naszim przecywnykom B Z II Esdr 8, 52, sim. 1471 MPKJ V 54.
3. fpogrzeb, exsequiae9: Przewód exequias
(celebravit eius exsequias universus Iuda II Par
32, 33) 1471 MPKJ V 51
4. przewody rprzewodnia niedziela, pierwsza
niedziela po Wielkanocy, dominica post Pascham
prima : Vilczko... fideiussit m arcam... soluere
feria tercia in octaua Pasce vlg. prewodi 1397
TPaw III nr 4096; Off dy *przewodin, das ist
achtage noch Ostirn 1413 MMAe VII nr 500;
Nos iudex terminum suspendimus po przewodzes (pro przewodzech ?) <in> septimana 1414
TymSąd 165; Idem km etho... sepes ad octavam Paschę, yidelicet na przevody debet (sc. reformare) 1415 Czrs 51; Domini superius iudicio
residentes ad reąuirendum... ad dominos ad
feriam secundam proximam post conductum
Paschę al. przewodi prorogaverunt 1436 AGZ
XII 6.
Cf. Prowód
Przewóz f o r m y : n. sg. przewóz 1239 Kod
MazL 10. 12, (1252) KodPol II 601, etc. etc.;
~ g. sg. przewozu 1431 ArchCastrCrac IV 210,
1, 1432 ArchTerCrac IX 301, 1, (1475) KodWil
I 343, 1494 Matr II nr 474; przewoza 1456
ZapWarsz nr 992; ~ ac. sg. przewóz 1411
Pozn nr 678, ,1416 StPPP II nr 1451, 1489 Zap
Warsz nr 1691; ~ /. sg. (na) przewozie 1425
ZapWarsz nr 130, 1450 AGZ XIII 314; — g. pl.
przewozów Rozm 221.
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Z n a c z e n ia : 1. 'powinność ciążąca na lud
ności wiejskiej, obowiązek przewożenia ludzi
i rzeczy panującego oraz jego urzędników, homines et res transportandi officium, quo rustici
regi eiusąue magistratibus obligati era n f: Ita 5
quod neque przewóz, neque stan ducale et
exercitus, neque pouoz, nec aliquid aliud seruiciujn uel utilitatem ... ab eisdem hominibus
dux terre... expetet 1239 KodMazL 12, sim.
ib. 10; Quibus hereditatibus... conferimus li- 10
bertatem, videlicet u t... nec strosam, nec prewoz, necsokol..., nec ceteras unquas exactiones soluere teneantur 1243 KwartHist XL 192;
U t... ipsa civitas cathedralis Vladislavia...
omnino sit libera a powoź et przewóz etiam 15
militari (1252) KodPol II 601; Liberi autem
homines... a b ... omnibus servitutibus... debent
esse immunes, praeter quod prewoz ducent
militare ib. 602.
2.
'miejsce i urządzenie służące do przeprawy20
przez wodę, locus, ubi flumen transitur, atąue
navigia vectoria : Per ipsum vadum circa riuulum usque ad Dreuenam fluuium, qui diuidit
siluam per medium usque ad nauigium, quod
dicitur Wirbencin preuoz 1262 KodPol III 83, 25
sim. 1379 ib. 323; Infra Niestrum a rivo Mestuiczinow ad przeuosz Stepancza (ca 1370) DokMp
IV 157—8; Pendet terminus Msczignew... cum
Sandivogio... pro quadam vady fraccione, videlicet preuosz... inter heredita*es inter Ostrów 30
et Wene<cia> 1390 Leksz II nr 994; Jaco mo
Jan posslal do Wancencza, abi mu dwoye coni
przeprawił prZes przewosz .1411 Pozn nr 678;
Transnauigacionem al. przewosz cum hiis ho
minibus ad islam nauigacionem pertinentibus 35
1416 StPPP II nr 1451; Jako pan Mroczek ne
u [...] cop scody na mem przewoze 1425 Zap
Warsz nr 130; Una cum parte molendini sui
et cum parte vadi al. przewosu ibidem in magna
Strzelcze 1431 ArchCastrCrac IV 210, 1, sim. 40
1432 ArchTerCrac IX 301, 1; Excipiendo thabernam cum nauigio vlg. dicendo przewosz
1434 StPPP II nr 2513; Ego propono, quia
tu ... scissisti nawigium meum al. proom in
fluvio Saan... et ista tua scissione pecunie ca- 45
pitalis... in predicto nawigio al. przewosze
dampnificasti me 1450 AGZ XIII 314; Jacom
ya nye sbyl M ichała... gwałtem na dobrowolnye *drodzy v przyewosza 1456 ZapWarsz
nr 992; Prope navigium dictum Szewkowsky 50
przewóz 1470 AGZ II 202, sim. DILB II 363;
Prata... ad transfretorium al. v przewozy
Kasvczki (1475) KodWil I 343; Jakom ya nye
vosyl any playyl volow na gynszy przeyosz,
anym go yskodzyl 1489 ZapWarsz nr 1691; 55
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De navigio al. s przewozy census datur XXX
marcae 1494 Matr II nr 474; Remigium prze
yosz, naylum idem ca 1500 Erz 80.
3. 'opłata za przewiezienie przez rzekę, prze
woźne, naulum: Przewosz tributum XV med.
R XXV 160; Przeyosz naulum ca 1500 Erz 80.
4. 'przewiezienie, actus transportandi, transvehendC: A tobye slye (leg. ślę) yozy y myto
od przeyozcw, strawą y potrzeby podrozne
(mitto yictualia, yecturam et expensas atque
necessaria per yiam) Rozm 221.
Przewracać 1. erzucać, popychać coś, aby
padło na ziemię bokiem albo do góry nogami,
evertere, subvertere’: kozielce przewracać 'fikać
kozły, corpus in caput circumagere5: Sly mnych...
geszthly wszadze na szkapycza..., zavodem na
konyy wradzą (leg. wraca), a czasz!ho koszyelcze przeffyacza (pro przeffracza) De mor te
w. 450; ~ przewracać się 'tarzać się, volutarf:
Volufabatur v<a)lal schą, przewraczal schą
(war. lub.: vwalal szą aut przewraczal; slatim
spiritus conturbavit illum et elisus in terram volutabatur spumans Marc 9, 19) 1471 M P K JY 121.
2. (o prawie, nakazach) 'naruszać, łamać, viołare, non obser\are : Przeklo.y, ktorisz przewracza sood (pervertit iudicium) przichodzocemy BZ Deut 27, 19; Czo *przewradzal
(sc. sędzia) szady yyerne,... byerzacz oth szloszthnykow dary, szprayyayancz gych nyeyyery,
tho wszythko bandze... pomsczono De morte
w. 337; Nye byerz darów, bo oszlepyaya oczy
mandrych y przewraczayą szlowa sprawyedlywych (subyertunt yerba iustorum Ex 23, 8) XV
p. post. Kałużn 286.
3. fprzetrząsać, przeszukiwać, excutere, perscrutarf: Która nyeyyasta mayączy pyenyedzy
dzyeszyecz a straczylaby yeden pyenyącz, aza
nye zasyyczy syyecze y przevracza (eyerrit Luc
15, 8) dom a mylosczyyye schuka? Rozm 385.
Przewrotliwy 'odznaczający się chytrością, ob
łudą,, wykrętny, przebiegły, callidus, mendax,
falsus5: Oth przewrothlywey navky lyczemernykow (a fermento Pharisaeorum Mat 16, 6) pylne
a osztrosznye szą ymeycze 1448 R XXIV 353;
Przewrothliwy peryersos ib. 354.
Przewrotnie 1. *podstępnie, wykrętnie, ob
łudnie, dolose, fraudulenter, simulate : Caritas
non emula^ur, non agit perperam nye zazrzy,
nye czyny przewrotnye (I Cor 13, 4) XV med.
SKJ I 70, śim. XV p. post. GIDom 46.
2.
'źle, niewłaściwie, małe, incomenienteE:
Rzeki myły Cristus: Rzeklym (leg. rzekł-li-m)
przeyrothnye..., day syyadecztwo o ziem,
a rzeklym (leg. rzekł-li-m) dobrze..., czemy mya
byyesch? Rozm 684.
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3.
'na odwrót, przeciwnie, contra : Czemv
myły Cristus Yydascha zovye przyaczyelem
szvym, kyedysch yest nyeprzyaczyelem yego?
Myny szye, yze to rzeki wyvloczenyv (leg.
w uwłoczeniu ?), albo przeyrotnye przez *vyo- 5
brazenya tey ffiguri antifresim, która yesth
kyedy gyn[y]e movyą a nye (pro yne) rozvmyeyą Rozm 618.
Przewrotnik f o r m y : n. sg. przewrotnik XV
in. R XXIV 59, Rozm 792; ~ i. sg. przewrot- 10
nikiem Rozm 791; ~ n. pl. przewrotnicy XV in.
R XXIV 68; ~ /. pl. (o) przewrotnikoch Pul
117 arg.
Z n a c z e n ia : 1. 'człowiek przewrotny, krętacz,
obłudnik, homo falsus, mendax5: Przewrothnik 15
prevaricator XV in. R XXIV 59; Preuaricatores, przewrothniczi, ąuasi spine evellentur vniuersi /Z?. 68.
2. cbuntownik, wichrzyciel, Seditionis auctor :
O przeklączy Zydovye! Myenyczy<e> prze- 20
vrothnykyem lyvda, ktorego yydzyczye vzdroyyczyelya y zbavyczyela yschego syya^ha itozra
791; Bo gy yyedzyal (sc. Piłat Jesusa), yze nye
byl przevrothnyk luda ib. 792.
3. fprześladowca, insectator, vexator, persecu- 25
tor : Czerkew o swoych przewrotnykcch mowy
Pul 117 arg.
Przewrotność ' chytrość, przebiegłość, obłuda,
calliditas, simulatio et dissimulatio : Ideo in
hoc ewangelio tria ponuntur: primo ponitur 30
Phariseorum supersticio, g/. supersticio przewrothnoscz XV med. R XXIV 372; Przewrothnoscz caczerstwa peruersitas heretica
1461—7 Serm 444v; Przewrothnoscz perfidia
35
ca 1500
80.
Przewrotny f o r m y : n. sg. m. przewrotny ca
1428 P F I 487, 1447 P XXII 41, Pa/ 73, Pa/
17, 29; ~ g. ^g. m. przewrotnego A/JP 9a;
/ . przewrotnej Rozm 726; /zcttfr. przewrotnego
Rozm 682; ~ ac. ,sg. /. przewrotną MPKJ 40
V 127; ~ v. 5g. m. przewrotny B Z Deut 32, 5;
neutr. przewrotne Pul Deut 6; ~ i. sg. m.
przewrotnym FI i Pul 17, 29, Sul 40; ~ g.
pl. m. przewrotnych XV p. post. GIDom 55.
Z n a c z e n ia : 1. 'odznaczający się chytrością, 45
obłudą, podstępny, wykrętny, przebiegły, callidus,
mendax, f a l s u s S przewrotnim przewroczon
(Pul: przewrotny) bodzesz (cum perverso peryerteris) FI 17, 29, sim. Puk, Przewrothny versipellis ca 1428 PF I 487, sim. 1447 R XXII 41; 50
Caritas... non agit perperam nye czyny szlego,
*przewrothnyego (MPKJ V 127: przewrothną),
sdradliwego (I Cor 13, 4) 1453 R XLVII 351;
łączem prziszedl, abich syo przecziwil tobye,
bo *przewrotno (peryersa) iest droga twa mnye 55
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y przecziwna BZ Num 22, 32; Narodzę szły
a przewrotni (generatio prava atque peryersa,
Pul Deut 6: pokolyenye zlosne y przewrotne)!
BZ Deut 32, 5; Od mąza przewrothnego (a viro
iniąuo Psal 139, 2) wibaw mie! M W 9a;
Ipse vidit... magnam turbam iniąuorum, przewrothnych, Judeorum XV p. post. GIDom 55;
Vschytky moye slova pravdzyve a nycz v nych
nye yest *schylonego any przevrothnego Rozm
682; Prze to pytanye nye chcze yydacz ossądzenya, alyz moczą they yschythkey rady przeyrotney ib. 726.
2.
'zły, niewłaściwy, malus, incomeniem :
Przewrothnym obyczayem (abusiya consuetudine) znacz bilo chowano (Dział 29: <n>yezgodny obyczay wsząly... zemyanye), ysz...
gych (sc. zmarłych kmieci) wszistko ymyenye... obykly szą oblapacz szobye panowye
Sul 40; Przewrothny obiczay (peryersa consuetudo) w othkladanyy rokow... do they doby
chowan byl Sul 73.
Przewrócenie 1. 'zniszczenie, zburzenie, actus
delendi, eyertendi, frangendi, violandi : Vsrzo
rany zemye tey..., gimys to *ge gest sznodzil
pan bog... na prziklaad przewroczenya (subyersionis) Sodomi y Gomori BZ Deut 29, 23.
2.
'przewrotność, chytrość, przebiegłość, peryersitas, c a llid ita s Sic magna est perversitas,
przewroczene, malorum hominum XV med.
GIWroc 73v.
Przewrócić f o r m y : praes. ind. 1. sg. prze
wrócę B Z Gen 19, 21; 2. sg. przewrócisz B Z
Deut 24, 17; 3. pl. przewrócą B Z Jos 6, 5;
~ inf. przewrócić 1471 MPKJ V 60; ^ praet.
2. sg. m. przewrócił jeś FI i Puł 40, 3; 3. sg. m.
przewrócił B Z Gen 19, 29. II Par 33, 9, EwZam
304, Rozm 210; 3. pl. m. przewróciły BZ Jos
6, 20; ~ pląperf 3. sg. m. był przewrócił BZ
Gen 13, 10; ~ condit. 1. sg. f. -bych przewró
ciła BZ Judith 9, 14; ^ part. praet. pass. ac.
sg. m. przewrócony 1455 AGZ XIV 439; cf.
też Przewrócony.
Z naczenia: 1. 'popchnąć coś, aby padło na
ziemię bokiem albo do góry nogami, wywrócić,
eyertere, peryertere, subyertere: Wszistkef iego
posczelo przewroczil ies (yersasti) w nemoczi iego FI 40, 3, Sim. Pul; Ministerialis...
recognoyit, quod vidit quinque currus..., unum
currum przewroczony et penes eosdem currus
fenum disparsum 1455 AGZ XIV 439; Pyenyasznykom rosproszyl pyenyądze y stoły przewroczyl (mensas subvertit Jo 2, 15) EwZam 304,
sim. Rozm 210.
2. 'zniszczyć, zburzyć, delere, eyertere
Drzewo gez (pro drzewie niz) bil pan bog
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przewroczyl (antequam subverteret) *Sodoma
y *Gomora BZ Gen 13, 10; Otoczesm tako
two proszbo vsliszal, yzecz nye przewrocz0
(non subvertam) tego myasta ib. 19, 21; Gdisz
pan bog przewroczyl (cum... subverteret) mya
sta tey to wloszczy ib. 19, 29; ~ Day my,
panye, vstawycznoscz na mey miszly, abich
gym pogardziła a wszitk0 mocz gego abich
przewrocyla (ut evertam) B Z Judith 9, 14;
~ przewrócić się 'upaść, zwalić się, collabi,
corruere : Mvri myeskye ze dna sy0 przewrocz0 (corruent) BZ Jos 6, 5; Natichmyast mvri
syo przewroczili (corruerunt) ib. 6, 20.
3. 'zgubić, perdere : Abi czinyly zle skutki
nade wszitki gyne narody, gesz przewrocyl
(subverterat) pan przed sini israhelskimy BZ
II Par 33, 9; Przewroczicz subicere (super pupillum irruitis et subvertere nitimini amicum
yestrum Job 6, 27) 1471 MPKJ Y 60.
4. (o prawie, nakazach) 'naruszać, łamać,
violare, non obseware : Nye przewroczis sodv
(non pervertes iudicium) vbogyemv B Z Deut
24, 17.
Cf. Przewrócony
Przewrócony 'odznaczający się chytrością, ob
łudą, podstępny, wykrętny, przebiegły, callidus,
mendax, f a l s u s S przewrotnim przewroczon
{Pul: przewrotny) bodzesz (cum perverso peryerteris) FI 17, 29.
Przewróćsa cf. Przewrótca
Przewrót na przewrót 'bardzo szybko, gwał
townie, celeriter, vehementer : In preceps na
rączoscz, na przewroth (yalles scindentur...
sicut aquae, quae decurrunt in praeceps Mich
1, 4) 1471 MPKJ Y 113.
(Przewrótca) Przewróćsa 'człowiek narusza
jący istniejący stan rzeczy, buntownik, qui aliquem Statum rerum mutare vult, seditionis auctor: Tych zalob było barzo yyelye na mylego
Iesucrista, nazyyayącz ystym zdradnym prorokyem... a tez by byl przevroczscha ych zakona y potąpcza Rozm 715; ~ Ovoczym yąt
ten ło tr,... przevroczssa luda, opoycza vynny,
poruscza szvyatego zakona Rozm 662.
Przewsie 'wspólny plac wiejski, nawsie, cam
pus płanus in pago situs, qui plerumque communitatis rusticorum proprius e r a f: Cmetones... terculiones al. waszgrody (pro wangrody) seu przewsie sepire debebunt in villa
nostra 0412) DokMp Y 129; Pro eo, quia sepes
suas non sepiens ex parte ville al. od przewsya,
peccora per sepem non sepita.m intrancia ipsius
Nicolai iniuste pepulit in suum stabulum 1439
StPPP II nr 2798; Statuimus, quod advocatus
in planiciis al. na przewssyy nec in antiquis

locis piscinarum non debebit... oppidanis ipsorum peccora pascere prohibere (1441) 1538
DokMp II 354.
IPrzewtocza
Thoma cum Nicolao... obtinuerunt super Yincencium de Ffalicouice gro
dzi vlg. cum septa XII ylg. przewtocza... et
ministerialis... recognouit, quod yltra granicias facerat super ipsorum hereditatem 1401
Piek YI 58.
Przewuj czy Przeuj 'brat prababki, frater
proaviae : Tercia linea consanguineitatis:... proawnculus prze wy XV ex. GIWp 21.
Przewycięzca 'zwycięzca, victoF: Vincenti,
przewycząsczy, dabo edere de ligno yite (Ap
2, 7) 1456 ZabUPozn 108.
fr Przewyciężać 'odnosić zwycięstwo, zwycię
żać, victoriam reportare, vincere\ Ffortem fortis amat, nam fortem forcior angit, gl. premit
przewycząza 1466 R XXII 16; Przevycyaszan
conyincendus ca 1500 JA IV 95.
Przewyciężenie 1. 'zwyciężenie, vincere’: Ambulate in dileccione, sicut Christus dilexit vos
et tradidit semetipsum pro yobis oblacionem
et hostiam offyerowanye dla przewycząszenya
nyeprzyaczela (Eph 5, 2) XV med. SKJ I 75.
2.
'sprzeczka, spór, iurgium, rixa’>: Iurgium
est convicium przewycząnzenye (ne, quaeso,
sit iurgium inter me et te Gen 13, 8) 1471
MPKJ V 9.
Przewyciężyć fo rm y : inf przewyciężyć OrtMac 137; ~ praet. 3. sg. m. przewyciężył XV
p. post. GIDom 49; /. przewyciężyła XV med.
R XXV 158; 3. pl. przewyciężyli XV med.
R XXIV 349; ~ condit. 1. sg. m. bych prze
wyciężył ca 1500 SprTNW V 18; /. -bych prze
wyciężyła Naw 169; ~ part. praet. act. II cf.
Przewyciężyły; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
przewyciężon 1436 RRp XXIII 277; przewyciężony ca 1500 Erz 81; neutr. przewyciężono
Ort Mac 111, OrtOssol 82, 4; ~ inf. pass. sg. m.
być przewyciężon XV med. SKJ I 60; pl. m.
być przewyciężeni Sul 81; ~ praes. pass. 1. sg.
m. -em przewyciężon Ort Mac 137, OrtOssol
100, 3; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie przewy
ciężon Ort Mac 111, OrtOssol 82, 3; ~ praet.
pass. 3. sg. m. był przewyciężon OrtMac 38,
OrtOssol 36, 2.
Z n a c z e n ia : 1. 'pokonać, odnieść zwycię
stwo, zwyciężyć, superare, victoriam reportare,
vincere*: Przevicząszily triumphaverunt XV med.
R XXIV 349; Habuit certamen, valka, et in
omnibus vicit przeviczaszyla XV med. R XXV
158; Noli vinci a mało, sed vince in bono
malum nye chczey bycz przewyczeson od grze
chy, ale przemagay w dobroczy szlosz<ć>
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(Rom 12, 21) XV med. SKJ I 60; Day m y...
mocz z nyeba, yzbych przewyczyązyla dvschnego nyeprzyyaczyelya Naw 169; Primum hominem tribus celis (pro telis) teiYacionum prostravit przewiczazil XV p. post. GIDom 49; 5
Przevyczązony convictus ca 1500 Erz 81;
~ 'zwyciężyć sądownie, in iudicio vincere : Thaczy... prawem polskym yako pozescze mayą
bycz sądzeny, a yakokole gych czczy przes tho
nye bywa vczągnyono, wszdy przewyczezeny 10
(nihilominus convicti) Sul 81; Nye yesthemly
ya blysszy szwey szyye y gymyenya <bronić>,
nyszlyby mnye mogl kto przewyczyązycz (quam
quis me convincere possit, OrtOssol 100, 3:
przeszwyatczycz) ? OrtMac 137, sim. ib. ; Gdysz 15
ten obwynyony poddał <się>... na wysznanye
szwych parobków... a ony przed pełna rada
nayn wysznaly, ysz on kazał bracz tho szyano,
jusz on byl przewyczyąszon (victus et lucratus
fuit) j mogły nad nym gego prawo iako nad 20
szlodzye<je)m vczynycz OrtOssol 36, 2, sim.
OrtMac 38; Cykogo (pro nykogo)... maya
maczycz oczkoly bandcz pirwey, nyszly bandze
przewyczaszon y s prawa oszadzon (antequam
de eo coram iudicio fuerit convictus) OrtOssol 25
82, 3, sim. OrtMac 111; Gedny szą beszprawny..., jako szą... wyleganczy albo czy, czo ge
o roszboy, o zlodzyeystwo przed prawem przewyczaszono (convicti fuerint) OrtOssol 82, 4,
sim. OrtMac 111; Stoyą thutha yako czysty 30
czlowyek, ktorysem w nyzadney rzeczy nygdy
nye przewyczazon (qui numquam re aliqua
convictus est) OrtOssol 100, 3, sim. OrtMac 137.
2.
0powściągnąć, opanować, continere, comprimere’: Natura dimicans contra morbum tan 35
tum in extrema necessitate possessum ostendit,
gl. retentum, abitum, potest morbum p<r)zeyicząszon 1436 RRp XXIII 277; Jesu..., day
my dar duszney mocznosczy, bych pokuszy
40
przewyczyąszyl ca 1500 SprTNW V 18.
C f Przewyciężyły
Przewyciężyły czwycięski, vincens, triumphans' :
Primum est ovile optimum, quod vocatur ecclesia triumphans przewyczazyla XV p. post.
45
GIDom 91.
Przewysoki f o r m y : n. sg. f. prze wysoka 1471
MPKJ V 77; ~ g. sg. f. przewysokiej BZ Num
34, 7; ~ ac. sg. f. przewysoką BZ Neh 3, 26;
^ ac. pl. przewysokie B Z IV Reg 15, 35;
50
~ i. pl. m. prze wysokimi BZ Deut 3, 5.
Z naczenia'. 1. 'bardzo wysoki, altissimus':
Potem kv polnoczney stronye od morza wyelikego pocznye syo myedza chilicz asz do gori
przewiszokyey (ad montem altissimum) BZ
Num 34, 7; Wszitka myasta byli onwrowane 55
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mvrmi przewisokimi (muris altissimis) BZ Deut
3, 5; On vdzalal drzwy domv boszemv przewisoke (portam... sublimissimam) B Z IV Reg
15, 35; Natinneysci... vdzalaly wyeszo przewisoko (turrim quae promineba+) BZ Neh 3, 26.
2.
fwyjątkowy, szczególny, singularis, praecipuus : Przevyschoka eximia (provexit autem
ad horum cuhuram et hos, qui ignorabant,
artificis eximia diligentia Sap 14, 18) 1471
MPKJ V 77.
Przewysz- cf. PrzewyższPrzewyszsz- c f Przewyższ(Przewyższać) Przewyszszać, Przewyszać f o r 
m y : praes. ind. 2. sg. przewyszasz 1447—62
Zab 544; 3. sg. przewysza M W 47b, XV p. post.
GIDom 87; ~ part. praes. act. adv. przewyszając 1436 R XXIII 277; adi. ac. sg. m. przewyszającego 1436 R XXIII 278, XV
GIKórn
II 211; ~ inf. przewyszać Sul 38, ca 1455
JA XIV 492, XV ex. PF V 19; - praei. 3. sg. m.
przewysza! 1471 MPKJ V 36; j. pl. m. przewyszali XV p. post. R XXV 182. ~ W wy
kazie form nie odróżniono wariantów wymowy
-sz- i -szsz-.
Z naczenia: 1. 'prześcigać coś, kogoś w ja
kimś zakresie, aliąuid, aliąuem in aliąua re su
perare : Totum autem bonum magnanimi in
uirtute sua consistit, ea namque sibi sufficiens
est ac excellens, gl. superans, eminens prevyszaiącz 1436 R XXIII 277; Ne per opulenciam extollaris, quoniam hec non facit transcendentem, gl. eminentem, excellentem, previsaiączego, sed insuficientem nedostatecznego
ib. 278; Procellere (pro praecellere a. percellere) velny pądzycz albo przewysącz ca 1455
JA XIV 492; Thy szwą <nauk>a Aristhothelyscha, sz *wylozophow y thesch sz mythrczow
(leg. mędrców) wybran [y]ego, przewyszasch
1447—62 Zab 544; Przewyschal eminebat (ab
umero et sursum eminebat super omnem populum I Reg 9, 2) 1471 MPKJ V 36; Wassza
sczasliwoscz przewissza wszitki vrodzen[y]e
M W 47b; Corona notat perseveranciam, que
preficit, popelnya albo przevyssa, alias virtutes
XV p. post. GIDom 87; Adducti sunt... oratores, qui omnes homines in humana sapiencia
extollebant przevyszsaly XV p. post. R XXV
182; ^— Hunc (sc. Archilocum) pedem soccii cepere grandesque coturni alternis aptum sermonibus et popula^res vincentem, przevyszayaczego,
strepitus XV ex. GIKórn II 211.
2. 'dawać pierwszeństwo, priorem locum alicui
assignare’ ( ?): Przewysschacz prerogare XV ex.
PF V 19.
3. 'być większym, maiorem esse : Gdisz tha
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gista plączą (sc. przysąd)... poth gynszim gymyenyem, gesz rzeczono pamyąthne, vsnana
gest bicz othnowyona, yasz vidzi szą przevyszszacz (transcendere) przerzeczoną plączą
5
Sul 38.
1. (Przewyższenie) Przewyszszenie, Przewyszenie 1. 'wyróżnienie, uczczenie, actus singularem honorem alicui habendi, colendi, observańdi\ In corpore autem habuit (sc. virgo)
ąuadruplicem excellenciam, przevisszene, bene- 10
diccionis super omnes mulieres 1461—7 Serm
442v.
2. 'wzniesienie na wyższy poziom, wywyiszenie, actus tollendi, ejferendi, evehendi : O Ga
briele, bądź poszel, tobye samemv zyayyam 15
o przevyschenyv syyątosczy tayemnycza Rozm
44.
3. *pierwszeństwo, principatus, primae part es,
locus prior : Przewyszenye prerogatiyam XV
iwerf. i? XXV 151.
20
2.
(Przewyższenie) Przewyszenie 'niezwykle,
wzniosie, mirę, alte, sublime : Virtutes ipsa ultra
omnes sanctas excellenter, przewyszene, habuit
1456 ZabUPozn 94; Tecum in corde excellenter *przevyszeynye ib. 99.
25
(Przewyższony) Przewyszszony, Przewyszony
f o r m y : n. s g . f przewyszona XV med. R XXV
153; ~ g. sg. przewyszonego ca 1420 XXIV
82; /. przewyszonej i?Z Neh 3, 27; ~ /. sg. m.
30
(na) przewyszonem B Z IV Reg 17, 10.
Comparat. n. sg. neutr. przewyszeósze 1436
R XXIII 277. ~ W wykazie form nie odróż
niono wariantów wymowy -sz- i -szsz-.
Z n a c z e n ia : 1. 'bardzo wysoki, wyższy od
innych, altissimus, altior quam dlii9: Naczinyly 35
sobye soch a lugow na wszelkem pagorky
przewiszonem (in omni colle sublimi) B Z IV
Reg 17, 10; Po nyey dzalaly Tekney drugo
myaro od wyesze wyelykey y przewiszoney
(a turre magna et eminente) a ku murowy 40
koscyelnemv B Z Neh 3, 27.
2. 'wyróżniający się, szlachetny, qui excellit,
nobilis*: Cum contrariorum sit habituale prestancius, gl. nobilius, dignius preyisensye 1436
R XXIII 277; Przyevisszona sublimior XV med. 45
R XXV 153.
3. 'nadmierny, nimius9: Ut a superfluo, oth
prewiszonego, cibo et potu abstineamus ca
1420 R XXIV 82.
(Przewyższyć) Przewyszszyć, Przewyszyć f o r  50
my: praes. ind. 3. sg. przewyszy Sul 10, XV
med. GIWroc 159v; ~ inf. prze wyszyć *SW 80,
XV ex. PF V 21; ^ praet. 1. sg. m. przewyszyłem 1471 MPKJ V 70; 3. sg. m. przewyszył
M W 58 a ; /. przewyszyła 1448
XXIV 353; 55
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~ part. praet. pass. d. sg. m. przewyszonemu
XV med. SKJ I 84; cf. też Przewyższony;
~ praes. pass. 3. sg. m. jest przewyszon XV
ex. SKJ l 51. ^ W wykazie form nie odróż
niono wariantów wymowy -sz- i -szsz-.
Z n a czen ia : 1. 'prześcignąć coś, kogoś w ja
kimś zakresie, aliąuid, aliąuem in aliąua re
superare: Que excellencius in domina nostra,
quam in istis duabus sororibus, Magdalena
et Marta, inveniri possunt ysze przewyssyla
cze dwe szesztrze szwoym obchodem 1448
R XXIV 353; Supergreditur, gl. supergreditur
przewyszy, yirginitas condicionem humane na
turę XV med. GIWroc 159v; Przewisyla supergressa (multae filiae congregaverunt diyitias,
tu supergressa es universas Prov 31, 29) 1471
MPKJ V 70; Przewyschilem precessi (ecce
magnus effectus sum et praecessi omnes sapientia Eccles 1, 16) ib.; Owocz ten naszwyathszy zyemye przewysszyl kory anyelszkye M W
58a; Przewysschycz excedere XV ex. PF V 21.
2. 'wywyższyć, tollere, efferre, evehere : Subiecti estote omni humane creature propter
deum, siue regi quasi precellenti, przewyszonemv od boga, siue ducibus (I Pet 2, 13) XV
med. SKJ I 84; Qui preest, gl. sc. in pollicia
ecclesiastica vel mundana, in sollicitudine yen
gest przewyschoon ktorim wrzędem, w pylnosczy
bandz drvgemv na yzytek (Rom 12, 8) XV
ex. ib. 57.
3. 'być większym, maiorem esse: Przewysszy-li czszo nad dług (si quid ultra debitum
excreverit), tho zaszą wynowaczczovi ma wroczicz Sul 10; Zakłady albo cząsba mayą przewyszszycz w wasznosczy swey (debent praecellere in valore) rzeczy thy, o które począdzany Sul 80.
C f Przewyższony
Przez, Przeze
Układ
I. z acc. rzeczownika lub zaimka wyraża:
1. stosunki przestrzenne: a. określone
miejsce, wszerz czy wzdłuż którego
ktoś, coś przechodzi, przesuwa się
lub rozciąga, zwykle przekraczając
jego granice 'per, trans\ b. jakąś
przegrodę, przeszkodę, zamknięcie
czy granicę, z której jednej strony
na drugą ktoś, coś przechodzi, prze
dostaje się 'trans\ c. miejsce, gra
nicę, poza którymi coś się odbywa
lub znajduje 'za, poza, extra .
210
2. stosunki czasowe: a. okres, w któ
rym się coś odbywa lub trwa 'w cza
sie, w ciągu, tempore (quo aliąuid
27
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f i t ) \ b. okres, termin, po którego
upływie coś trwa dalej 'ponad, post
(aliąuod tempus)*. c. okres, termin,
który się w liczeniu pomija 'pomija
jąc, nie licząc, (die alicui rei
agendae constituta) praetermissa,
omisscC ..............................................211
3. cel 'w celu, dla, ad aliąuid, alicuius
rei c a u s a ............................................212
4. powód, przyczynę czegoś 'z powodu,
propter* ............................................... 212
5. przyczynę niedostateczną 'wbrew,
mimo, contra,adversum...................... 212
6. sprawcę, czynnik sprawczy 'na sku
tek, dzięki, alicuius rei ope, alicuius
opera (aliąuid f it ) * ...........................212
7. sposób 'posługując się czymś, per
aliąuam rem, auxilio alicuius rei . 213
8. powoływanie się na kogoś, coś, naj
częściej na boga (przy proszeniu,
przysięganiu, dawaniu, wypełnianiu
c ze g o ś)...................................... 213
9. pośrednictwo kogoś,[czegoś wjakimś
działaniu, wykonywaniu czegoś 'za
pośrednictwem, per aliąuem . . . 214
10. to co jest przedmiotem interpretacji:
coś przez coś rozumieć, znamiono
wać się itp................................. 214
11. w konstrukcjach biernych i zwrotnobiernych wskazuje sprawcę, wyko
nawcę czegoś (agensa) 'per . . . 215
12. 'ponadto, powyżej, ąuin, etiam ;
~ dubium 'przed, antę* ......... 215
II. z gen. rzeczownika lub zaimka wyra
ża:
...............................................
1. brak, nieposiadanie, wyłączenie, po
zbawienie, niewystępowanie tego, co
oznacza dany rzeczownik lub zaimek
'bez, sine*: a. w użyciach przydawkowych i orzecznikowych, b. w uży
ciach okolicznikowych........................ 215
2. brak części pewnej liczby, niepełność pewnej liczby 'mniej o, minus,
odjąwszy, sine certo ąuodam numero, certo ąuodam numero detracto9 ................................................217
3. brak określonych warunków, dzia
łanie wbrew czemuś, komuś 'wbrew,
przeciw, contra,adversum . . . .
217
4. wyłączenie osoby a. rzeczy 'oprócz,
praeterV............................................... 217
I. z acc. rzeczownika lub zaimka wyraża:
1. stosunki przestrzenne: a. określone miejsce,
wszerz czy wzdłuż którego ktoś, coś przechodzi,
przesuwa się lub rozciąga, zwykle przekraczając
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jego granice 'per, trans*: Gensze przewodl lvd
swoy przes puscz0 (per desertum) FI 135, 16,
sim. Pul, sim. XV med. SKJ V 277; Jako Sta
nisław Slap non equitavit violenter... ad domum Cibconis super dominam Margaretham
Bavorii, ne targał ye za r0k0 a ne wloczil ye
przesz gistb0 1415 Kościan nr 534, sim. 1416
ib. nr 590; Yako Scarbimir *Wyrzchoslawo
sepal, targał y przesz trzy zagony rzuczyl 1417
Pyzdr nr 501; On przes łąką nye yal 1421
Kościan nr 900, sim. 1457 RafZran 92, Rozm
694; Iverunt per prata y przes byel (1446)
DokMp III 188; Iverunt per nemus al. przes
d ambrowa et pertranseuntes ąuasi per tres
partes lanei al. jacoby przesz dwye staye lanovych ib. 189; In fluvio..., qui meat przesz
Brzozowe Ląky (1448) 1574 ib. 250; Poterit
eam dilatare, ampliare et diffundere per expulsum al. przes vygony (1449) ib. 295; Gylkokrocz na woyną przes zyemye nasze (per terras
nostras) szcze bądze Sul 46; Przeyd0 przez
szemy0 egipsk00 (per terram Aegypti) BZ Ex
12, 12, sim. Rozm 95; Wodą z rynny[...] czyeklą przesz gego dom (per domum suam) OrtOssol!4,4,sim . ib. 75, 1, sim. OrtMac 100. 101; Sigm unt... przekopał row przes lank 1488 Czrs
s. LXII; Iesus... myslyl ydz przez Samaryą
(per Samariam Jo 4, 4), przez poganyska
zyemye Rozm 243, sim. ib. 399; O tern, yako
myły Cristus barzo sromotnye vyedzyon przez
rynek ib. 663, sim. ib. 803; ~ (ić) przez
ulicę, przez drogę 'iść ulicą, drogą, per viam
ire*: Matka boża... gdy przesz vlicz0 sla Gloger;
Ukaszy ludu... drog0, przes ktor00 (per quam)
gydz may0 B Z Ex 18, 20; Przes gynszą drogą
(per aliam viam Mat 2, 12) yroczyly szyą sa
do krolyestwa svego EwZam 294; ~ Którzy
nosszą byali sczyt a czarny strich przesen 1422
Kościan nr 923; De clenodio Bawola Głowa
a mecz przesz rogy 1426 AKH III 335; Droga
besszy... przes pole Wychotskye 1426 MPKJ
II 304; Iste granicie, que vadunt ad fossatam
vlg. przesz doi 1448 LubPodk 38; Aggeres per
decliua nemorosa al. przesz lang, predicto
fluvio coadiacencia 1453 Monlur II 158; Stanislaus... debet habere viam voluntariam eviterne... per aggerem antiquam al. przesz
stharą groblą 1475 AGZ XIX 535; Per medium
pascui al. przes pastewnyk usque ad sepem
ville... diyidet 1492 AGZ XVI 237.
b.
jakąś przegrodę, przeszkodę, zamknięcie
czy granicę, z której jednej strony na drugą ktoś,
coś przechodzi, przedostaje się, przenika 'trans*:
Abi mu dwoye coni przeprawił przes przewosz 1411 Pozn nr 678; Przeze drzwy per
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hostium XV med. R XXV 156; Vpadl Otozias
przes okno palaczowe (per cancellos cenaculi)
BZ IV Reg 1, 2; Wisłą, Bugiem y Narwią
{pro Wisła, Bug y Narew) kazdemv mayą bicz
dobrowolne plinączenw... przes wsisthki yazy 5
(per omnia obstacula) 1498 MacPraw VI 274;
Przezamby {leg. przez zęby) pszluuy {pro
szpluny?) XV p. post. MacPam II 351; Krwawy
pot przezeń plynul XV ex. S K J I 144; Voda...
przeschedschy przez chvsthy y yyczyekla 10
dzyyramy przez chvsty (per panniąue foramina
fluens emanavit) Rozm 123; Czysnyczye szye,
byszczye przesly przez czyasne vrota (per
angustam portam Luc 13, 24) ib. 378;
Lotrovye... yczynyły sobye drogą przes mya 15
(per me Job 19, 12) ib. 651; Nye było
dostoyno, 'aby ten zły duch myal yynydz
przez vsta ib. 762; To szye z yego syyąthych
ran krew rzuczyla przez oną pavloką ib. 834;
~ Izli {pro szli) iesmi przes ogen y przes wodo 20
(per ignem et aąuam) FI 65, 11, sim. Pul; Gen
rozdzelyl Morze Czyrwone w rozdzelena y wywodl Yzrahel przez posrzod gego (per me
dium eius) FI 135, 14, sim. Pul; Przes rzeko
szo przebrał (amne transmisso) B Z Gen 31, 21, 25
sim. Rozm 660. 810; Za morze aut przesch
{war. lub.: prze) morze przewyescz trans fretum (iussit ire trans fretum Mat 8, 18) 1471
MPKJ V 118, sim. Rozm 290; Iesus... schedl
przez yeden mały potoczek, ktoremv dzyano 30
Cedron (trans torrentem Cedron Jo 18, 1) Rozm
579; ~ Moy koyn zkaczacz przesz ploth,
wszkoczyl na ostry kol gego plotha OrtOssol
105, 1; Przesz plothy chlopye gonya szorayye
y dropye De mor te w. 384; ~ Eze Dobek 35
wodził Woyczecha przes trzi graniczę siło
y moczo y bil, y wansal 1411 HubeZb 91,
sim. 1425 Kościan nr 1132, 1432 Pozn nr 1401;
Ysze pan Jarosław Młinsky yal na dzedzyna
pana Splawskego... przesz dzesząncz granicz 40
gwałtem 1420 Pozn nr 1000, sim. 1437 ib. nr 1484;
Tedy przeyal przez trzeczą granycza 1425 ib.
nr 1206; Alye kaplany a lud acz nye chodzo
przez granycze (ne transeant terminos) B Z Ex
19, 24; Ipsum detinuisti et mancipasti, et per 45
tres limites granicierum al. przes troye gra
nycze portasti 1496 AGZ XVII 323.
c.
miejsce, granicę, poza którymi coś się od
bywa lub znajduje 'za, poza, extra’: Iaco xsancz
custos se stirmi paniczi... pobrał na yego 50
dzedzine pres granecze {pro graniczę) 1405
Pozn nr 758, sim. 1425 ib. nr 1206; A iestli
wróg przes myedze *myestkye (extra fines urbium)... nalezon bodze BZ Num 35, 26;
O ctore kopanye y oranye przesz graniczą 55
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Jan... y Raczybor... na mya żałowali, thom
ya nye orał v[o] gich, ale w swym 1462 PF
VIII 19.
2.
stosunki czasowe: a. okres, w którym się
coś odbywa lub trwa 'w czasie, w ciągu, tempore
(quo aliąuid fit)9: Przes dzen (per diem) slvncza {pro slvncze) ne bodze szecz {leg. żec Opalić5)
czo any mesocz przez nocz (per noctem) FI 120,
6, sim. Pul, sim. B Z Ex 13, 21; Przeze swytky
dny (per singulos dies) blogoslawycz czo bodo
FI 144, 2, sim. Pul; Kthory s tobą zywye y kroluye... bog przesz wszythky wyeczne wyeky
(per omnia saecula saeculorum) 1413—4 Msza
I s. 263, sim. VIII. XII, sim. ca 1500
PamLit XXVIII 305; Przeczywko kvpyączemv
dzedzyną blyszy przyrodzeny przes trzy latha
y przes trzy myeszącze czynycz mogą Sul 56,
sim. ib. 53, Dział45, sim. XVp. post. R XXV 177;
Vstawyamy tesz, aby Zydzy... nye wyączey
przes tydzen (per septimanam) za lyphą brały,
nyszly po genemv groszy oth kasdey grzywny
Sul 68, sim. Dział 56; Kmyecz onemu panu...
yeną kopąn groschi przes rok (censum unius
anni) dacz... bandzye yynowath Sul 91; Przikazaal gy w cyemnyczo przes nocz wsa<dz>ycz
Blaż 320; Debet ipsum predictus yendere per
circulum unius anni al. przes rok et per sex
ebdomadas 1453 KsNWarsz I nr 338, sim.
Dział 66; Bydlyl sz nym przesz zyma (per
hiemem) w temsze domv OrtOssol 42, 1, sim.
OrtMac 48; I myaszkala Maria sz nyą yacoby
przes trzy kzyazycze (ąuasi mensibus tribus
Luc 1, 56) EwZam 289; Byskupstwo yvz było
skażono, yze nye davano nykomv aze do smyerczy podług zakona bożego, ale przez rok telko
Rozm 669.
b. okres, termin, po którego upływie coś trwa
dalej 'ponad, post (aliąuod tempus)5: Quia mihi
exfideiussisti hominem de orto ultra tempus
al. przes czasch 1454 TymSąd 152; Navczczye
nasz, gęstły then powod doszycz ykazal... takym *thysz tramów y szkleppem {leg. z
sklepem) gego w mvrze oszyądzenym {leg. osadzenim) daleko przesz rok y dzyen (die et
anno et multo diutius) przesze wszey odmowy
OrtOssol 92, 2, sim. ib. 92, 3, OrtMac 126. 127;
Pothem przesz rok (ultra annum) rzeki ten,
czo layal ortel OrtOssol 103,3, sim. OrtMac 141.
c. okres, termin, który się w liczeniu pomija
'pomijając, nie licząc, (die alicui rei agendae
constituta) praetermissa, omissd: Albertus...
actor cum Derslao... habent at terminos transfuturos vlg. pres roki na roki 1409 LubZiem 57;
Ad festum sancti Alexii proxime venturum tunc
usąue ad aliud vlg. przes ten swanthy Alexy
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esz na drugdy 1419 TPaw IV nr 3357, sim. ib.
nr 3358; *Jakom ia mam Micolayewy zastawą
w dwdzestv (leg. w dwudziestu) cop przes thi
na oui Godi 1429 ZapWarsz nr 353; Habent
peremptorium terminum ad octo septimanas
al. roky p<rz)es roky 1437 AGZ XIII 21, sim.
1441 ib. 107; Ex utraąue parte receperunt ad
terminos proximos et ad alios terminos al. rok
przez roki 1442 AG Z XI 191; Habent termi
num ad terminos ad concordandum ad octo
septimanas przes roky do rokw 1443 AGZ
XII 114; Paulus... petivit iuxta iuris consuetudinem dari sibi ad evictorem. Et datum est
ei per tres terminos al. przesz troye roky 1462
AG Z XIII 373; A quo... M athias... reposuit
terminum simplici infirmitate ad terminos proximos per terminos al. przes roky na roky
1499 AG Z XVIII 536; ~ przeze dni 'co drugi
dzień, alternis diebus3: Svyathy Ieronym nalasl
v zydovskych kxyągach pyecznasczye znamyon
pyeczynasczye dnyow przed sądnym dnyem,
alye yedenly po drugym ma przydz, czyly przestąpyyącz czasch albo przeze dny, albo dalyey
(sed utrum continui futuri sint dies illi, an
interpolatim), tego nye yymynyl Rozm 478;
~ przez trzeci dzień (w przeszłości) *przed
wczoraj, nudius tertius : A paklibi wol bod0czy
bilbi od wczyorayszego dnya asz przes trzeczy
dzen (ab heri et nudiustertius).. wol kamyenym obrzuczon bodzye B Z Ex 21, 29.
3. cel 'w celu, dla, ad aliąuid, alicuius rei
causa: Gdy szyą od zbythkow czyelesthnych
przesz czysthotą, per continenciam, powczyągamy XV p. post. Kalużn 273; Vyelyko by szye
myely sromacz krzesczyany, którzy tey noczy
nye czvyą,... by myely mysi, kako zbavyczyel
yschego syyatha tey snacz noczy przez zbayyenye ych czvl a modlyl szye Rozm 608.
4. powód, przyczynę czegoś 'z powodu, propt e r Pro eius nomine laboriosum subisti certamen pres gego ym0 welyky boyg gesz fstopila Gn
gl. 170a; Bo troyakye s0 rzeczy, przez yezz
(propter quae) sye kto wydzy od lyyda swy0 t
XV med. MPKJ V 428; Nyekthora gymyenya...
przes nyethbaloscz (per inadvertentiam) a sle...
przyglądanye... kazyla są Sul 74; Ćzlowyek
slunye sprawyedliwi a dobri przes dobre a sprawyedne yczinky XV med. R XXII 239; Propter
illius domini absenciam, przez tego pana nie
bycie, non debet aliquis reclamare 1453 PawSejm nr 114; Abi pan bog przewyodl przes
Abrahama (propter Abraham) wszitko, czso
gest mowyl ku Abrahamowy B Z Gen 18, 19;
Tesno my0 przez dzewky (propter filias) *Hech
ib. 27, 46; Nye upozluchaly gego przez n0-

dzenye ducha (propter angustiam spiritus)
a prze dzalo przetwarde B Z Ex 6, 9; Bo przes
t0 dobr0 otplat0 sobye na skarb zgromadzisz
B Z Tob 4, 10; Mozely ta pany odzyerzecz swe
pyrwe danye wyano (pro wyana)... czyly nye
mą myecz pyrwego wyaną przesz druge (OrtMac 131: prze wtóre)... danye (principali dono
ratione posteriorum) ? OrtOssol 95, 4; Adam
mye w yeplcze vkuszyl, przetho przesz mya
vmrzecz mvszyl De mor te w. 142; Gospodze
m oya..., nye odrzvczay mye przez ma vyelyka
zgloba Naw 47; la z nyeba posłań k tobye, bych
czye weselyl... przez Iesvsza y przez dzyevycza Maria (propter Iesum... et virginem Mariam) Rozm 89; Poganystvo eypskye... vyelmy
szye smączyly przez Iesvcrista mylego (pro
dulci puero Iesu tristabantur) ib. 118; Przy
kazały nye *kczycz yednego (leg. i jednego?)
<jeno> przez yyelyką potrzebą (nisi sub necessitate) ib. 191; Bo czlovyek vpadl v grzech
przez pychą (per superbiam) ib. 403; Przez
vyelebnoscz takyey svyątosczy pyrvey vzyvamy
svyątosczy mąky bozey, czusch bożego czyala,
nysly karmye czyelestne ib. 541.
5. przyczynę niedostateczną 'wbrew, mimo,
contra, adversum : Czo pobrał Micolay Micha
łowi gego ymene, to pobrał s prauem, ysz
czangn0l szeme (leg. z ziemie) pres <za)powecz 1396 Kościan nr 31; Marczyn ne pobił
Swersza przez szapowecz gospodarsk0 1423
ZapRpŁomż 1, 41; Quia przes zapowecz pomloczyl pszenycza w gumne 1427 ZapWarsz
nr 203, sim. 1433 TymProc 324, 1443 TymŁow
48; Petrus... docuit iure suo contra Mathiam
kmethonem... pro frumentis, videlicet sedecim
cassulis, quas accepit post arestacionem al
przesz zapowyedz 1448 TymSąd 39; Jako ya
nye chowam any mam w domu moyem...
Wyrzbna othe trzech lath przeszapowecz (leg.
przez zapowiedź) gwałtem 1466 PF VIII 20;
Jakom ya Mycolaya *minarczika przesz zapovyecz pańską nye chował w mlynye 1471 Czrs
s. LXXXV. - Cf. Dzięk.
6. sprawcę, czynnik sprawczy 'na skutek,
dzięki, alicuius rei ope, alicuius opera (aliąuid
fit) 3: Pres ti dary milosc sina deuicego może
otrimach Kśw dr 3, sim. ib. dv 1; A tedy V0cz
gestcy on sv0tega (pro sv0tego) Gana bil pro
sił, isbicz Xpc pres gego prosb0 gyma płodu
bil poszycil Gn 183 b ; Werzisz w tho, czlowecze zbozny, ysz przesz trud bog swoy lud
odyal dyabley strozey Bogur B—F ; Raczysz...
swą łaszka nam daczy, przesz która bychmy
mogły nabycz ducha swathe<go> SaheReg 14;
Panye Ihu X e..., yensze... przesz (Msza VI.
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XII. XIV: prze) szmercz twoy0 (per mortem
tuam) szwath yszywyl yesz, zbaw mye 1424
Msza III s. 66, sim. 1451 MacDod 105; Gyny
nyemoczny, ślepy y chromy przes gego prosb0
vsdrowyeny były Błaż 320, sim. XV med. SKJ 5
V 282; Na zyszkanye thego szyyatha przesz
ovocz szvego zyyotha 1453 R XXV 210;
Y uczynyly opy00cz *czarnokszyosznyczy przes
swee czari (per incantationes suas) takesz B Z
Ex 8, 7, sim. XV p. post. RRp XXV 180; 10
Paweł, Andrzey y Stanyslaw, przesz oczcza
szwego... badancz sz herbw Osthoya, były pomocznyczy... ku zabyczyw... Dadzyboga 1493
ZapMaz 158; Ten ps<alm> powyada, yze Xpus
nam przes ranę zmartwychwstanye wszystko 15
dobre daye Pul 58 arg.; Przez czya, bogoslawyona boża porodzyczyelko, wrotha nakraschsza othworzona sza, przez czya pokoy myedzy
czlowyekyem y angyolem yczynyon yest, przez
czya szwyath oprawyon yest Naw 42—3; 20
Genze... ma ymączon bycz, a przez ta mąka
ma odkypycz wschytek lyvd Rozm 74, sim. ib.
592. 599. 604. 742; Zyyot yyeczny przezeń
(per ipsum) posczygnesz ib. 231.
25
7.
sposób 'posługując się czymś, per aliąuam
rem, auxilio alicuius rei : Ktoricz clouek thy
to dary gest straczil, szukagsze gych mylosczyue..., a tako V0cz ge thy nadzesz presz
sv0th0 spouecz a tesze pres dostogno pokutho
Gn 172a; Abycz go sly duch przesz ne (sc. bo- 30
gatstwo) f gego duszy ne byl vlouil Gn 173a;
Ysze... przyszągą czelną, tho gest przes dothknyenye, ma yczinycz Sul 74; Wiwyodo...
lyud m oy... z szemye egipskyey przez grosznaa
znamyona (per iudicia maxima) B Z Ex 7, 4; 35
Aby gemv dały ten szrz<e)brny korczak, czso gy
v nych zostawyl... przes zamyąną (quem...
relinąuit in cambio) OrtOssol 64, 3, sim. ib.
64, 4, OrtMac 86; Exprimere et explicare
loąuebatur de ipsa sub metaphoris przes 40
podobyenstwo 1456 ZabUPozn 95, sim.
1471 MPKJ V 128, ca 1500 Erz 81;
Quem, gl. sc. blaswemum, si ąuando
mones per mellifluas rationes, gl. hortaris per
dulces sermones vpomynasz przesz lagothne 45
mowene 1466 R XXII 19; Jakom ya przess
szeszlanye szlugi mego nye przeorał sznakow
na Szmolach gwalthem szyła 1469 ZapWarsz
nr 2937; Jako kameen, thako kaptuur, pissan
bądze przes k y kuur Park 413; Szmylvy sye, 50
myły panye, nade mną, thu przesz łaszka,
a pothem przesz chwalą M W 92a; Ten ps<alm>
powyada, yze Xpus wzyawyon yest szwyatu
przes narodzenye z panny Marie od boga
Pul 97 arg.; Bo przez twą czystotą (per casti- 55
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tatem tuam) samasz thy zaslvzyla, yze szye
vlyvbyla krolovy nyebyeskyemv Rozm 41, sim.
ib. 44. 665; Muszym... smylovacz szye nad
nymy przez mego mylego szyna na svyat zeslanye ib. 44; Thy-ly yesz zvolenyk Iesuszov..., ktoregos my on obyeczal przez svoy
lyst (per epistolam) przyslacz? ib. 230; Myal
ydz s tego svyata przez mąka krzyzovą ib. 530,
sim. ib. 551; Przez czalovanye opravyasz boy,
przez snamyą myr<u> obrządzasz smyercz ib.
620, sim. ib. 619; Gedno krolevstvo yest to,
ktorem krolyyye przez sva mocz ib. 780;
K temv yestem przyschedl na then svyat przez
oplczenye y przysczye v czyalo, abych svyadecztvo dal pravdzye ib. 784; ~ *według,
secundum (ąuendam ordinem f: Ty to S0
kszy0sz0ta domow przesz czelyadz sw0 (per
familias suas) B Z Ex 6, 14; ^ przez okrąg
'dookoła, per circuitum : Ustawysz ludu
granycze przez *okrook (per circuitum) BZ
Ex 19, 12; ~ w funkcji dystrybutywnej: Ulaw
cztyrzy *gr0gy złote przez cztyrzy wogly gey
(per ąuattuor angulos eius) B Z Ex 37, 3; Na
tern *drogu biły czasky cztyrzy... y kroszky
przez wsziczky (per singulos) ib. 37, 20.
8.
powoływanie się na kogoś, coś, najczęściej
na boga (przy proszeniu, przysięganiu, dawaniu,
wypełnianiu czegoś): Panye Ihu X e..., zbaw
mye przesz tho naszwyonthsze czyalo y krew
tw0 (per hoc sacrosanctum corpus et sanguinem tuum) 1424 Msza III s. 66, sim. VI. XII.
XIV; Kriste, przez twe rani racz nam dacz
kapłani Gałka w. 66; Anno szwyatha, przesz
weszele twe day nam dosztąpycz chwały nyebyeszkyey M W 103 b; Ya grzeschna proscha
czyebye przez twe myloszyerdzye Naw 106;
Xre, przesz thwe vmaczenye roszprosz dyable
obstapyenye SkargaPłoc w. 81, sim. XV ex
MacDod 137, ca 1500 SIO cc XII 163; O Ihesu
myły, przesz dobrothą thwoya vkąsz dzyszą
mocz szwoya XV ex. GIWp 29, sim. ib. 69;
~ N as... wybranich twych przykaszy *szawszky w czrzeedze vdarowacz presz Yesu Crista
(per Christum dominum nostrum) 1424 Msza
III s. 55, sim. IV. VI—VIII. XIV; - Poprzyszagam v0s (pro vas) przez (SKJ I 55: prze) myloszerdze (obsecro... vos... per misericordiam dei
Rom 12,1), abyscze... offyarovaly... ofiara 1449
R XXV 163; Alye ya vam kaza nye przyszyegacz any przez nyebo (per caelum)..., any przez
zyemye (per terram Mat 5, 34— 5) Rozm 269;
Przyszyegam vam przez svyathy Moyzeschov
zakon, przez boga zyvego y vyernego, prze
nyebo y zyemyą, yze tego czlovyeka nye znam
ib. 691, sim. ib. 717. 722; Przyszyegayącz vam
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przez mocz czeszarską y zdrovye ib. 756, sim.
ib. 813; ~ Vmarly, kaza tobye przez tego,
yen czye stvorzyl (per hunc, qui te creavit)...,
by wstał z martłwych Rozm 135.
9.
pośrednictwo kogoś, czegoś w jakimś dzia5
łaniu, wykonywaniu czegoś 'za pośrednictwem,
per aliąuem : Eze Sulek przepraszał Groth
trzemi grziwnami przes posła 1400 HubeZb 99,
sim. 1409 KsMaz I nr 1235, 1416 Pyzdr nr 448,
OrtOssol 51, 1; A tedy V0cz gestcy giijn tho 10
bilo pres sv0tego angola tako othpouedzano
Gn 2a, sim. ib. 174b, Rozm 29. 117; Tha to
fszyczka snamona, choszcy ge gest był kegdy
nasz Xc miły pres ktorego su0thego czynił,
gesczecz V0thsza czuda pres sv0tego Gana 15
gestcy ge on był... czinil Gn 119a., sim. ib.
181 b; Tedi gemu ne kazał pres yego soltissa
precz 1405 Pozn nr 762; Czsso Jadwiga przes
swego procuratora żałowała na Marczina 1421
Kościan nr 899, sim. 1430 Pozn nr 1351; Wlo- 20
dars paną Janów sdąl rok przes pana Mycolaya... Maczkowy 1428 Pozn nr 1307; Jacom
ya ne orał they roley gwałtem, w ktoram dal
wyazane Micolayewy przesz wosznego 1449
ZapWarsz nr 593, sim. Dział 28; Gdi nye- 25
ktori... przissyangal..., tako przes syąn yako
przes swyatky (tam per se, quam per testes)
Sul 99, sim. Dział 42; Od graniczę do graniczę,
tądy kandy sobye stribovaly i znakj położyły
przes vrzandnikj 1452 ZapWarsz nr 952; Które 30
Beseleel... boszym przez Moyszesza przyka
zanym (pet Moysen iubente) wipelnyl B Z Ex
38, 22; Nye posłuchały slow m ich..., ktoram
to sial k nym przes slugy me (per servos meos)
B Z Jer 29, 19; To prawo layal Hannus przesz 35
szwego rzecznyką (per suum praelocutorem)
OrtOssol 56, 1, sim. ib. 21, 1. 90, 2. 100, 2,
OrtMac 70. 123. 136; <I>dzyk szalował na
pastirza, ysz owczą, ktorasz do czrzody przez
pastirza wegnał..., ten owcze gemv nye przy 40
gnał, a tako zgynąla Dział 36; Yezdzil brath
m oy... do Mahmetowego groby, przes kthoregom ya wskazał poselsthwo do czessarza
thvreczkyego 1500 ListTat 174, sim. ib. 175;
My mamy zakon, który nam. bog dal przez 45
Moyzescha Rozm 811; ~ Proszchimi, szczedrze przypuszczy przesz {Msza III: prze) Crista, pan[y]a n[y]aschego, przesz kthoregosz tho
wszyczko, panye, szawsdi dobr[i]e stwarzasz...
Przezeń y sz nym, y w nyem yest y thobye... 50
czyeszcz y chwała (per Christum..., per
quem ... creas... Per ipsum... est tib i... honor
et gloria) ca 1431 Msza XII s. 220, sim. III.
IV. VI—VIII. XIV; To dzye[vy]cza wesely lyvd
zydowsky, bo przez nye (per illam) ma przydz 55
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vyekvyste krolyewstwo Rozm 10; Górze temv,
przez ktoregosz (per quem Luc 17, 1) pogorszenye przydzye ib. 397; Nykt nye może przydz
kv bogv oyczv, yedno przez myą (per me Jo
14, 6) ib. 561; ~ sam przez mię 'ja osobiście,
z własnej woli, ego ipse, mea sponte : Sam,
praui, pres m0 pris0gl iesm, iz uam hochał
<jeśm podać zi)em0 urogow uasih Kśw av 7;
~ ~ Ani pomnecz b0d0 ymon gich przes
wargi moie (per labia mea) FI 15, 4, sim. Pul;
Boże, kaszy ty <offyery> donyesczy przesz rancze swantego angyola twego (per manus sancti
angeli tui) na wyssokosczy ołtarza twego 1424
Msza III s. 61, sim. IV. VI—VIII. XIV; Abi
dzyalana bila dzyala, która przykazał pan bog
przez rok00 Moyszeszow0 (per manum Moysi)
B Z Ex 3.5, 29, sim. ib. Neh 8, 14; Blogoslavyony pan bog... lako movyl yest przes vstha
szvyathych... prorokow yego (per os sanctorum ... prophetarum eius Luc 1, 70) EwZam
290; ~ Yze X pus... we wszech krayoch zyem
przes apostolske kazanye znan yest Pul 75 arg.;
Cristus... czlowyeku naukę dal, przes y0sz
by gy poznał y szyebye nauczył Puł 93 arg.;
Na odpuszczenye grzechów gych przez vnatrznosczy myloszyerdzya boga naszego (per
yiscera misericordiae dei nostri Luc 1, 78)
EwZam 291; Przystąpyl k nyemv centurio, proschącz yego przez pomocz starszych Zydow
(per interventum seniorum Iudaeorum), aby
vzdrovyl syna yego Rozm 286.
10.
to co jest przedmiotem interpretacji:
coś przez coś rozumieć, znamionować się itp.:
Tacy dobre S0 pres... paralitica... znamonui0
Kśw br 31, sim. ib. 19. 33; Przes cin byskupy,
choscy mszo vf nem mema {pro meua?), nix
gynsego ne mamy rosumecz gedno gego velebnoscz..., a przes to xlo {leg. gzło) mamy
rosumecz gego cysto {pro cysty?) zyvoth Gn
gl. 105a; Przes opyekadlnyky (per gubernatores) panowye swyetszsczy y kosczyelny...
wyobrazzony S0 XV med. MPKJ V 429; Bo
tu molwy o myloszyerdzyu, yez yest z wnę
trza, a przes to sze rozumye wyelyka myloszcz
Puł 118 arg. 7; Dvchownye... przes tego króla,
per regem,... roszvmye szyą Adam XV ex.
MPKJ II 317; Lyezal {sc. obraz) tamo trzydzyesczy lyat y dwye łyeczye, tosch dopyro
yąl tayacz, przesz gyesz szyą vypysvye (per
illud... describitur) dostoyne oplczyenye a vmączyenye... Iesvcrista Rozm 71; Iesus rzecze
kv mystrzovy: Czo szye przez to slovo myeny
(littera quid haec interpretatur) ? ib. 129, sim.
ib. 44. 830; Przez tego sługa może szye rozvmyecz lyvd zydovsky ib. 640, sim. ib. 707;
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I czo szye przez tho rozvmye, yze napyrvey
nyevyastha zyavya Pyotra? ib. 674; Myły
Cristus rzeki o kosczyelye svego <ciała>, przepovyedayącz vmączenye svoye przez zlomyenye kosczyola, a smarthvychvstanye przez vzbu- 5
dzenye ib. 720, sim. ib. 754.
11.
w konstrukcjach biernych i zwrotnobiernych wskazuje sprawcę, wykonawcę czegoś
(agensa) 'per*: Tha dzedzina w Rogowe ne gest
przes gey manza gych oczczu wekugistoscz (leg. 10
w wiekujistość)... podana 1420 AKPr VIII a
151; Vczynily... procuratora... obyeczvy0cz...
wekuyscze yjnyecz, czokoly przesz gich pro
curatora... obrzondzono by bilo ca 1428 PF
I 480; Alye wsdi slosthnyk then ma bycz 15
sbyegem et przes kogokolye (per quemcumque)
yfaczon może bicz, xandzv byskupovi podań
bancz Sul 4, sim. Dział 4; Przes thego pyercząn
(mediante illo) na zalobi otpowyedacz bandzye
przipandzon Sul 87; Przezeń (per eum) wszego 20
dobrego gesmi napelnyeny B Z Tob 12, 3; Gdy
czasczy... przes myernyka podle xanc są dzeloni y myerzoni, tedi thi przyschetw nye dalesz
dzelicz y myerzicz 1457 AKPr VIII a 51; Gdy
gemv... nye dana wina przez sąsyady, tedy... 25
odygdze Dział 35; Tedy... wyną... przez tego,
czso vrany (per inferentem)..., ma bycz zaplaczona ib. 40, sim. ib. 43; O rakoymy nye wybawyonem przez dlysznyka ib. 64; Jakom ya Philippowi kmecziewi... roi v ozimynie przesz 30
Philippą podoranych nye zaorał gwalthem 1471
TymWol 53; Przez czya... wrotha nakraschsza
othworzona sza Naw 42; Przeday obylie, gdy
szye godzy, a nye thedy, gdy przes vbogyego
(per pauperem) nye może bycz kupyyono XV 35
p. post. R I s. XLI; Czczenye o tern, yako
dzyevycza Marya zvyastovana przez anyola
(per angelum) Gabriela szvey mathcze Rozm 6;
Przesz tą dzyevycza (per eam) królestwo zydowskye ma bycz popravyono..., przez tą 40
(per illam) badzye wschystek svyat zbavyon
ib. 35, sim. ib. 7; Przes chytroscz dyabla
(fraudes per diaboli) nynye yest yąt rodzay
czlovyeczy ib. 165; Dzywka... vrozvmyala, ys
yest przez Yesvcrista (per Iesum) vskrzeschona 45
ib. 222, sim. ib. 223. 297. 357; Tez myły Kristus [tez] byl znamyenovan przez vąza myedzyanego ib. 603; Ten, przez ktoregosch yest
svyat stvorzon ib. 686, sim. ib. 164; ~ Braczya... mayą myeczi odzyenye schare..., vyą- 50
wschy nyzby sye ynako podług czasszow...
;vydzialo przez stharzsche (per yisitatores)..
kthoremv odzyenye drossche nosziczy 1484
Reg 708; A ta mowa i poządanye przyszła
y skonała szye przesz Tytusza XV p. post. 55

PRZEZ

215

RozmPam 476; W Sządomyrzą czo szą thesz
sthalo przesz Thatary placzlywe dzalo XV ex.
MacDod 139; O czvdzyech, które szye dzyaly
przez Iesvcrista (quae faciebat Iesus) po dro
dze, kyedy vczyekal do Eyptu Rozm 81; Yze
slyschely (sc. tłuszcze wielikie luda) ykrzeschenye Lazarzovo, które szye stało przezeń (sc. Je
susa) ib. 447.
12.
‘ponadto, powyżej, quin etiam: Szeczdzesy0ci (sc. lat) a przes to samyecz (sexagenarius et ultra masculus) da pyocznaczcze rvblow, a zona dzesy00cz B Z Lev 27, 7; ~ dubium: 'przed, antę*: Pothem przyszedł ten, czso
... swego dlusznyką gymyenye zapowyedzal,...
przesz gayony szand (in iudicium banitum, OrtMac 106: przed gaynym sządem) a rzeki OrtOssol
78, 2; Aczby nyekonw dawszy wyna, aczkoly
przed nas gy pozwano abo naszego starostą,
a tego to nye chczano przypusczycz kv oczysczienyy swey nyewynnosczy przez nas abo
naszego starosta (coram nobis vel nostro capitaneo admissus non fuerit, Sul 60: przeth namy
abo przeth naszym starostą nye bylbi przypysczon) Dział 60.
II. z gen. rzeczownika lub zaimka wyraża:
1. brak, nieposiadanie, wyłączenie, pozbawienie,
niewystępowanie tego, co oznacza dany rzeczow
nik lub zaimek 'bez, sine*: a. w użyciach przydawkowych i orzecznikowych: Zacon gospodnow przez zakała (lex domini immaculata)
obraczaioczy dusze FI 18, 8, sim. Puł; Poloszyl... ziem0 przez wody (terram sine aqua)
w wychody wod FI 106, 35, sim. Puł, sim. FI
i Puł 142, 6; Rotham sine quarta ylg. przezwona
(leg. przez zwona) 1414 Piek VII nr 17; Lew
przes głowy 1416 Pozn nr 914; Sluszba mą
naprzoth ystawiczna, doskonalą, przes prze
staną, panno mą namileysszą ca 1428 PF
I 480, sim. ca 1440 R XXV 220; Offerimus...
calicem salutis perpetue kelych sbawyenya
przesz kończą (Msza I. III: wy<e)cznego, IV.
VIII: przeszkonyecznego) 1446—7 Msza XIV
s. 184, sim. VI; Odl0czenye przesz rozvmv to
iest sleepota czlowyecza Gloger; Eternitas interminabilis przes concza XV med. GIWroc 78v;
Peperit virgo manens et sine corrupcione panną
ostanącz a przes poruschenya XV med. SKJ
V 258; Wsz0w... chleb przes kwassu (panem
absque fermento) B Z Lev 8, 26; Soli (sc. dzie
dziny) s lasy albo przes lassow (humus... nemorosa an absque arboribus) B Z Num 13, 21;
So lyvdze przes odzenya y przes sili, y przes
domislu vmyenya ku boiv (homines inermes
et sine yirtute et sine peritia artis pugnae)?
BZ Judith 5, 27; Dzedzina odvmarta uel
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pysczina przez dzedzicza OrtCel 5, sim. OrtLel
234; Sbroya spelna przesz panczerza 1471
GórsJaz 284; Promyen... sz szyebye szloncze
yypuszczyl, szloncze szvyatle przesz zachodu,
gwyaszda yaszna besz upadu XV p. post. 5
R XIX 57; Byalosczy yego oczv yakoby byale
mleko przez wsze przygany (omni carens carie)
Rozm 149; Było na yysschem pyątrze pyekla
yedno m yasto... przeze wschytkey mąky (sine
omni poena materiali) ib. 395; Przykład o yed- 10
nem robaczku albo vązv przez yadu ib. 602,
sim. ib ; ~ Pan bog gest mego pana poszegnal y yczynyl gy panem przez liczbi (dominus benedixit domino meo yalde magnificatusąue est) B Z Gen 24, 35; Zgromadzoni S 0 15
przes lyczbi pyeny0dze (infinita pecunia) BZ
II Par 24, 11; ~ ~ Przez zakała bod0 (immaculatus ero) FI 18, 14, sim. Pul; Bo zadni pocorni nye gest przes nądze XV med. R XXII
245; Eze nysządni sługa Cristow nye bil przes 20
przeczywyenstwa ib. 248; Alye baranek bodze
przez pokalyanya (absąue macula) B Z Ex 12, 5,
sim. ib. I Reg 19, 5; Tedy może to sandza...
zalowacz przeto, aby ta głową przesz prawa
nye przeszła (ne tale crimen homicidii maneat 25
iniudicatum) OrtOssol 49, 4, sim. OrtMac 61;
Bogoszlawyony yesz panye, thy yenzesz yest
przez poczathku y przez konycza Naw 75;
Nullum opus malum est impunitum przes pom
sty ca 1500 Erz 81; Prorok każdy nygdzye 30
nye yesth przeze cznothy (sine honore Mat
13, 57), yedno w. . . oczysnye Rozm 345, sim.
ib. 356. 442. 465; Movyą, yze Kristus był
przez yadu grzecha y *zsgloby ib. 603; Yze
Baraba yest gorschy czlovyek *vsvego svyatha, 35
bo yest przez zakona, przez myloszyerdzya
ib. 809.
b.
w użyciach okolicznikowych: Iz iesc... taco
smerne narodene sina bożego, ienze prez poC0thka s bogem occem jesc croleual Kśw cr 36; 40
Iszem by[u]l poszlem do Andrzea o tego czloweka, czo *pzres liczą obeszon 1398 Kościan
nr 46, sim. B Z II Par 28, 20. Is 49, 4; An mu
ne chchal {leg. chciał) *otpoweczecz presz
czotek y presz *stryge 1399 Pozn nr 403, sim. 45
OrtOssol 52, 3. 76, 3. 81, 4. 101, 3; Tegocz
my szamy szob0 ne moszemiy dostopicz, a tho
presz daru ducha sv0tego Gn lb , sim. ib. 12a.
172a. 174a, XV med. MacDod 35, XV p. post.
GIKórn II 191; Abichom my miłemu Xpoui 50
na tern tho svecze presz grzecha tako sluszyly
Gn 184b, sim. ca 1500 S p r T N W \9 , Rozm 167;
Bo ies ty pobib {pro pobił) wszistky przeciwaiocze se mene przez {Pul: bez) wini (sine
causa) FI 3, 7, sim. ib. 14, 2, FI i Pul 72, 13, 55
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OrtOssol 50, 3, Dział 19. 34, Rozm 683. 726.
770; Przedal ies lud twoy przez {Pul: kromye)
mita (sine pretio) FI 43, 14, sim. BZ Ex 21, 11.
Deut 23, 20; Przez {Pul: bez) lichoti (sine
iniąuitate) begal iesm y chodził FI 58, 4, sim.
ib. 9, 27; Passek obr0czil sam za ss0 Sandziuogewi vipravicz kone od Voyczecha przeze
skodi 1402 Pyzdr nr 191, sim. 1403 Pozn nr 821,
Sul 20; Eze niczss na tern swyeczye nye może
przicz przes myrzyaczky a przes pracze XV
med. R XXII 244, sim. B Z Lev 25, 18, EwZam
290, Rozm 510. 617. 622. 805; Absąue quavis
contradiccione, przez wszystkie wymowy, et
absąue quovis impedimento bez przekazy 1453
PawSejm nr 114, sim. OrtOssol 49, 3. 75, 1.
82, 1. 92, 2, Rozm 743; Z gori odlomyl syo
kamyen przes rokv (sine manibus) B Z Dan
2, 45; Wszythky mnychy y opathy poszyeka
przesz szaplathy De morte w. 409; Aratro laborare tenetur, item ducturas per se sine vicino
al. przesz *sprząże facere tenetur DILB I 171,
sim. 1471 MPKJ V 76; Domina Ofka decessit
sterilis al. przes płody 1492 AGZ XIX 401,
sim. B Z Gen 15, 2; Przykazalesz ... by szyą
schodzyly przesz gorączosczy (sine libidinis
ardore) Rozm 34; Przez czyebye (sine te) ya
nyyednego veselya nye bąda myecz ib. 171,
sim. ib. 737; Bo przez lekarstva y przesz zyelya
yednym slovem a rąky ylozenym yestem vzdrovyon (sine medicamine curatus sum et herbis)
ib. 232, sim. ib. 226. 629; Kyedym vass słał
przez moszny, przez toboły, przez bothow
y przez lasky (sine sacculo et pera et calceamentis Luc 22, 35), azały vam czego nyedostavalo? ib. 638, sim. ib. 581; ~ A lud smyeszani z nymy wiszedl przes czysla (vulgus promiscuum innumerabile ascendit cum eis) BZ
Ex 12, 38; ~ przez czasu 'przed upływem czasu,
terminus, antę ąuoddam tempus5: Ize przes czazu
wyszła, a ya gey nicz ne *wsayl 1395 PKKr
I 242, sim. 1400 StPPP VIII nr 9644; Woyczech wibegl ot paney przesz czaszu 1402 JA
VI 204, sim. 1405 HubeZb 105, 1448 Pilz 276;
Jaco mne kaszal woyth oth panyey przesz
czasszu wstacz XV p. pr. Czrs s. LX; ~ przez
mała 'omal nie, vix, paene: By bog ne podpomogl me, przes mała (paulo minus) przebiwalabi bila w pekle dusza moia FI 93, 17,
sim. Pul; Przesz małą paulo minus ca 1455
JA XIV 491; ~ ~ w połączeniu z rzeczow
nikami odsłownymi (zamienne na zdania pod
rzędne lub konstrukcje imiesłowowe): Esze czso
S 0 xandzu... kone pobrani, to mu pobrani
przes mego kaszana, radi, yzitka 1398 Pozn
nr 365, sim. B Z Gen 31, 27, OrtOssol 81, 3.
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89, 4, Rozm 789; <Bo>ga oczcza, gymsze syn
boszy od wekuy<ch czasów p)rzes ^przestane
zawszdy se poradza XIV ex. Pocz 232; Przesz
odmovena sine contradicione 1440 R XXV
242, sim. Dział 31, XV p. post. R XXV 174; 5
Inde procul dubio, id est longe a dubitatione...
przesz wą<t)pyenya 1444 RozPaul 214r, sim.
1471 MPKJ V 59, ca 1500 Erz 81, Rozm 518;
Sine intromissione al. przes gayenya 1446
TymProc 227; Przez (SKJ I 88: bez) szemranyą 10
(sine munnuratione I Pet 4, 9) 1449 R XXV
165, sim. 1438 R XXII 355, OrtOssol 71, 3.
92, 2. 3; Sine omni arestacione al. przesz
wsczaganyą XV med. LubPodk 124, sim. Dział
20; Przes otworzenya drzwy ianuis clausis (ve- 15
nit Jesus ianuis clausis et stetit in medio Jo 20,
26) ca 1450 PF IV 573; Dzyeczi... nye mogą
oddacz swey oczczyszny przesz (OrtMac 53:
besz) przyszwolenya szwogych blyszych przy
rodzonych OrtOssol 45, 2, sim. ib. 50, 4. 55, 1. 20
67, 2. 73, 3. 86, 1; Tedy byorą zakłady a przez
wszego zamyeszkanya (statim) myedzy sobą
dzela Dział 9, sim. XV p. pr. R XVI 343, ca
1450 PF IV 579, Dział 22, 1462 KsNWarsz I
nr 557; Aczby do kosczola... vczekl, tedy 25
przez poruszenya swiątosczy ma bycz zlostnyk
wząth a podług prawa osądzon Dział 33, sim.
Rozm 55. 61. 167; Aczby ryczerz riczerza...
ranyl abo vderzyl przez wylanya krwie (absąue
sanguinis effusione) Dział 40; Kyedy Iesus po- 30
pelnyl ro k ..., począł... chodzycz na svych
nogach przeze wschey pomoczy a przez podpyranya (sine sustentaculo) Rozm 98; Przez
wyeszyelyenya (absąue consolatione) moyego
35
nye ostavyą czyą ib. 171.
2.
brak części pewnej liczby, niepełność pew
nej liczby 'mniej o, minus, odjąwszy, sine certo
ąuodam numero, certo ąuodam numero detracto5:
Vit ranczil Maczkowi za sedm grziwen przes
ósmi scot 1397 Leksz II nr 1035, sim. 1398 40
Pozn nr 363. 386, 1427 Pyzdr nr 840, 1430
Pozn nr 1343; Gdiscy sv0thy Gan gestcy on
bil stho lath pres gednego latha star Gn 181 a,
sim. B Z IV Reg 18, 2. II Par 25, 1; Jaco Gunczerz... zaplaczil Potrowi... s pełna y ne 45
ostał mu dluszen panczidzeszant grziuen przese
dw (leg. dwu) 1407 Kościan nr 335, sim. 1435
Pozn nr 1451, 1471 ZapWarsz nr 3051, 1479
ib. nr 1498; Jaco Przibislaw ne brał ginego
lista i rocoym za sto grziwen przes trzi i sa 50
dzeszancz grziwen 1410 Kościan nr 429; Jaco
Dorothka winowata zaplaczicz trzinacze kopy
przes szedmy grosszow 1411 Czrs 354, sim.
1423 AKPr VIIIa 46, 1427 ZapWarsz nr 2690,
1435 ib. nr 463, 1469 Czrs s. LXXXV, 1475 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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ZapWarsz nr 1392; A czsosz, acz b0dze przes
py0czy pyoczdzesyot sprawyedlywich (si minus
ąuinąuaginta iustis ąuinąue fuerint)? B Z Gen
18, 28; Yako ya chleba y grochu y trzechseth
klepk przesz dw (leg. dwu) kopu... Alberto...
nye *zapral gualtem 1473 TymSąd 28.
3. brak określonych warunków, działanie wbrew
czemuś, komuś 'wbrew, przeciw, contra, adversum : przez prawa: Jaco Wanczenecz wszal
Marczinoui scztirzi clody siedzi przes praua
1388 Pozn nr 42, sim. 1396 ib. nr 193, 1397
ib. nr 225, 1432 ib. nr 1545; O to mey Ćmię9)
przesz praua i przesz winy clanyl (leg. klął)
1398 StPPP VIII nr 6409, sim. 1403 Kościan
nr 198, 1413 ib. nr 476, 1422 ib. nr 938, etc.;
Ne pozandag... rzeczy przes prawa yego
Dek V; ~ przez woli: Jacom ne vegnal cobili
w Micnew0 dzedzin0 przez yego wołey 1386
Pozn nr 6, sim. XV in. Maik 117, 1437 Pyzdr
nr 1128, 1484 ZapWarsz nr 1559; Isz Jakusz
sz Petraszem mai umowo, isz Petrasz ne mai
przedacz dzedzini przesz Jakuszewe woli 1391
Pozn nr 106, sim. 1408 ib. nr 637, 1413 ib.
nr 847, etc.; Ne berzi nicz *czuczego przes
voley iego Dek V 4; G di... slyachczycz...
slyachczyankąn... bes przisvolyenya i przes
voley prziyaczol albo rodzyczyelow wzyanthąn
(sine voluntate... parentum... receptam), swemu
przirodzonemu... w zonąn bi prawąn vidal,
tegdi... s gymyenya wlostnego yąn yipossazi
Sul 90; Nye może stoyącze gymyenye prze
dacz przesz woley (absąue voluntate) thych
tho dzyeczy OrtOssol 27, 1, sim. ib. 42, 1,
OrtMac 22.48, Dział 35; ~ 'wbrew komuś, wbrew
jego woli, adversum aliąuem, aliąuo invitd>: Slugacz nye mosze any gest wolen czynicz żad
nego yrządu przez swego pana XV p. post.
R I s. XLVII; Dwa yroblya lyeczącz ossobye
any yeden s nych nye padnye na zyemye przez
oycza yaszego nyebyeskyego (sine patre vestro
Mat 10, 29) Rozm 312. ~ Cf. Dzięka.
4. wyłączenie osoby a. rzeczy 'oprócz, praeter: Bo kto bogem przez (Puł\ kromye) gospodna (praeter dominum) albo kto bogem
croma boga naszego? FI 17, 34; Gdibi (sc. nie
posłuszni) w gąnthstwye bandącz yczekli, oth
moczi gych (sc. przeciwników) mayą bycz
wolny a próżny thym tho yczynkem, przes zlodzeystwa, thoczvsz yiyąwszy zlodzeystwo (prae
ter debitum furti, Dział 8: wyiąwszy o zlo
dzeystwo) Sul 22; Sbygesz wszistko w nyem,
czosz bodze płody samczowego, myeczem,
przesz zon y przes mlodzenczow (absąue mulieribus et infantibus) BZ Deut 20, 14, sim. ib.
Num 16, 49; To S0 słowa zaslybyenya, któreś
28
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to przikazal pan Moyzeszovi, aby ge sczwirdzil s syni israelskimi w zemi moabskey przes
tego slvbv (praeter illud foedus), genze to gim
zaslvbil na Oreb B Z Deut 29, 1; ~ Nye czyn
grzechy nyeczystego przez {Dek III 1—6. 10. 11.
13. 14. 16. 17. 20. 22. 24—30: prócz, 15: krom)
vrzędu małżeńskiego Dek III 18; Quod ipse
existens meus kmetho et homo de media curia
aurę evasit et profugit inordinate al. przyesz
vrzadu 1443 AGZ XIV 71.
Cf. Prze
Przezastawiać 'zastawić kolejno po raz drugi,
aliąuid pignori acceptum oppignerare : Iaco
Stassek ti zastawy po oczoue smerczi przezastaual kromę tey zastawy, czso ymal w ra
nach 1394 HubeZb 70.
Przezbożny 'nieszczęśliwy, infelix : Felicium
hominum flebilitas vlg. crachcoszcz,... infelicium hominum iocunditas... przeszbosznich
ludzi radoszcz ca 1420 R XXIV 83.
Przezchwalny cf. Przechwalny
Przezczasne 'dodatkowa oplata uiszczana przez
kmiecia w wypadku opuszczenia gruntu przed
oznaczonym czasem, pecunia addititia, quae
a cmethone agrum antę diem constitutam reliąuente sohebatuF: Cum autem homo seu kme
tho surgit a domino suo pro injuria, debet
approbare..., si autem non approbabit, extunc debet sexagenam solvere, sicut de manso
eundo, et tres marcas debet solvere przesczasne
1451 Zap III 215.
Przezden 'głębia bez dna, otchłań wodna,
vorago, abyśsus fundo carens, altum : Abissi
*przepaczny aut przeszden (war. kal.: przepasczy; tenebrae erant super faciem abyssi
Gen 1, 2) MPKJ V 7. ~ C f Przeden.
Przezdenność 'otchłań, przepaść bez dna, fauces, vorago, abyssus fundo carens3: Sumitas
transcendit celos sed profundum penetrat abyssum przechodzy przessdennoscz 1456 ZabUPozn 96.
Przezdenny 'bezdenny, niezmierzony, bezgra
niczny, fundo carens, immensus, infinitus :
Przyymy vboga grzeschnycza y barzo ybogyego
czlowyeka wschey cznothy y mylosczy, yz tho
szye stała czlowyekowy od twey gląbokyey
y przezdenney dobrothy Naw 104.
Przezdny, Przezedni 'bezdenny, niezmierzony,
fundo carens, immensus?: Studnye przesdne (fontes abyssi) sz0 zatworzyli BZ Gen 8, 2; ~ Ta
lem Iohannem siue peccatorem filius dei in
crvce amarissime commendavit, in qua recommendacione,... tam profundissimam, tako wyelke a przesednye, misericordiam eius visceribus
immisit XV med. SK J V 281.
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Przezdroga 'bezdroże, locus invius, invia : Blędzicz ye puszczyl (sc. bog) w przezdrodze (in
invio, FI: w przezdroszy), a nye na drodze
Pul 106, 40.
Przezdroże 'bezdroże, bezludna okolica, pu
stkowie, locus imius, desertus’: Blodzycz gee
yczynyl (sc. bog) w przezdroszy (in invio, Pul:
w przezdrodze), a ne na drodze FI 106, 40.
Przezduszny 'nieuczciwy, bezecny, fraudulentus, inhonestus, infidus5: Ipsum infamavit, dicens
ipsum hominem inhonestum al. przesdusznego
1477 PłocEpRp 6, 125v.
Przezdziatkini, Przezdzietkini fo rm y : n. sg.
przezdziatkini XV med. PF IV 594, B Z Gen
11, 30. 16, 1, Rozm 6. 46; przezdzietkini XV
p. pr. R XLVII 358; ~ d. sg. przezdziatkini
Pul 112, 8; ~ i. sg. przezdziatkinią FI 112, 8,
B Z Gen 29, 31; ~ n. pl. przezdziatkinie Rozm 46.
Z n a czen ie: 'kobieta bezpłodna, mulier sterilis5: *Pszeszdzethkyny sterilis XVp.pr. R XLVII
358; Przezdzathkyni począla, ysze w boga
wyerzyla XV med. PF IV 594; Bila gest Saray
przezdzadkyny (sterilis) a nye may0cz synów
B Z Gen 11, 30; Tedi Saray, zona Abramowa,
przezdzatkyny bila (non genuerat liberos) ib.
16, 1; Syostr0 gey przezdzatkyny0 ostawy (sterili permanente) ib. 29, 31; Gensze przebywacz
każe przesdzyatkyny (sterilem, FI: przezdzadkyn>0) w domu maczyerz synów raduy0cz0
szye Pul 112, 8; Yednosch ya mymo ynny lvd
nyeplodna abo przezdzatkymy (pro przezdzat
kyny, sterilis) Rozm 6; Then stary mąsz y yego
zona, Elzbyetha prz<ez>dzyatkyny,... przeczyło
wschemv przyrodzenyy yyelyebny y przeslavny
plod przyaly ib. 46; Iakosz to syyatschą ony
trzy przeszdzatkynye: Sara, Anna, Rebeka, isz
tva syyąta mylosczą szą kv plodv yroczony ib.
Przezdzieciństwo 'bezpłodność, sterilitaf: To
vyem, myły gospodnye, yze... przezdzyeczynstvo albo tes starosczy (leg. starość) kv porodzenyy płody navroczycz, to yest tvey moczy
boskey podobno yczynycz Rozm 46.
Przezdzietkini cf. Przezdziatkini
Przezdzięcznie 'wbrew woli, z musu, gwałtem,
invite, averso animo : Jacom mv ya nye kazała
pascz przeszdzącznye mymo rok gego, ale szwą
dobrą wolą pasł 1428 Kościan nr 1370; Jako
moy czelnyk ne wszanl przeszdzancznye Sandzywogewy dwv czwyerthny ofsza v yego kmyothowycza, ale mv ge dal dobrowolnye we czle
1432 ib. nr 1444; Sustinetis enim ..., si quis,
sc. vos, deuorat przezdzęcznye yaszego gymyenya pozywa (II Cor 11, 20) XV med. SKJ I 65;
Vetus homo ... crucifixus est..., yt vltra, gl. id
est post mortem Cristi, non seruiamus peccato
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abyśmy daley... nye sluszyly przezdzęcznye
grzechowy (Rom 6, 6) ib. 100; Przyezdzanczne
ca 1450 PF IV 578; Przeszcz0czne ib.; Przeto
isze przezdzocznye czinyl (sc. Joab) krolyowo
przikazanye (invitus exsequeretur regis impe
rium) B Z I Par 21, 6; ~ spać (z kobietą)
przezdzięcznie 'zgwałcić, per vim stuprum off e r r e Yoosz (sc. Dinę) gdisz yszrzal Sychem,... wszol y0 y spal s ny00 przesdzocznye (dormivit cum illa vi opprimens yirginem)
B Z Gen 34, 2. ~ C f Przedzięcznie.
Przezdzięczny 'konieczny, pilnie potrzebny,
pernecessariuś>: Wirzucylyscye my0 s domu
oczcza mego a ivszescye przyszły ku mnye
s potrzeb0 przesdz0czn0 (venistis ad me necessitate compulsi)? B Z Jud 11, 7. ~ Cf.
Przedzięczny.
Przezdzięczyć cf. Uprzezdzięczyć
Przeze cf. Przez
Przezeczciwy f o r m y : n. sg. m. przezeczciwy
Suł 58. 60; ~ ac. sg. m. przezeczciwego Sul
47; ~ n. pl. m. przezeczciwi Sul 42; ^ ac.
pi. m. przezeczciwe Sul 49.
Z n a c z e n ie : 'bez czci, honoru, niesławny,
infamis9: Chczemy wszdy, abi myedzi szwymy
rownymy yako przeseczcziwy ymyany (ut infames habeantur) Sul 42; Mymo tho wszdy przeseczcziwego takego mnymamy (infamem... reputamus) Sul 47; Tesz vstawyamy y movimy
onego bicz przeszeczczyvego (illum dicimus in
famem), gysz... slodzeye a szbyegy chowa ib.;
Wszysthky brathoglowcze alybo oczczoglow[s]cze przeszeczczywe (fratricidas et patricidas
infames) skazygemy Sul 49; Wykładamy, ysz
gdiby ktho o slodzeysthwo... w sządze byl
przekonań trzykrocz..., then przeseczczywy
ostań na wyeky (infamis permaneat perpetuo)
Sul 58; Paknyąly obvynyonemv o slodzey
sthwo... przykazano bąndze s pewną liczbą
swyathkow oczysczenye,... dlatego przeseczczywy nykakey nye bądze rnyan (infamis nullatenus habeatur) ib.; Po rokv mynąlem, acz
przerzeczony sbyek... skod[z]y zyemyenynom
które vczyny, przetho nye ma bycz mnyman
przeseczczyyi (infamis non debet reputari)...,
alye yąthego mayą go nam dacz Sul 60.
Przezedni cf. Przezdny
Przezęby c f Przezzęby
Przezgrzesze 'grzech, przestępstwo, występek,
peccatum, scelus9: Noxa al. przezgrzesche XV
in. JA XXVII 265, sim. 1453 AKPr II s. XXI,
XV p. post. GIKórn II 203; Noxa dicitur vlg.
przesgrzesze vel crimen, vel culpa, id est wina
1444 AKPr II s. XIII; Smyertelne przezgrzesche
criminale nephas Ort Cel 2.
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Przezgrzeszny 'grzeszny, występny, qui peccat,
qui scelera com m ittif: O przezgrzesch[y]ny czloyyecze Iudaschy, dobrze baczy, yze thy yesz
v czyemnosczy grzechów polozon Rozm 550.
Przezkonieczny 'nieustający, wieczny, perpetuus, aeternus : Dayemy swathley chwale
thwey... obyatho czysto,... chleb swanthy
yyecznego zyvota, kyelich zbayyenya przeszkonyecznego (calicem salutis perpetuae, Msza VI.
XIV: przesz kończą, I. III: wy<e>cznego) 1426
Msza IV s. 315, sim. VIII. — Cf. Przekonieczny.
Przezkost 'przez chorobę zgięty, skrzywiony,
kaleka, qui morbo mancus ac debilis factus est9:
Fertur quoque, quod erant duo socii, unus
cecus et alter contractus preskost Gn gl. 165b;
Eadem hospita fuit leprosa, habens filium contractum przeskosthego XV p. post. R XXV 176;
Fecit ei balneum ... et postquam dominum
Ihesum deposuit de balneo, suum puerum imposuit in id, qui fuit przeszkosth et sanatus
fuit in illo balneo ca 1500 R XLVII 369;
~ Pes anime amor est..., sicut contractus,
przesko<s)th, non potest ire ad sanctum Iacobum, ita qui habet curwm pedem amoris sui,
non potest ire in celum XV med. R XXIV 372;
Homuncius est vanus vel confractus przesz
kosth OrtZab 528, sim. OrtCel 5; ~ 'czło
wiek ograniczony, głupi, homo stultus, ineptus :
Przeszkosch (pro przeszkosth) neptimus uel
vanus XV in. JA XXVII 267.
Przezlicznoć 'zbytek, nadmiar, abundantia,
superfluitas5: Przeslycznocz superfluentes XV in.
R XXIV 355.
Przezliczny f o r m y : g. sg.f. przezliczne MPKJ
V 24; neutr. przezlicznego 1456 ZabUPozn 115;
~ n. pl. neutr. przezliczne 1456 ZabUPozn
108; ~ i. pl. f przezlicznymi Rozm 23.
Z n a c z e n ia : 1. 'niezliczony, nieograniczony
w liczbie, wielkości, innumerabilis, infinitus5:
Innumerabiles, przeslyczne, anni huius vite,
pleni eciam deliciis et affluencia temporalium
bonorum, merito deberent contemni myalaby
bycz wszgardzona 1456 ZabUPozn 108; Deus
est infinite, prześlicznego, misericordie ib. 115;
O nyepokalana dzyevycze Marya, czyebye bog
okraszyl przeslycznyny cznotamy (innumeris...
yirtutibus) Rozm 23.
2.
(w błędnym przekładzie czes. prielisny)
'nadmierny, przesadny, nimius\ Milosczy przes
lyczne (war. kal.: przeliczne, mamotrekt ka
pitulny: prielissne) zelotipie (si spiritus zelotypiae concitaverit virum contra uxorem suam
Num 5, 14) MPKJ V 24.
C f Przeliczny
28*
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PRZEZLISZ

Przezlisz 'zbyt, za bardzo, nimis3: Zatwyrdzy
szy0 szercze gego a sług gego przezlysz (nimis)
BZ Ex 9, 35; Barzo, prźeslisch (war. lub.:
brzesslissch) myła mulier zelotipa (dolor cordis
et luctus, mulier zelotypa Ecclus 26, 8) 1471
MPKJ V 82. ~ Bohemizm. ~ Cf. Przelisz,
Brzezlisz.
Przezliszność rmnogość, multitudo : Laska p o
kriwa wy<e>loscz abo wyelycoscz, abo przeszlysnoscz grzechów (caritas operit multitudinem peccatorum I Pet 4, 8) 1449 R XXV 165,
sim. XV med. SKJ I 87.
Przezliszny 'zbytni, nadmierny, przesadny, nimius3: Ista bona ąuidam disipantur valde małe,
scilicet... in luxuriis, in superfluis vestibus na
przeszlisznem odzenu ca 1420 R XXIV 84.
Przezły f o r m y : n. sg. f. przezła BZ Nah 3,
19; ~ ac. sg. f. przezłą BZ II Par 25, 17; ~ i.
sg. f. przezłą B Ż II Par 21, 15; neutr. przezłym
BZ Deut 22, 14. 19.
Z n a c ze n ie : 'bardzo zły, najgorszy, pessimus3: Gdysz poymye ni0sz zon0 a potem b0dze y0 nyenavidzecz... viny0 y0 gimyenyem
przezlim (nomen pessimum) B Z Deut 22, 14;
Ods0dzi (sc. mąż) gey sto zawazy srebra, ges
to da otczv dzewczemv, ktor0s to gest ganbil
ymyenyem przezlim (nomen pessimum) na gey
dzewstwe ib. 22, 19; A ty b0dzesz nyemocen
przez!0 nyemoczo (pessimo languore) twego
brzvcha 1ak, az z cyebye wiplin0 twa trzewa
BZ II Par 21, 15; Przeto Amazias, kroi Iuda,
wz0w przezł00 rado (pessimo consilio), posiał
ku Ioasowy,... krolyv israhelskemv, rzekocz
ib. 25, 17; Prz<e>zla gest rana twa (pessima
est plaga tua) BZ Nah 3, 19.
Przezmądek 'mężczyzna pozbawiony jąder,
kastrat, eunuchus3: Preszmadek eunuchus XV
med. PF V 60.
Przezmian 'jednostka wagi (około 1 kilo
grama), ponderis mensura : Qui habent falsas
mensuras: lokecz, mary, mossy, przesmany,
corcze, polucorcze, funti, wyertelye XV med.
R XXIV 350. - Cf. Bezmian.
Przezmierni cf. Przezmierny
Przezmierność 'nadmiar, przesada, abundantia, superfluitas3: Bo yze myły Krystus był
barzo roskosnego przyrodzenya przeze vschey
*ophytosczy, czusch przezsmyernosczy, tako
yze prze vyelyką mąka, vmyernoscz czyala yego,
czysta krew myasto pothv yypusczyl Rozm 606.
Przezmierny, Przezmierni fo rm y : n. sg. m.
przezmierny FI i Pul Ath 9. 12, XV med. Zab
524, M W 109a—b; / . przezmierna XIV ex.
Pocz 232, ca 1420 R XXIV 83, Rozm 513;
~ g. sg. neutr. przezmierniego XV p. post.

PRZEZNAMIONOWAĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

R XXV 268; ~ ac. sg. neutr. przezmierne
Kśw dv 9—10. 12; ~ n. pl. m. przezmierni
FI i Pul Ath 12, M W 109 b; ~ ac. pl. m. prze
zmierne Bogur C; /. przezmiernie Sul 81;
~ i. pl. f. przezmiernymi XV p. pr. R XLVII
359.
Z naczenie: 'niezmierny, niezmierzony, nie
skończony, infinitus, immensus3: Pouada nam ...
suoti Symeon suoie presmerne ucessene...,
suoie presmerne ucessene z uidena sina bożego
Kśw dv 9—10, sim. ib. 12; A wszdy miloscziwe
pamotaghoc dzysz<a... przez>merne dobrocy
onego XIV ex. Pocz 231; <P)rzeszmerna cychota naleszona gesc ib. 232; <P)rzeszmerna
miloscz ib.; Jensze trudy czyrzpyal przesmyerne
(DE: beszmyernye, BF: zawerne) Bogur C;
Przeszmerna dobrota szyna bożego a szloba
albo szloscz luda grzessznego ca 1420 R XXIV
83; Zayącze lowyączy obykly szą vbogim lvdzem przeszmyernye skody (infinita... nocumenta) czynycz Sul 81; Induit ciclade auro
texta et immensis monilibus, przesmyernimy
sponkami, ornavit me XV p. pr. R XLVII 359;
Q uia... inmensissimas, przesmerne, penas paciuntur XV med. GIWroc 49 v; Przeszmyerny
immensus XV med. Zab 524; Debemus yitare
diyicias inordinatas vel inmensas przesmernyego gymyenya XV p. post. R XXV 268;
Gdzye yest smyara ona przezsmyerna syna bo
żego? Rozm 513; ~ Przezmerny oczecz, przezmerny syn, przezmerny duch swoty (inmensus
pater, inmensus filius, inmensus spiritus sanctus) FI Ath 9, sim. Pul, M W 109 a—b; Yako
ne trze nestworzeny any trze przezmerny (inmensi), ale geden *nestworzeny y geden przez
merny (inmensus) FI Ath 12, Sim. Pul, M W
109 b.
(Przezmiłosny) Przezmiłostny 'bezlitosny, qui
non est misericors3: (wina) przezmiłostna 'naj
cięższa kara sądowa, tzw. niemiłościwa, gravissima poena iudicum sententia imposita, quae
poena niemiłościwa \ocabatur3: Dominus iudex
sententiavit super ipsum poenam przeszmilosthna, pro qua ad dominum ducem suspendit 1472 RHist LXIX 335.
Przezmiłostny cf. Przezmiłosny
Przezmózgi 'pozbawiony rozumu, obłąkany,
insanus, demens3: Przesmosgy carens cerebro
XV in. R XXV 271.
Przeznakować 'z góry przeznaczyć, wybrać,
praedestinare, eligere : Predestinatos prze[y]snacowan[y]e ku sbawyenu ca 1450 PF IV 572;
Przesnacowal predestinavit ib. 575.
Przeznamionować 'naznaczyć, insignire : A pothem kasdy przesznamionuy sya sznamyenyem
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syyanthego krzyza, aby nyeprzyyaczel duschny
nye przekąszał słowa bożego XV med. MacDod
35, sim. ca 1500 JA X 392.
Przeznanie 'przeznaczenie, wyrok, fatum, praedestinatio : Ne sis securus, velut ex fato periturus, gl. sicut predestinacione moriturus s przesznanya boszkyego potanpyony 1466 R X X II20.
Przeznany 'bardzo znany, notissimus : Dziesiatna lidzba okragem wiedzionym przesnanym
deno dierum circulo ducto notissimo (servemus
hoc ieiunium deno dierum circulo ducto ąuater
notissimo) 1444 R XXIII 302.
(Przezodpłatny) Przezotpłatny 'nie pobiera
jący wynagrodzenia czy też nie zobowiązany do
świadczeń, qui nullam mercedem accipit, fortasse
etiam officiis liber, immunis’ (? ): Emeritus wy
brany a. przeszothplathny XV weJ. Zró 523.
Przezorny 'przejrzysty, przezroczysty, translucidus, lim p id u s Przesorni perspicuus ca 1428
P F I 484.
Przezotpłatny cf. Przezodpłatny
Przezownik 'nadający nazwę, qui nominaf ( ?):
Przezownik cognominarius 1471 MPKJ V 31.
Przezpicie 'niedostatek napoi, pragnienie, inopia potionum, sitid : W lacznosczy y w przespycy
(esurientes et sitientes, Pul: lacznocz y pragn0cz) dusza gych w nych zagynała gest FI
106, 5.
Przezpieczać 'zabezpieczać, czynić bezpiecz
nym, tutum reddere : Tutant, id est assecurant
przespyeczayą, gysczą (ita tutantur sacerdotes
ostia clausuris et seris Bar 6, 17) 1471 MPKJ
V 103.
Przezpieczen cf. Przezpieczny
Przezpiecznie f o r m y : comparat. przezpieczniej Sul 78, XV med. SKJ I 84, XV p. post.
Kałużn 274.
Z n a c z e n ia : 1, 'bezpiecznie, bez zagrożenia,
tuto, sine periculo : Vogewoda... sbyega na granycze przespyecznye (secure) na swem gleycze
ma dowyescz Sul 60; Gdysz wyączsze rzeczy
wiszszey mayą bycz wazony y pylnyey a przespyeczney chowany (diligentius ac cautius observari), chczemy, aby przerzeczone kszągy...
poth zamkem trzech klyczow oththychmyasth
chowany Sul 78; Wrocz0 sy0 do domu oczczowa przeszpyecznye (prospere), b0dzesz my,
gospodnye, moy bog B Z Gen 28, 21; Tedi
przespyecznye wzidzmi k nym, bo bog gich
poddaw podda ge tobye B Z Judith 5, 24;
Alye pomozy m y..., yzbych pr<z)espyecznye
przyślą do vlyczky rayskiey przed, oblycze
boże Naw 41; Gdysch Iozeph przezpyecznye
(securus) pyl..., nyyednego znamyenya grze
chy nye ykazalo szye na nyey (pro nyem)
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Rozm 59; Bo tam o... poydzyemy myedzy
lyydzmy przezpyecznye ib. 89.
2. 'niewzruszenie, mocno, stabiliter, firm ited:
Proszą..., abicli przespiecznye zawzdi twimy
modlitwamy... podpomozona... na wieky lyubezno tobie bila M W 145 a.
3. 'dobrze, jak należy, doskonale, bene, optime, ut deceP: Chczeszly yyedzecz sta+ecznye,
povyem tobie przespyecznye De morte w. 158;
Syyąthych prorokow barzo v krotkey chvyly
nayykla, ize przezpyecznye (recte) czczycz ('czy
tać5) vmyala Rozm 17; Yąlo (sc. dzieciątko)
przezpyecznye (profecte) o narodzenyy movycz
Iesvcristusovem ib. 74; Dzyeczyą myły Yesus
wschytko dobrze yyedzyał a przezpyecznye (perfecte) vmyal ib. 129.
4. 'łatwo, swobodnie, facile, libere*: Libertas
yestra non obvoluat corda vestra in yelamen
małicie, ut tanto liberius peccetis abyscze thym
przezpyecznyey grzech a zloscz poczynały
(I Pet 2, 16) XV med. SKJ I 84; Non ivit
in Ierusalem, sed mansit in Bethania, vt
Judei liberius, przeszpyecznyey, haberent
locum tractandi de eius morte XV p. post.
Kałużn 21A.
Przezpieczno 'bezpiecznie, bez zagrożenia, tuto,
sine periculo’: Tedi ty przidz ku mnye, bo
tobye przespyeczno (pax tibi est) BZ I Reg
20, 22; Sa (pro se) mną bądzyesz bydlycz na
yyeky przezpyeczno (permanebis perpetuo se
curus) Rozm 221.
Przezpieczność 1. 'bezpieczeństwo, brak za
grożenia, securitas5: Przeto, aby nyezgodny
yczychnali a zgodny przespyecznoscz myeli,
ykladi y prawa są... ystawyony Dział 1; Habet
hec cena... sacietatem..., sanitatem..., securitatem <p>ewna przespccznoscz 1461—7 Serm
314v; Thą laszką Anna swyatha zasluzyla,
yz przezpyecznoscz zywotha szwego myala M W
75a; Anno szwyątha,... yczyn na przeszpyecznoszcz naszego zbawyenya M W 96 b; Day
mnye, aby thwe szwyąthe czyalo y thwa dobra
krewy (leg. krew) myala przydz... kv yczwyerdzenyy czaley przeszpyecznosczy Naw 123;
Przespyecznoscz securitas ca 1500 Erz 81;
Tam o... yyeczna radoscz y vesele, przespyecz
noscz (ąuies et securitas), zdrovye y myr
vyekvysty v mego oblvbyencza Rozm 25;
~ 'bezpieczeństwo czy też zaufanie, securitas,
fortasse etiam fiducia : Fiduciam, *przespesnosz, ponere 1456 ZabUPozn 89; ~ w myl
nym tłumaczeniu łac. saturitas jako securitas:
Tertia Stella... est eterna saturitas, przespiecznoscz, sine fastidio ca 1484 GIKórn II
214.
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2. 'zabezpieczenie, gwarancja, cautio: Przespecznoscz caucio XV p. pr. PF V 35.
3 . 'troska, opieka, cura, tuteld: Day nam,
myły panye, laszką thwa y przeszpyecznoscz
M W 75 b; O, myły nasch panye, kaką przez- 5
pyecznoscz nam vkazvyesch, przyvodzysch sve
zvolyenyky ku odpoczyvanyv Rozm 613.
4. 'powaga, grawitas3: Zavyerne, zavyernemovyą vam y nye przemynye nyebo y zyemya
albo przespyecznoscz która zakona (iota unum 10
aut unus apex non praeteribit a lege Mat 5, 18),
alyesz szye to wschytko popelny Rozm 266.
Przezpieczny f o r m y : n. sg. m. przezpieczen
1466 R XXII 14, Rozm 271; przezpieczny BZ
Deut 18, 13, XV p. post. PF III 289, XV ex. 15
GIKórn II 210, Rozm 31; /. przezpieczna FI
88, 36, Sul 43, XV med. SKJ I 56; neutr. przezpieczne 1444 R XXIII 308, XV p. pr. R XXV
271; ~ g. sg. neutr. przezpiecznego 1471 MPKJ
V 53; ~ d. sg. m. przezpiecznemu B Z II Esdr 20
8, 52; ^ ac. sg. m. przezpiecznego ca 1500
Erz 81; neutr. przezpieczne ca 1428 PF I 480;
~ v. sg. f . przezpieczna XV med. Zab 521;
~ /. sg. neutr. (w) przezpiecznem B Z II Par
25, 2; ~ n . pl. przezpieczne 1456ZabUPozn 110; 25
m. przezpieczni 1395 Pozn nr 187, 1424 Msza
III s. 63, sim. VI. VII. XII, Rozm 271; - ac.
pl. f. przezpieczne XV ex. PamLit XXVI 398.
Z n a czen ia : 1. 'bezpieczny, niezagrożony,
pewny, wolny od lęku, tutus, periculo vacuus, 30
mętu liber : Ne moszemi do Kosmina iachacz,
ne chczemi waszicz swego i0nstwa, bo ne
geszmi przeszpieczni 1395 Pozn nr 187; Day
myloscziwy pokoy..., aby... od grzecha bylybychoom wolny y od wszelkego zameszkanya 35
przeszpeczny (securi, Msza VII. XII: prz[y]eszpeczny, XIV: *przepyeczny, I. VIII: praui) 1424
Msza III s. 63, sim. VI; Oth kasdego podobyenysthwa slego kasdenw potrzebno gest szą
wszdzirzyecz..., aby sprawyedlywich nyevin- 3o
noscz przespieczna była (ut iustorum innocentia tuta consistat) Sul 43; Adveniat regnum
tuum, iocundum sine permixcione, tranąuillum
sine perturbacione, spocoyne prze nagabana,
securum sine permissione przespyeczne przes 45
przepuszczena XV p. pr. R XXV 271; Bom
sy0 sromal prosycz v krolya geszczczow y pyeszich ku przespyecznemv przevodu (in comitatu tutelae gratia) przecyw naszim przecywnykom B Z II Esdr 8, 52; Gloria et diuicie in 50
domo eius erunt secure, przespyeczne, quia
nullus inimicus eas auferre poterit 1456 Zab
UPozn 110; Non ero securus, gl. cavtus, tutus
przespyeczen, cum sit tibi tanta securis 1466
R XXII 14; Przeschpyecznego refugam (in 55
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Ierusalem, ciyitatem refugam et pessimam III
Esdr 2, 18) 1471 MPKJ V 53; W *szodny
dzen vcin przespyeczn0 przed obliczim boszim
M W 143 b; Non sis securus, przeszpyeczny,
quia hodie vel cras eris moriturus XV p. post.
PF III 289; Day nam ... drogy przespyeczne,
abyszmy oglądały Iesvsa mylego XV ex. PamLit
XXVI 398; Securare, id est securum facere
przespyecznego yczynycz ca 1500 Erz 81.
2. 'stały, niezmienny, niewzruszony, stabilis,
firmus, immutabilis, qui commoreri non p o te s f:
Stolecz iego... iaco luna przezpeczna (perfecta,
Pul: myeszy0cz swyrzchowany) na weky a swadek w nebesech werni FI 88, 36; ~ Constituentes, postaway0cz, ratum, przespyeczne...
ymyecz, czokoly przesz gich procuratora...
obrzondzono by bilo in premissis w thych
rzeczhach ca 1428 PF I 480; Bo byl v slovye
prawdzyyy, yyerny y przespyeczny (verax erat,
iustus et perfectus) Rozm 31.
3. 'doskonały, perfectus, absołutus3: Reformamini in nouitate sensus yestri, vt probetis, que
sit yoluntas dei beneplacens et perfecta lubyeszlyua, doskonała, przespyeczna (Rom 12, 2)
XV med. SKJ I 56; Nyerospusth<na>, napokorneysza, przespyeczna (sc. Maryjo), racz nam
dacz dokonanye dobre! XV med. Zab 521;
Przespyeczni b0dzesz (perfectus eris) a przes
poka<la)nya s panem bogyem twim B Z Deut
18, 13; Czinyl dobre w wydzenyy bozem, ale
nye w przespyecznem syerczv (non in corde
perfecto) BZ II Par 25, 2; Bądzyeczye przes
pyeczny (perfecti), yako oczczyecz vass nyebyesky przespyeczen yest (perfectus est Mat
5, 48) Rozm 271; ~ przezpieczne 'to co do
skonałe, quod perfectum, absolutum est3: Przespieczne perfectum (Paule, mores instrue et
mente polum nos transferre satage, donec perfec
tum largiatur plenius) 1444 R XXIII 308.
4. 'jasny, zrozumiały, clarus, dilucidus, qui
intelłigi potesf: Cui lecta potenter erit res, nec
facundia deseret hunc nec lucidus ordo przes
pyeczny *vszrad XV ex. GIKórn II 210.
Przezpieczstwo 'bezpieczeństwo czy też za
pewnienie, gwarancja, securitas vel etiam pignus,
cautio : Sw0ti Jan [.. .]selym przeszpeczstwa
na odpuszczene g<rzechow naszych, świ)adczi,
isz bog rzeki: Syn czloweczi przy<szedł nie
mocne) oszdrowicz XIV ex. Pocz 233.
Przezpieczyć c f Uprzezpieczyć, Uprzezpieczać
Przezprawie 'krzywda, szkoda, także znie
ważenie, iniuria, damnum, etiam contumelia :
Slauik ge nigenego przeszpraua ne wczinil 1400
HubeZb 109; Videns propheta spiritu przesprawe, quod debuit fieri super Xm XV in.

PRZEZPRAWIE

R XXIV 64; Przesszprawye preiudicium 1448
R XXIV 353, sim. XV med Zab 523; Preiudicavit sue magnitudini czynyl przeszprawye XV
med. R XXV 151; Wydz0cz sinowye Amo
nowy, isze przesprawye (iniuriam) vczinyly 5
Dauidoui..., posiały tisy0cz lybr srzebra BZ
I Par 19, 6. ~ Cf. Przeprawie.
Przezprawnie cniesprawiedliwie, wbrew prawu,
iniuste, contra leges" : Przesprawnye (iniuste)
sze dzege przeczy w ludu twemu B Z Ex 5, 16; io.
Acz przezpravnye szye zazzemy na thego czlovyeka..., kto nass s tego grzecha vymovy?
Rozm 583. ~ Cf. Przeprawnie.
Przezprawność 'coś sprzecznego z prawem,
aliąuid legibus repugnans" : przezprawność uczy 15
nić 'znieważyć, bluźnić, contumeliam alicui dicere, maledicere, blasphemare": Blasfemauerunt
eum (sc. Jesum), przesprawnoszcz S0 wczi<ni>li gemu, dicentes: Demonium habes XV
20
in. R XXIV 63.
Przezprawny 1. 'ograniczony w prawach, qui
iure ąuodam caret": Wyleganyecz albo pszeszprawny (pro przeszprawny, illegittimus, OrtMac
29: beszprawny) czlowyek, albo dzyeczy gych
mogą swe gymyenye dacz <i> przed acz OrtOssol 25
30, 4.
2.
cniewłaściwy, nieprawidłowy, malus, non
rectus": Proposuit super ipsam, quod rescriptum vlg. wipis minus iustum vlg. przesprawni
30
recepit 1406 Piek VI 310.
Przezroczysty 1. 'przejrzysty, jasny, translucidus, limpidus, clarus": Dulcia candida
vina przesroczysthe pycze XV p. post. PF III
290.
2.
'przenikliwy, bystry, perspicax, acutus": Ex-35
posciuit suptile, g/. perspicuum, id est barszo
przeszroczysthego, tuum, pie pastor, acumen,
qui sacra instituis ad sacros ministros XV
p. post. P F III 288.
Przezrozumny 'pozbawiony rozumu, niemądry, 40
demens, insanus, stultus": Przesrosumny ca 1450
P F IV 577.
Przezto 1. jako wskaźnik nawiązania wyni
kowego 'dlatego, skutkiem tego, więc, zatem,
quam ob rem, ideo, itaąue, igitur" : a. nawią 45
zuje zdanie równorzędne wynikowe: Jeszus, gdy
ybyczowan, na stolczy *poszaczon, *czyersnym
yesth koronowan, a przesto yesth *wgarczon
XV
*SX7 I 145; ~ b. nawiązując zdanie
do poprzedniego kontekstu, wskazuje na związek 50
wynikowy: Vnde raptores, a przesto drapesznicy, calumpniatores, fures et omni iniusti Gn
gl. 153b; A przesto czynczye (facite ergo Mat
3, 8) dostoyny ovocz pokvthy EwZam 298;
Alye on movyl o kosczyelye czyala svego. 55
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A przesto gdy powstał od ymarlych (cum ergo
resurrexisset Jo 2, 22), wspamyątaly sa svolyenyczy yego, ysze tho moyyl ib. 304.
2.
w zdaniach podrzędnie złożonych: a. w zwią
zku ze zdaniem przyczynowym: aa. jako zapowiednik zdania przyczynowego 'dlatego (że),
propterea : Przesto Mirosław zabił Jana, ysz
mu otpouadal y krad gy 1387 Pozn nr 16;
Przeztoszmy y (leg. ji cgo5) vmaczyly, yze zakazoval davacz dan czeszarzovy Rozm 647;
~ bb. jako spójnik w połączeniu z gdyżci, iżci
wprowadzający zdanie przyczynowe 'dlatego że,
ponieważ, propterea quod, quia, cum : Tesczy
Xc gesthcy on (p)osnan bil svathloscz0, presto
isczy on nebo y szem0 osfecza Gn lb ; Quod
autem fuit mundum vas, a presto iscy on gest
byl sod cysty, bcatus Paulus mundicia virginali, hoc patuit in eius morte Gn gl. 41 a;
Sed quia tam nobilis est a presto gdiscy gest
tako yelebny ib. 70 b.
b.
w związku ze zdaniem celowym 'po to
(aby), propterea (u t f : jako zapowiednik zdania
celowego: Przezto tako długo myły Iesus odvloczyl sve yaczthvo, aby yego zvolyenyczy myely
czass kv vczyeczenyv Rozm 632; ~ Isczy
nasz miły Ihu Xc narodzilci sz0 gesth on byl
f ten tho czasz, gdisczy stare latho schodzy
a noue przichodzy, prestho isbicz szo on na
szkonczenv svatha ykaszal przycz k nam
Gn lb.
Przeztoć 1. jako wskaźnik nawiązania wyni
kowego, nawiązując zdanie do poprzedniego
kontekstu, wskazuje na związek wynikowy 'więc,
tedy, zatem, itaąue, igitur, ergo": A prestocz
tutha mouy, iscy v thego tho króla Heroda
bylczy gesth geden kapłan Gn 11 a; A prestocz
sv0 thy Vawrzynecz... thy tho dary gest on
thuardo byl choual. A prestocz sz0 gest on do
krolefstwa nebeszkego byl dostał Gn 172a;
A prestocz by dobrze tho było, isbichom my
tho odzene... szebe (leg. z siebie) sdrucyly
Gn 173 b; Dicuntur autem, a prestocz, sancti
Gn gl. lOOa.
2.
w zdaniu podrzędnie złożonym w związku
ze zdaniem celowym 'po to (aby), propterea
( u tf: Allecz osia prestocz sz0 gy ony szob0
(leg. z sobą) były pogoły, isbicz oni strauo
na *mem szobe biły noszyly Gn 3b.
Przeztoż jako wskaźnik nawiązania wyniko
wego 'dlatego, skutkiem tego, więc, zatem,
quam ob rem, ideo, itaąue, igitur": a. nawiązuje
zdanie równorzędne wynikowe: Yzecz ma *yennego yczenyka... barzo yemv podobnego...,
przeztoz osobnye y (leg. ji 'go") zovą bratem
Iesucristovem Rozm 617; Vschakoz ostały
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v svey zglobye, przeztosch nyyedney vyniovky
myecz nye bądą ib. 635; ~ b. nawiązując zda
nie do poprzedniego kontekstu, wskazuje na
związek wynikowy: Ale *recz myedzy namy
gyesth nemala przetho, ysze myloscz gyesth
w szobye wyelmy dzywna. Przeszthosz, moy
namyleyschi, racz wyedzeczy, ysch myloscz tho
w szobye mą, ysze rzathko... wyeszelu {leg.
w wiesielu) bywą 1447—62 Zab 544; Przestos,
panno, dla twey *dzudnosczy domyescis nas
nyeby<e>skye radosczy ca 1500 R XIX 75;
~ a przeztoż: A przestosz ten krolyk, bądącz
yvsz poszylon in fide szlow Xsowych, szedł
s dowyarztwem do domv XV ex. MPKJ II 320.
Przezumność 'zuchwałość, audacia : Paknyąly
ktho... k temv myesczv, na kthorem szedzą
(.sc. sędzię)... kthorą szmyalosczą a przezvmnosczą (quavis praesumptione et temeritate,
Dział 13: symyalosczą abo yfalnosczą) wnycz
szmyaal,... wyną, yasz rzeczona pyecznadzescza..., maa bicz skaran Sul 25, sim. ib. 31;
Aby sjnyaloscz a przesvmnoscz (temeritas)
cządzaczow... bila wstargnyona, vstawyamy
Sul 31.
Przezumny fzuchwały, audax5: Paknyąlybi
ktho thego ystawyenya yako *przesvmpni przestąpcza (veluti temerarius huius statuti yiolator,
Dział 37: *zvfalcze) przeczywno yczynil, thedi...
zaplaczycz ma Sul 46.
Przezwiarek 'ten kto nie ma prawdziwej wiary
(chrześcijańskiej), bezbożnik, qui Christ i disciplinam non p r o ji t e t u r Post hec prophanus,
przeswarek, Boleslaus exercitum congregavit
XV med. GIWroc 154r, sim. ib.
Przezwiarstwo 'brak prawdziwej wiary (chrze
ścijańskiej), actus non profitendi disciplinam
Christi, atheismus5: Gospodnye wszemogocy,
genszes naas wywyodl s cyemnoscy przezwyarstwa Błaż 322. ~ Cf. Przewiarstwo.
Przezwieczny w błędnym tłumaczeniu czeskiego
bezedny 'nie mający dna, niezmierzony, fundo
carens, immensus’ jako bezvecny 'istniejący
wiecznie, aeternus : Wszechmogoczycz poszegna
tobye... poszegnanym przeswyecznim (benedictionibus abyssi, Biblia Taborska: pozehnanim
bezednym) leszoczego wespod B Z Gen 49, 25.
~ C f Przezwieczony.
Przezwieczony (?) 'istniejący wiecznie, aeter
nus5: Bogoszlawyony yesz panye, thy, yenzesz
yest przez poczathku y przez konycza na wyeky
yyeczne przezwyeczony Naw 75. ~ Może na
leży poprawić na przezwieczny?
Przezwinno 'bez winy, niesłusznie, immerito \
Iaco to IX marcas, czo mi Bogufal zaplaczil,
*tey Voyczech na Bogufala ne preskodzil,

ale mu ye kazał preswynno zaplaczicz 1403
Pyzdr nr 211.
Przezwinny fo rm y : n. sg. m. przezwinny Pul
17, 28; ~ ac. sg. m. przezwinnego FI 9, 29;
/. przezwinną Puł 17, 35; ~ /. sg. m. przezwinnym Puł 17, 26. 28; ~ n. pl. m. przezwinni
Puł 24, 22; ~ /. pl. m. (na) przezwinnych FI
i Puł 14, 6.
Z n a c z e n ie : 'niewinny, bezgrzeszny, innocens,
omni culpa vacuus, impeccabilis : Będę przeswynnym (immaculatus, FI: nepokalan) sz nym
(sc. z bogiem) Puł 17, 26; Bog, yenze... po
łożył *przezwyno (immaculatam, FI: nepokalano) drogę moyę Puł 17, 35; ~ Sędzi we
scriczi..., by vbil przezwinnego (innocentem,
Puł: nyewynnego) FI 9, 29; Iensze... darów na
przezwinnich (super innocentem) ne brał iest
FI 14, 6, sim. Puł; S szwyętym szwyęty będzyesz y z przezwynnym przezwynny będzyesz
(cum viro innocente innocens eris, FI: s m0szem bezwinnim bezvinni b0dzesz) Puł 17, 28;
Przeswynny (innocentes, FI: newinowacy)
y prawy przystały ku mnye Puł 24, 22.
Przezwiństwo 'niewinność, wolność od grze
chu, innocentia, impeccantia : S0dzi me, gospodne, bo ia w przezwinstwe (in innocentia,
Puł: w nyewynnoszczy) moiem wszedł iesm
FI 25, 1; Mne wem prze przezwiństwo (propter
innocentiam, Puł: prze przewynstwo) przy0l
ies FI 40, 13. ~ C f Przewiństwo.
Przezwisko 'przydomek, nazwa dodatkowa do
dana do właściwego imienia, cognomen : Myal
pyocz <syno>w: Johanna, gensze myal p<rzezw)ysko Gaddis, a Symeona, <jen m>yal
przezwysko Thazi (qui cognominabatur Thasi)
B Z I Mach 2, 2—3, sim. ib. 2, 4.
Przezwodny 'suchy, pozbawiony wody, aridus,
aqua carens5: W zemi pustey y na drodze przezwodney (in terra deserta et invia et inaquosa)...
pokazał iesm se tobe FI 62, 3, sim. Puł.
Przezwodzie 'teren suchy, pozbawiony wody,
terra arida, aqua c a r e n s W gnewe rozdrasznali S 0 wisokego w przezwodzu (in inaquoso)
FI 11, 20, Sim. Puł; Kelcokrocz... w gnew
pobudzali gi w przezwodzu (ininaquoso)! FI 11,
45, sim. Puł; Kuszyly boga w przezwodzyu
(in inaquoso, FI: w przewodzv) Pul 105, 15.
~ C f Przewodzie.
Przezysk fo rm y : g. sg. przezysku 1471 AGZ
XIX 9, 1475 AG Z XVIII 113, 1480 AGZ XVII
187, 1493 AGZ XVI 244; ~ d. sg. przezyskowi
1462 AGZ XIII 384; ~ ac. sg. przezysk 1466
AG Z XII 312; ~ g . p l . przezyskow 1463 AGZ
XII 448, 1463 StPPP II nr 3712, 1471 AGZ
XVI 89; - ac. pl. przezyski 1453 AGZ XI
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390, 1480 AGZ XVII 187; ~ L pl. (w) przezyskoch 1466 AGZ XII 306; przezyskach 1455
AGZ XIV 456, 1467 AGZ XV 76.
Z n a c z e n ie : 'rzecz lub pieniądze sądownie
wygrane, res aliąua vel pecunia iudicum sententia alicui addicta : Que M argaretha... desiderabat ministerialem... ad int<romittendum> in
villam Sulow iuxta ipsius <lucra> al. przesisky
1445 AGZ XII 137; Magnificus Petrus... actor
cum dominis Camenecensibus... inscripserunt
terminum per terminos o przesyski iuxta librujn
pro lorica 1453 AGZ XI 390; Tua Sinceritas
terjninum prefigat ad parendum ... in suis lucris al. w przeziskach 1455 AGZ XIV 456;
Ex quo non dicit ad lucrum al. ku przezyskowy
1462 AGZ XIII 384; Quem Michaelem Pe
tru s... sdal in octingentis marcis lucri przesiskow 1463 AGZ XII 448; Vernek... affectabat satisfaccionem a Nicolao... aąuisitorum
al. przezyskow, que super eo asserebat se
lucratum fuisse 1463 StPPP II nr 3712; Nicolaus ministerialis nobilem M athiam... intromisit al. wąszal {leg. wwiązał) in yillam domini
P etri... inprelucris ipsius al. przeszyskoch ducentarum mercarum 1466 AG Z*XII 306; Domini
autem in iudicio sedentes Nicolao... lucrum
quadraginta et septem marcarum sibi decreverunt al. przeszysk cum pena trium marca
rum ib. 312; Pęto hanc causam dokazacz
w przeszyszkach 1467 AG Z XV 76; Iudex...
adiudicavit prelucra dampna et penas secundum concitacionem, prout ipsum concitavit ad
satisfaciendum aut fideiubendum prelucra ipsius
al. przezyskow 1471 AG Z XVI 89; Qui te
concitat ad solvendum et ad satisfaciendum
aut ad fideiubendum prelucri al. przezyskv
ipsius quindecim marcas super te iure acquisitarum, racione acervi siliginis avene et ordei
per te sibi violenter receptorum 1471 AGZ
XIX 9, sim. 1475 AGZ XVIII 113; Qui te
citat... ad solvendum et ad satisfaciendum, et
ad fideiubendum prelucrum al. przeszyskv,
quos prelucros al. przeszysky nobilis Zyn...
super te prelucravit al. przeszyskal et condemnavit al. zdał pro violenti... inequitacione
1480 AGZ XVII 187; Secundum convictionem
iuris al. podług przezyskw 1493 AGZ XVI
244. ~ Cf. Przyzysk.
Przezyskać fo r m y : praet. 1. sg. m. -m przezyskał 1472 ZapWarsz nr 2967; 3. sg. m. przezyskał 1460 LubPodk 88, 1467 StPPP IX nr 627,
1471 ZapWarsz nr 3014, etc.; f. przezyskała
1466 AGZ XV 442; ~ part. praet. pass. g. a. l.pl.
przezyskanych 1463 AGZ XII 448.
Z n a c z e n ie : 'wygrać sprawę sądową,, vincere

iudicium, obtinere causam : Prout super suo
antecessore... accquisiverat al. przezyskal accionem al. powody 1460 LubPodk 88; Quemadmodum Nicolaus ministerialis... Petro...
datus fuit de iure ad intromittendum in villas
jnagnifici Michaelis... in octingentis marcis,
iure super eo superlucratis przesyskanych 1463
AGZ XII 448; Quia te concitat ad solvendum
quatuordecim sexagenas, quas super te iure
perlucrata est al. przyesyskala 1466 AGZ XV
442; Actor non stetit nec rem adiuuandam
portauit, si iam al. nye przezyskal 1467 StPPP
IX nr 627, sim. 1480 AGZ XVII 187; Jako
ya... nye mąm lysthv prawnego y listhv sządowego oth Jacubą..., kthorich przeziszkal na
Mikolayy 1471 ZapWarsz nr 3014; Trzimam
Polucze... za szadowym listhem, czom prawem
przeziskal 1472 ib. nr 2967; Proinde Mathias
requisivit in iure, utrum ipse causam suam
acquisisset al. przezyskal 1483 AGZ XVI 395,
sim. ib. 396, 1484 KsNWarsz I nr 1012.
Przezyskanie 'sądowe zaspokojenie pretensji,
vincere iudicium, causam obtinere (sensu s u b s t.f:
Nobilis Nicolaus, reus,... iecepit super principalem al. na yszcza ad lucrandum vlg. na
przeszyszkanye et obtinuit 1469 AGZ XIX 344,
sim. ib.
Przezyskawać 'uzyskiwać sądownie zaspoko
jenie pretensji, vincere iudicium, causam obti
nere' : Responde, quid fecisti, quod tacuisti,
me admittens lucrari al. przezyskawacz in principali al. na *yszczsu tacens? 1485 StPPP II
nr 4293.
Przezzęby 'bezzębny, dentibus carens5: Przesszaby edentulus 1437 Wisi nr 228 s. 86; Edentulus est aliquis carens dentibus przezaby ca
1500 Erz 81.
Przeźle f o r m y : superlat. przenagorzej BZ
Ex 10, 10.
Z n a c z e n ie : 'bardzo źle, niewłaściwie, pessime : Kto tego nye wye, ysze przenagorzey myszlyczye (quod pessime cogitetis) ? BZ Ex 10,10.
Przeźr- cf. PrzejrzPrzeźrz- cf. PrzejrzPrzeżak 'człowiek niedouczony, powierzchownie
wykształcony, homo non satis eruditus, qui
leviter tantum litteras a ttig if: Falsi prophete
sunt heretici seu mali Christiani, non bene
docti przezakowye, przekęszytitlowye, nyedowczeny any dobrze pysma nye rozwmyeyączy
XV ex. R XXV 149.
Przeżec 1. 'przepalić, przetopić ( tu prze
nośnie), perurere, recoąuere (hoc loco dicitur
translatef: Owa to przezeg<łem> cyo (excoxi
te), ale nye iako szrzebro B Z Is 48, 10.
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2.
'przypalić, naznaczyć przez wypalenie
piętna, adurere, stigma alicui inurere’: Chczem,
aby... nasze vbostwo nye zdradzono, ale ktori
gedno tho sluszebnyk vczyny, tedi gemv liczę
ma bycz przezszono (facialem adustionem... 5
poterint formidare, Sul 27: lyczowego przezzenya... szą bogecz mogą) a gymyenye wszythco
na nas ma bycz wząto Dział 15.
Przeżegnać f o r m y : praes. ind. 2. sg. prze
żegnasz XV med. Msza V s. 260, Pul 5, 14; 10
~ imper. 2. sg. przeżegnaj Gn 174 b, XV p. pr.
Msza IX s. 258, sim. XII, M W 17a; — inf.
przeżegnać 1454 PF IV 758; ^ praet. 3. sg. m.
przeżegnał 1413—4 Msza I s. 261, sim. III. IV.
VII. VIII. XII, Rozm 117; ~ condit. 2. sg. m. 15
przeżegnałby 1426 Msza IV s. 313; -by prze
żegnał 1424 Msza III s. 50; ^ part. praet.
act. przeżegnawszy Rozm 123; ~ part. praet.
pass. n. sg. f. przeżegnana 1453 R XXV 210,
XV p. post. R XIX 56; ac. sg. f. przeżegnaną 20
1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII; neutr. prze
żegnane XV p. post. Msza VII s. 55; — praes.
pass. 2. sg. f. jesteś przeżegnana ca 1500 R XIX
66.
Z n a c ze n ia : 1. *pobłogosławić, benedicere*: 25
absolute i passwum: Kthorąsz obyathą, <thy
boze>,... <proszymi>, prze<że> gnaną (quam
oblationem ... benedictam, Msza IV. V : szwyanczon0, blogoslawyon0, XII: blogoslawyon[y]ą,
III: yesz obyatowane... poszegnane, VI. XIV: 30
poszegnan[y]e, VII: przyezegnane), przypysaną... <vczynycz raczy) 1413—4 Msza I s. 261,
sim. VIII; <Tobye> dzaką czynyacz przeszegnal
(sc. chleb, benedixit, Msza VI. XIV: posegnal)
y tesz dal tesz szwolenykom szwoym 1413—4 35
Msza I s. 261, sim. ib., sim. III. IV. VII. VIII.
XII; Bogem oczczem przeżegnaną, by yego
szynv mathka była 1453 R XXV 210, sim.
XV p. post. R XIX 56; Nad angyoly, panno,
yesthesz povyszsona... y na vyeky yyeczne 40
przeżegnana ca 1500 R XIX 66; ~ komuś:
Bo ty przeżegnasz (benedices, FI: poszegnasz)
sprawyedlywemu Pul 5, 14; ~ kogoś, coś:
A presto nechacz sz0 ten tho lud pred tob0
spoueda a thy ge przesegnag Gn 174b; Czyebe 45
tegodlya,... oczcze,... prosymi, aby prziem<ne>
ymal y przeszegnal (Msza IV: yako... przeszegnalby, V: przeszegnasz, IX. XII: przezegnay, VII: aby... pożegnał, VI. XIV: poszegnay, VIII: poszegnay, błogosław, X: blo- 50
goszlaw) ti dari (uti... benedicas haec dona)
1424 Msza III s. 50; Panye bosze..., racz
przeszegnacz then lud 1454 PF IV 758;
Vszdrow, zbaw, przezegnay y wszpomoz nas
M W 17a; A yako ye przeżegnał Iesus, ono 55

PRZEŻŻENIE

mylę dzyączyątko, tako szą od nych poschly
(puer Iesus benedicens ipsos recedebat) Rozm
117.
2.
'uczynić ręką znak krzyża nad czymś,
signum crucis super aliąuid facere : Tako Yesus
ony skorupy przezegnawschy (manu consignavit) y kazał ym ... rzekącz, aby każde slomyenye nathychmyasth aby szye yroczylo Rozm
123.
Przeżegnanie fo rm y : n. sg. przeżegnanie M W
119a; ^ g. sg. przeżegnania XV med. R XXV
155, B Z Num 23, 20; ~ d. sg. przeżegnaniu
B Z Num 23, 20; ~ ac. sg. przeżegnanie XV
med. R XXII 244, M W 17b, 1484 Reg 704, etc.;
~ i. sg. przeżegnanim 1426 Msza IV s. 315.
Z naczenie: 'błogosławieństwo, benedictw :
D ay... kalyszdym przeżegnanym (benedictione,
Msza III. VI. XIV: poszegnanym, XII: blogoszlawyenya, I. VII: przyyemnosczamy) nyebyeszkym y thesch milosczy napelnyeny bichom bili 1426 Msza IV s. 315; Gen nye wząl
na darmo swogey dusche..., tenczy... wezmye przesegnanye (benedictionem Psal 23, 5)
ot pana XV med. R XXII 244; Cupiens postea
hereditare benedictionem, bicz dzedzyczem przeszegn [yjanya, reprobatus est odrzuczon yest
(sc. Esau, Hebr 12, 17) XV med. R XXV 155;
Kv przezegnanyy iestem prziwyedzon, przezegnanya zapovyedzecz nye mog0 (ad benedicendum adductus sum, benedictionem prohibere non valeo) B Z Num 23, 20; Przikazi,
panie, dacz przeżegnanie M W 17b; Bozee iest
zbawienye y nad ludem twim przezyegnanye
twe (benedictio tua Psal 3, 9) M W 119a;
Nykolay papyez... bracziey... zakonu pokuthuyączego... pozdrovyenye y apostolschkye
przezegnanye 1484 Reg 704; X re..., day duszyczy przeszegnanye, day cząlv dobre skonanye SkargaPłoc w. 83, sim. SkargaWroc w. 53.
Przeżegnaniec 'katechumen, człowiek przygo
towujący się do przyjęcia chrztu, catechumenus’:
Cathecuminus est instructus et credens, et fidem
habens, sed adhuc non baptizatus przezegnanyecz ca 1500 Erz 81.
Przeżegnawać 'błogosławić, benedicere : Nam
t [y]akye grzesznym szlugam twoym... cz0szcz...
d[y]acz raczy... przesz Crista..., przesz kthoregosz tho wszyczko, panye, szawsdi dobr[i]e
stwarzasz, poszwączasz, ozywasz, przeszegnawasz (Msza III. VI. VII. XIV: szegnaasz, I.
VIII: bogoszlawysz, IV: blogoslawysch) benedicis, y dayesch n[y]am ca 1431 Msza XII
s. 220.
Przeżżenie 'przypalenie, wypalenie piętna, actus adurendi, stigma inurendi : Woźni pod sba-
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wyenym alybo straczenym vrząndv swego...
y thesz lycza przesszenym (sub... faciei adustione) prócz przykazanya sąndzego slyachthi...
nagabacz... nye ma szmyecz Sul 9; O woź
nych a w wynye przezzenya Sul 27; Vstawyami, 5
abi... slvzebnyczy... przes ossobnego sandzey
przykazanya kthorego pozwv czynycz nye
szmyely, bo gynako przerzeczoney wyni y lyczowego przezzenya... szą bogecz mogą (facialem adustionem... poterint formidare, Dział 10
15: gemv liczę ma bycz przezszono) ib.
Przędza 1. 'nici, też motek nici, fila, fila voluta : Cv they to gyerdze... slyszayą... przadza
(filaria, OrtMac 69: prządze) y przadzywo
OrtOssol 55, 3; Duas pecias al. przadze 1487 15
AcLeop I nr 1994; Katherina... petit ab honesta Heduigi... tres pecias al. stuky fillorum
przadze 1488 ib. nr 2292; Jakom gya nye
wzyanla podusky puchovey, ąuatuor vlnas
przadze et polthory kythy lini 1496 ZapWarsz 20
nr 1772; 8 vlne *przense 1498 RocznKrak XVI
67; Receperunt... ąuinąue sthuky netbi al.
przadze 1499 AGZ XVII 378; Pecia al. stucka
*przense 1499 RocznKrak XVI 67.
2.
bot. czapia przędza, kania przędza 'rośliny25
z rodzaju kanianek, Cuscutae s p j: Capya
*przyadza *cuscula ca 1500 Rost nr 2033;
~ Canya przodza cuscuta 1437 Rost nr 2569,
sim. 1460 ib. nr 3490, ca 1465 ib. nr 4297, etc.;
Cuscata, podagra *llimi cana prządza XV ex. 30
GILek 63.
Przędziono 'określona ilość nici, pasmo lub
motek nici określonej wielkości, fila, fila voluta
certae cuiusdam longitudinis’: Przadzyono gax
ca 1500 Erz 81; Pensum, przadzyono vel 35
ffvnth velny, pensum lane ib.; Przadzyono pen
sum ib.; Przadzyono texta ib.
Przędziwo 'kłąb włókna, z którego snuje się
nici, też nici w motkach, filum complicatum,
ex quo singula fila deducuntur, etiam fila vo- 40
luta : Sicut michi Stachna est furata deuencionem vlg. przandziwa pro sexagena 1399 TPaw
IV nr 2088; Przekvleya restituere debet popadie... ąuinąuaginta genera canaparum al. przan
dziwa dzeszanthkow 1437 AGZ XII 14; Sye- 45
m yon... debuit... iurare contra Stephanum...
pro centum ulnis tele, pro triginta gallis, przadzywa triginta kyth 1442 AGZ XIV 49; Prządzywo ca 1455 JA XIV 489; Cv they to gyer
dze ... slyszayą... przadza y przadzywo Ort 50
Ossol 55, 3, sim. OrtMac 69.
Przęska cf. Prząsłka, Przążka
Przęsłka cf. Prząsłka
Przęsło fo rm y : n. sg. przęsło 1410 Czrs 36;
~ g- sg', przęsła (1494) 1578 PrNTarg 19; 55

PRZĘŚL1CA

2 27

~ ac. sg. przęsło 1425 KsMaz II nr 1346,
DłLB III 410, (1494) 1578 PrNTarg 19; — /. sg.
przęsłem 1428 ZapWarsz nr 2849; ~ g. du.
przęsłu 1470 TymProc 243; ~ n. pl. przęsła
1411 KodWP V 185.
Z n a c z e n ie : 'część większej konstrukcji za
warta między dwoma umocnieniami, palami lub
podporami, pars maioris cuiusdam operis, quae
duabus fulturis continetuK: a. 'część płotu, ogro
dzenia, pars septi : Cum fuit receptus ad respiciendum domos et sepes, tandem preco vidit,
quia omnia fuerunt reformata excepto uno sepe
ylg. przanslo dieto 1410 Czrs 36; P ro... quartis sępi, przansla nuncupatis, circa eandem
viam septis et factis 1411 KodWP V 185;
Quando sepem erunt sepire, tunc dominus plebanus cum eisdem heredibus tenetur eciam
sepire quilibet suum spacium vlg. prz0szlo
1425 KsMaz II nr 1346; O ethorem zayancye
gansi szalował na Pyotra, ti gemv gego
prząslem szcodo yczinili 1428 ZapWarsz nr 2849,
sim. ib.; Kmethones... pratum Andree... se
pire oportebunt,... incipiendo a sepis alias dicendo przaszk (pro przaszl?) eiusdem Andree
1436 StPPP II nr 2642; Reformatura parkany
circum castrum incipiendo a cubiculo reginali,
primo penes dictum cubiculum incepit laborare
suam partem al. *przieslo 1445 AGZ XI 258;
Preco... recognovit, quia totum ordinem terrestrem kmethonis Pauli..., qui exiyit in Januschewo, cuius kmethonis fideiussor nobilis
Jacobus... exstitit, acceptayit, dw (leg. dwu)
przaszlv plotha, quod non acceptayit 1470
TymProc 243; Item in aggeribus in Stodoły
laborant et habent locum al. przanslo, quem
tenentur reformare, quoties destruitur DłLB
III 410; ~ b. 'część mostu, pars pontis5: Tenutarius noster cogebat eosdem ad labores castri Schafflari, solucionem daciae annone ac reformationem partis pontis al. przasla in castro
praefato (1494) 1578 PrNTarg 19; Partem yero
pontis al. przaslo, ipsi castro nostro necessarium, duntaxat pro hac yice tantum reformare
debebunt ib.
Przęśłeń 'krążek gliniany, kamienny lub me
talowy nakładany na wrzeciono dla jego obcią
żenia przy przędzeniu, orbiculus lapideus aut
ferreus fusi onerandi causa impositus': Przaszlen
yertebrum ca 1455 JA XIV 495; Vertibrum,
id est alabrum mothoyydlo vel prząslen ca
1500 Erz 81.
Przęślica 'drewniany drążek, na który na
kłada się przędziwo, colus*: PrZ0slicza colus ca
1420 WokTryd nr 202, sim. ca 1455 JA XIV
493, ca 1500 Erz 81; Colus al. przaslicza 1426
29*
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ArchCastrCrac II 485; Nimpha parens iussibus
dat operam vestibus, fila net in colo na przeslyczy XV p. post. R XXII 28; Maria, licet de
stirpe regali erat, tajnen sibi et filio suo acu
et colo, gyglą et przaszlycza, kadzelą, victum...
acąuirebat XV p. post. R XXV 180; Przaszlyczą colum XV p. post. R XXXIII 185; Przaslyczą cola ca 1500 Erz 81; ~ rodziczki po
przęślicy 'krewne przez matkę, cognatae : Matertere, id est cognate rodzyczky po kadzely
abo po prząslyczy OrtCel 8, sim. OrtLel 234;
~ może ' wrzeciono, fusus5: In fuso prząszlycza
1462 R XXV 270.
Przęślik 'krążek gliniany, kamienny lub me
talowy, nakładany na wrzeciono dla jego obcią
żenia przy przędzeniu, orbiculus lapideus aut
ferreus fusi onerandi causa impositus : Prząslik
vertebrum 1463 PF V 13; Przaszlyk vertebrum
XV p. post. ib. 11.
Przętek cf. Przątek
Przętr 'strop i przestrzeń nad nim, strych,
izba na piętrze, tectum et locus supra tectum
situsy locus subtegulaneus, conclave superius’:
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; Item duas
domus edificabit magisterio meliori, ąuamlibet
dom um ... cum tribus salis al. przantri 1426
M MAe XVI nr 991; Solarium przathr vel
vyską ca 1500 Erz 81; Prząthry contignaciones
ib. ~ Cf. Piętro.
Przmiel cf. Trzmiel
Przmil cf. Trzmiel
Przodek fo r m y : n. sg. przodek 1400 Piek
VI 28, ca 1428 PF I 484, XV med. PF V 73,
etc.; ~ g. sg. przodku XV med. GIWroc 46 r,
BZ I Par 19, 10, M W 72b, Rozm 631; przodka
1417 Czrs 181; ~ ac. sg. przodek 1414 AKH
III 243, 1418 Pyzdr nr 574, 1433 Ziel I 151, etc.;
~ i. sg. przodkiem XV in. R XXIV 71, 1420
Kościan nr 798; ~ /. sg. (na) przodku Gn 2b,
1426 Msza IV s. 314, 1440 R XXV 242, etc.;
~ n. pl. przodkowie 1408 Kościan nr 369,
1419 ib. nr 730, 1420 ib. nr 770, etc.; ~ g. pl.
przodków 1424 Kościan nr 1089. 1249, 1425
ZapWarsz nr 144, etc.; ~ d. pl. przodkom
OrtOssol 63, 4; ~ ac. pl. przodki Sul 74,
XV med. R XXV 160, 1461 AKH XI 490,
1471 M PKJ V 86; — i. pl. przodki 1421 Ko
ścian nr 862, 1422 ib. nr 947, 1430 Pyzdr nr 949,
1437 ib. nr 1146.
Z n a c ze n ia : 1. 'poprzednik w rodzie, unus
e m a io r ib u s Eze ot Adamkowich przodkom
{pro przodków) wneszon<y> na Craszowskego
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dzelniczo w Chelme dzeczi prababi 1400 HubęZb 77; Iaco Koterbini przotcowe i on potem
bili w tey czoszczi *Crszcza... w trzimanu trzidzeszczi lath i trzi lata 1408 Kościan nr 369,
sim. 1419 ib. nr 730, 1420 ib. nr 770. 770a.
772. 779. 856, XV p. post. Czrs s. XLIII; On
tho swimy {leg. z swymi) przotky vytrzymal
mimo trzy a trzydeszczy latha 1421 Kościan
nr 862, sim. 1422 ib. nr 947, 1430 Pyzdr nr 949;
Yaco xandz Pyotr wydzerzal tą ssybą... swych
przotcow trzydzessczy lath, niss pozew wyssedl
1424 Kościan nr 1089, sim. ib. nr 1249, 1425
ZapWarsz nr 144, 1426 Kościan nr 1163, 1493
ZapWarsz nr 1742; Yako ten row, kthorim
sipal, tenem vidzerszal trzidzesczy lath y trzy
lata z mogymy przodky 1437 Pyzdr nr 1146;
Wyelye gest naszych slachczyczow prawo nyemyeczske mayącz... sz naszey abo sz naszich
przothkow (nostrorum piaedecessorum) lasky
Sul 43; Sz stara dawna przes przothky nasze
(per antecessores nostros) w nyektorem capitule... gest wyslowyono Sul 74; Gdisz nygeden bog... nye mogl wizwolycz swego lyvda
z mey moci a z moci przotkow mich (patrum
meorum) BZ II Par 32, 15; Yze nye chcyely
naslyadowacz bogow swich przodków (patrum
suorum) BZ Judith 5, 7, sim. ib. 5, 8; Przodek
antecessor OrtCel 1; Gdy ten czlowyek wymyenyl tho dawanye... szwym przyrodzonym
blyszym przyyaczelom y przodkom {OrtMac 83:
*przyrodkam), slowye oczczv y maczerzy (parentibus) OrtOssol 63, 4; Gdysz gych przodkowye tho czyrpyely daleko wyaczey nyszly
rok y dzyen ib. 74, 4, sim. OrtMac 101; Naschie
przodky parentes nostros (laudemus viros gloriosos et parentes nostros in generatione sua
Ecclus 44, 1) 1471 MPKJ V 86; Cerimone,
id est ąuinario personarum pyąncz przodków
schvich, kthorzy były prorocowye ib. 115;
Przothkow nąschych masznoscz wzpomyenmy
MacDod 140.
XV
2.
'przód, przednia, najbardziej wysunięta
część, frontowa strona czegoś, brzeg, skraj, alicuius rei pars prima, antica, extrema: Cum
venit Cristinus... ad principium sepis vlg. do
przothka plota, demonstravit manu indicans
1417 Czrs 181; Aurea cesaries, gl. coma, przo
dek, crzczyczą, humeris circumflua, gl. circumdans, crines 1466 R XXII 26; ~ In parte
anteriori..., posteriori na przotku, na po
śladku 1440 R XXV 242; ^ 'przednia część
wozu, przednie koła z osią, currus pars prior,
rotae priores cum axe : Pro rothis al. przothky
triginta duos grossos 1461 AKH XI 490; Fabro
a reformacione principiorum al. od przothkow
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ad huffniczas dedi I marcam ib. 491; ~ przo
dek korabia 'dziób statku, okrętu, prora : Przo
dek korabya prora (ąuasi inciperent a prora
ancoras extendere Act 27, 3Ó) 1471 MPKJ
V 136; ~ na przodku, z przodku 'wcześniej,
powyżej (w tekście), supra (in te x t u f : Naprzoth modlytwa mowczye, kthora pyszano sz
przothku przed yuthrzna M W 72b; Macze yą
na przothku przed yuthrzna M IT 79a; ~ przod
kiem ić 'iść na przedzie, na czele, praeire, praecedere: Qui preibant, protkem sli, increpabant
eum, vt taceret (Luc 18, 39) XV in. R XXIV
71; ~ z przodku 'od frontu, a fronte5: Przeto
Ioab zrozvmyaw, isze boy bodze przecyw sobye
s przotku (ex adverso) y na poslyatku,... wzruszi sy0 przecyw Syrskenw BZ I Par 19, 10.
3. 'pierwszy składnik, początkowy element sze
regu, primus in ąuodam ordine5: Hodie solemniter celebrat ecclesia festum annuncciacionis et
concepcionis filii dei, quod est principium,
prodek, et fundamentum omnium solemnitatum et exordium nostre redempcionis XV
med. PF V 73; Przodek inicium (genuit nos
verbo veritatis, ut simus initium aliąuod creaturae eius Jac 1, 18) ca 1450 PF IV 575; Hhodie est festiuitas trium regum sanctorum, qui
fuerunt primicie, przodek, ex gentibus conuersionis ad fidem Xpianam XV ex. MPKJ II
324.
4. 'to co jest istotne, główne, quod est maximum, gravissimum, maximi momenti, ex quo
alia p e n d e n t In hac imagine racio arcem,
przodek, tenet, que racio semper deprecatur,
podnoszy szye, ad optima 1475 R XXV 130;
~ 'przyczyna, powód, causa : Przodek causa
ca 1428 PF I 484; ^ 'jeden z czterech pier
wiastków, z których rzekomo miał się składać
wszechświat i człowiek, żywioł, elementum :
Elementum dicitur littera alphabeti, przodek
vel zywyol, sicut aer, aqua, ignis et terra. Vnum
ex istis quatuor (I Reg prol.) 1471 MPKJ
V 34; ~ 'oś ziemska, bieguny, terrae axis,
cardines, poli : Y przodky et cardines (adhuc
terram non fecerat et flumina et cardines orbis
terrae Prov 8, 26) XV med. R XXV 160.
5. 'początek, pierwszy moment, pierwsze chwile
czegoś, initium, primum tempus alicuius rei’:
A prestocz szo dzisza msza na prothku tako
poczyna Gn 2b; Considerabimus de Christi
passione: 1. principium, przodek, amorosum,
gl. antecedentem passionem, 2. medium dolorosum, 3. terminum lacrimosum XV p. post.
Kalużn 271; Na przothkv (in principio Jo 1, 1)
było slovo EwZam 285; A zby (pro zly) takyez
baczącz poslyednye rzeczy, czusch szvyeczkye,

zapomynayą przyslych, czusch duchovnych, bo
v nych czuye oko mysly, a przeto pr<z)otku
zapomnyawschy czvyą svyathv Rozm 631;
~ na przodku 'w pierwszym rzędzie, przede
wszystkim, imprimis, praecipue’: Poszpolu vszyvayocz albo czanscz mayo y tesch pamyolhko
chwalocz naa przothku, naapyrwey (in primis)
chwalebney zawsche y tesch dzewieży 1426
Msza IV s. 314.
6. 'pierwszeństwo w czasie, tempore superio
rem esse (sensu s u b s t.f: In qua sancta trinitate nec est prioritas, przotku, nec posterioritas duracionis, quia una persona non fuit
antę aliam duracione XV med. GIWroc 46 r.
7. 'wszczęcie zwady, zaczepka słowna lub
czynna, rixae provocatio, actus verbis vel re
contentionem excitandi : Czszo ranił Andrzycha, to vczynil za gego przotkyem, bronącz
swego szywotha 1420 Kościan nr 798.
8. 'prawo pierwszeństwa, principatus, loeus
prior, primae partes5 (? ): Pendet terminus inter
Benaconem... et Sandiuogium... et inter Wincencium... pro principio, quod dicitur przodek,
ad terminos..., in quibus Benak et Sandiuogius
debent statuere ministerialem antiquum 1400
Piek VI 28; Przedborius... acquisiuit princi
pium vlg. przodek harum pecuniarum, que sunt
circa... Martinum 1414 AKH III 243; Yako
Hańcze nye naleszyono w Gneszne, bi myala
przodek 1418 Pyzdr nr 574.
9. '? ’: Idem Adamus dictas centum marcarum minoris et monetae Cracoviensis ad
primum novi na przodek habere debebit in
eadem villa 1433 Ziel I 151.
Przodochodźca 'poprzednik, qui antę fuit, vix i t Beatus Johannes, precursor, przodochoczcza, nobilis domini et saluatoris nostri XV p. pr.
R XXIV 375.
Przodować 'iść przed czymś, poprzedzać, praecedere : Obchoczcze myasto harnaszowani przodvyocz (praecedentes) przed skrzinyo bożo BZ
Jos 6, 7.
Przód 'przedtem, pierwej, poprzednio, prius,
antea : To se stało za gich poczothkem, isze
przód meczew dobiwali 1397 Pyzdr nr 43; Jacosm smowil rok medzi panem Dobrogostem
a medzi Bodzantho... pot tim *rancoyemstewem, jacosz Bodzantha przód ranczil 1408
Pozn nr 645; Czszo vczinil Bodzanta Dobeslaowy, to vczinil za yego poczothkem, ys mi
(pro mu) przód rano dal 1412 Pyzdr nr 356,
sim. 1413 Kościan nr 491, 1415 ib. nr 556, 1420
ib. nr 798. 799, 1421 ib. nr 774; Mnogy ydze
za stoi... a graby szo w myszo przód, ysz
mu medzwno yako mod Słota w. 24; Ząpla-
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czy reny vrazonexnv... s wynamy przepisanymy, to gest przoth popysanymy (cum poenis
praenotatis) Sul 48, sim. ib. 35; Dicit: primogenitum, intelligendo ordine anteriori, quia
nullum antę Xpm, bo panna Maria żadnego
syna przód, genuit XV med. SKJ V 259;
^ przód, niż(li): Yz pan Stopacz przód zandal prawa na M aczka..., nys go Maczek poszwal 1418 Kościan nr 699; Jakom bil poszlem
ot pane Elsbethy... do Henicha et Janusza,
aby yą bronyly ot Woczecha... o thą za
stawa, czszo yey za ną ranczyly przot, niszli
s nym we przą wstąpiła 1419 ib. nr 746; Yakom
przód dzelil Byenka z braczą, nysz szye tho
rancoyemstwo stało 1422 Pyzdr nr 706, sim.
ib. nr 707.
Przy 1. wyraża stosunki przestrzenne: bliskość,
bezpośrednie sąsiedztwo lub połączenie przed
miotów, obiektów terenowych, osób itp. 'koło,
obok, u, prope, propter, iuxta : Jakom ne slubil
Mentussoui zaplaczicz mego brata dlugk, acz
bicz szo przi Kobilach [...] 1393 Pozn nr 161;
Czso Janek wczognol Woyczechovi cone, to
gy wcz0gnol przi Przesprawoue chroscze 1403
Pyzdr nr 206; Jan posiał dwanaczcze pługów,
przi kaszdem pludze dwa czloweky 1404 Ko
ścian nr 231, sim. 1425 ib. nr 1121; Tego dnya
iam bil asz do sluncza zaszcza przy dobitcze
1427 Pyzdr nr 1016; Jakom ya w Sandka
kwpyl polsosthy *floky... prszy gego *szedlyską 1437 TymProc 218; Tesz chczemy dzirzano bycz o dąmbyech... przy Warczye alybo
przy kthorychkole wodach czekączych (circa
Vartam vel circa alias aquas decurrentes) vroslych Sul 59; Angelos, qui dicuntur... vicini,
in quantum continue astant ei wstawiczne przy
nem stoy0 XV med. GIWroc 55r, sim. BZ
Gen 18, 8; Bosta tu oba przyssy0gla a zalubyla sobye przi tey studnyczi (pro puteo)
B Z Gen 21, 32; Przi schamey ziemy usque
ad solum (postquam autem messueritis
segetem terrae yestrae, non secabitis eam usque
ad solum Lev 23, 22) 1471 MPKJ V 23; Ecclesia habet ibi agros proprios et prata... Tertium agrum cum prato przy łącze dieto DILB
II 222; Aza lpy przy tobie (adhaeret tibi,
FI: azali przistane tobe) stoliecz zloszczy? Pul
93, 20; Tesch była (sc. dziecię Maria) tako
barzo czysta..., bo przy nyey (in ea) nyeczystota nygdy nye była yydzyana Rozm 12;
Yschby yą (sc. rózgę afbo laskę) myal postavycz pospoly przy ołtarzy (ad altare) ib. 29;
Alye nyyeden tego nye yyedzyal s syedzączych
przy stolye (discumbentium Jo 13, 28) ib. 553,
sim. ib. 546; ~ Ysze tha pyeczancz[icz] yest
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Janowa Othuschskego przy lyscze Januschowem s Tarnowey 1444 Pozn nr 1617; V mne-t
wissy... nossyk przy byedrzyczy XV p. pr. Cant;
Syosthry przy plasczy (cum chlamyde) mogą tez
myeczi... kythlyk 1484 Reg 709; ~ 'na, in:
Dwa zaky zluzyly przi dworze (curiae servierunt) OrtOssol 48, 3, sim. ib. 15, 3, OrtMac 59;
~ 'w, in: Przi czele in corpore 1461—7 Serm
442v; Nye chciało syę pogrzescz cziala..., bo
acz vmarle belo, yednak bostwo przi szobie
myalo ca 1500 SlOcc XII 163; Zydovye...
rzekły: Aza nyedobrze movymy, yzesz ty poganym (pro poganyn)... a dyabla masch v so
bye? Odpovyedzyal myły Iesus y rzekł ym:
Ya dyabla ny mam przy sobye (ego daemonium non habeo Jo 8, 49) Rozm 475, sim. ib.
476; ~ przy sobie 'u siebie, w domu, domV:
Ostayn sze kaszdi sam przy sobye (apud
semetipsum) BZ Ex 16, 29.
2. wyraża towarzyszenie komuś, współucze
stniczenie w czymś 'z, razem z, cum : Ani przebiwacz bodze przi tobe (iuxta te) zglobliwi
FI 5, 5, sim. Pul; Isze Tiphan ne byl przi czeladzy pana podzatheowey (leg. podsędkowej)
1427 Kościan nr 1311; Przi nas (nobiscum)...
biły (sc. szlachcicy) na roczech yyelikich
Sul 100; Poczolesz blogoslawyenstwo domu
słudze twemu, abi zawzgy bil przi tobye (coram te) BZ I Par 17, 27; Ponoczyycyesz w domv
boszem przi krolyy (circa regem) BZ IV Reg
11, 7; Gdysz nye sam sadza sadzy, ale y z gynszymy przy nyem na sądzę syedzaczymy sądzy
Dział 51; Svyąthy Pyotr... chodzyl po morzv,
chodzącz po morzy przy Iesvcrisczye Rozm
351; Obyeczalesz przy *mmye bycz ib. 502,
sim. ib. 496. 615. 636; ~ 'na czyimś utrzy
maniu, ab aliąuo sustentari, victum accipere’ :
Jacom Volbrama, Dobeslava, Wiszemira taco
roszdzelil, isz Viszemir mai przi maczerzi ostacz
1407 Kościan nr 337; Rozvmey, yzecz byl dzyeyyącz lyat przy tego oyczv Rozm 116.
3. wyraża stosunki czasowe: a. wskazuje czyn
ność, akcję, zdarzenie, przebiegające równo
cześnie z inną czynnością lub bezpośrednio ją
poprzedzające: Czo Woytek gol ty *luczi, to ge
gol przi gwalczye, hezye przibyeszawszy na
gego wyesz 1399 HubeZb 75, sim. 1409 Pozn
nr 793, 1429 Kościan nr 1405, 1432 Pozn
nr 1384, 1445 Czrs s. LXXXIII; Gdi przy
myanowany[ch]v szwy<a)thkow (in nominatione testium) przyrodzonoscz gemv nye była
obrzeczona Sul 11; Strona..., acz przy poslednyey godzynye polvdnya (si circa extremam horam meridiei)..., wthoore trzykrocz
zawolanaa, nye dbacz bandze przistampycz,
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thedi skazana bącz Sul 25, sim. Dział 13; Gdze
tho było w tagemnyczy przy vradzenyv (pro
vrodzenyv, in hora partus) OrtOssol 16, 2, sim.
OrtMac 103; Et impletum est in concepcione
przy *poczaczą 1456 ZabUPozn 92, sim. Rozm 5
498. 526; Gdy slvszebnyk przy dzeczkowanyv
nyektorego zemyanyna s pacholky sądzey gwał
tem ... byłby odbyth Dział 18; Okruthnoscz
szmyrczy posznacze..., przy skonanyy ya posznacze De morte w. 10, sim. Naw 96, XV ex. 10
PF V 104; O sluchanyy msze y *y<a>ka sye
mayą myeczi przy mszy 1484 Reg 717; Ten
psalm yest vczyecha wyernych przy bolyeszczyach Puł 114 arg.; Nec deus intersit nisi
dignus yindice nodus przy skonanyw materye 15
XV ex. GIKórn II 211; Iusticiam legisąue et
apertis ocia portis przy począthku materie ib.;
Chczyącz yą navyedzycz przy yey brzemyennosczy Rozm 52; Nycz *ny opysczayącz svyeczkye kraszy y yyelyebnosczy, ktora<s)ch by była 20
przy pogrzebyech krolyewskych ib. 111, sim.
ib. 192. 200. 204. 598. 599. 767; Czosz tedy
bądzye robycz przy yego mącze? ib. 606,
sim. ib. 198. 206. 603. 710. 728; ~ Isz łan,
iao (pro iow) Adama pzri (pro przi) ranach, 25
any gednego gwałtu ne vczy<n>il 1395 Ko
ścian nr 25; Jaco Micolay... zayąl konye
y s wosem na łącze przy sszenye 1420 ib.
nr 822; Jacom byl przi tern, kędy przi gwalcze
y przy ranach yanth czloueck biskupy 1430 30
Pozn nr 1369; <P>yrwey ten byl obyczay, ysze
any godziny, any czasy trzymano przy sądzech
Dział 12; Kyedy yyschla svada, która szye
przy novych rzeczach (in novis rebus) poczyna
Rozm 111; Alye navroczyvschy szye yescze 35
k tym slovom, które szye dzyaly przy tey zalobye ib. 789; Gdyż przy kazdem grzesze yad
dyably czlovyeczemv serczy bądzye wian ib. 798;
~ Iaco Jandrzey ne placzil swey szestrze Jafroszce przi trzech leczech trzy grzywen płatu 40
otrzidzesanth (łeg. ot trzydziesiąt) grzywen poszagu 1400 Pozn nr 486.
b.
wskazuje zdarzenie, fakt, przy którym ktoś
jest obecny jako świadek: przy czymś być
'być świadkiem czegoś, alicuius rei testem esse : 45
Jacosm przi tern bil, gdze Sandziwo<j> ymouil
*syessztem 1386 Pozn nr 1, sim. 1387 ib.
nr 29. 33, 1389 ib. nr 51, 1391 ib. nr 252, etc.
etc.; Jacosm przi tern bili, ysze Potr prziyal
w szoltisza rola, a kmecza pusczil przecz 1387 50
ib. nr 7, sim. ib. nr 21, 1389 ib. nr 74, 1390
ib. nr 77. 79, etc. etc.; Iacoszmi bili *prze tern,
esz ze mu ta lanka dostała dzalem 1394 PKKr
I 240; Yako ty copcze... są suthi podług
praw a... y przy tern bil woszny 1419 Pozn 55
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nr 1033; Jszeszmy szliszely y przi tern były,
crzik, plącz y wolanye na osszile gwałtu Clari
1433 ib. nr 1560; Y bil s nyma Iosabdus...
przi lyczbye a przi wadze wszelkey (ad numerum et ad pondus uniyersa) B Z II Esdr 8, 64;
Yawni sza thym dobrym ludząm, czo przi
them byli 1470 ZapWarsz nr 3007; Jako my
były przy them y lythkypesmy pyły, ysze
Troyan dom swoy przedal 1494 ib. nr 1684;
~ wskazuje osobę, w której obecności coś się
dzieje: przy kimś rvv czyjejś obecności jako
świadka, aliąuo teste (sc. aliąuid fit) 9: Przi
bronnich, slyachatnich mąnzoch (praesentibus... dominis)... i przy gynich vyele czestnykoch mi łan ..., xąnząn mazowesskye...,
ystawyami Suł 101—2; Przy mnye krothoszynsczy pyssaly po prawo do Lwowa OrtOssol
22, 4, sim. ib., ib. 104, 2. 4, OrtMac 142; A to
mą vczynycz przy sząszyedzech obapolnych
y to gym[yenye] oszwyafczicz OrtOssol 68, 1,
sim. OrtMac 91.
4.
wyraża pewną sytuację własnościową, po
siadanie czegoś, prawo do rozporządzania czymś:
a. wskazuje osobę uprawnioną do rozporządza
nia czymś: przy kimś (z)ostać '( po)zostać czy
jąś własnością, in possessione alicuius rei man e r e Iaco yest Marcin dal Wolcze pozagu
dwadzeszcze grziwen, a ti penadze przi Miro
sławę ostali 1396 Pozn nr 314; Jaco Mikolayewey czansczi niczsz ne ostało przy Margorzacze 1413 ib. nr 689, sim. ib. nr 690; Jaco przi
mnye occyowa imenya nicz nye sostalo ani
pczol 1427 ZapWarsz nr 2721; Dzedzyny...
przy tych (penes ipsos), kthorim szą przedany
alybo tesz zastawyony, na wyeky ostaną Sul 65;
Gdy ten korczak mey zenye w prawem dzale
szye dostał a przy wasz (apud eos) przes zamyaną został OrtOssol 64, 4, sim. OrtMac 86;
Jam ... ten lysth... przy nyem zostawyl... albo
acz ktorymkoly obyczagem przy nyem (apud
ipsum) Został ten lysth OrtOssol 73, 3, sim.
OrtMac 99; ~ przy sobie mieć: Vith przi
sobe ma Kelczewich penodzy trzidzesci grzi
wen 1398 Leksz II nr 1163; lako prawe Zawisa
v paney Affrky ne brał penodzi ani gich przi
sobe ma 1406 HubeZb 114; O ctoran pusczinan na man Jan żałował, tey ya nye mam
niczsz przi sobye 1428 ZapWarsz nr 323; Jszem
nye mai penadzy *cotowich Newstapowich
przi zobe tedy, kędy ma Szarebi zona Potrowskego poziwalą..., ani gich dzisz przi zobe
mąm 1432 Pozn nr 1404; A yesthlyby rzeczy
kthore przy sobye czudze myal,... zatrzymał
(si quae fuerint apud eum )..., (m a do)sziczi
vczynyczi 1484 Reg 707.
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b.
wskazuje to, do czego się ma prawo, czym
można rozporządzać: przy czymś (z)ostawić
'pozostawić komuś, co miał poprzednio, uznać
za właściciela czegoś, aliąuem in possessione
alicuius rei relinąuere, possessorem facere : Osta- 5
wylyszmi Marczyna przy cząsczy oczczystey
1420 Kościan nr 848; O które srzebro
y o schathy Jan na mya zalowal, przi tem mya
yednacze ostawyly 1443 ZapWarsz nr 718; A wy
bysczye prószyły to, yszby wasz przy prawye 10
(circa iustitiam) szostawyono OrtOssol 40, 1,
sim. OrtMac 45; Wsząlesz czyalo s panny
czystey..., pannasz przy gey czczy szostavyl
XV p. post. R XIX 97; ~ przy czymś (z)ostać 'pozostać, stać się właścicielem czegoś, 15
mieć do czegoś prawo, in possessione alicuius
rei manere, possessorem fieri, ałiąuid sibi vind i c a r e O ctoro obrambo Passzek na Ondrzeia
szalo wa<ł>, przi tey szye yest ne ostał, a Ondrzey sz0 ostał 1422 ZapWarsz nr 29; Zzona, 20
gdi maazz vmrze, przy wyenye a danynye ostacz
yma (circa donationem et dotem remanebit)
Sul 17, sim. ib. 74, Dział 43; Ktho bandze
wybran przyszasznykyem, ten przy them zostanye (in eo permanebit), poko zyw OrtOssol 25
14, 4, sim. ib. 46, 1, OrtMac 54; On y dzyeczy yego zostaną przy szwem pelnem prawye
(in suo iure manent perfecti) OrtOssol 28, 3,
sim. ib. 52, 3, OrtMac 25; Tedy tha pany ma
szye ostacz przy szwem gymyenyy (extunc mu- 30
lieri sua bona manere debent) OrtOssol 96, 3,
sim. OrtMac 133; O wyanye a przy czem
dzeczy mayą ostacz Dział 43; Iesus swą {leg.
z swą) matka ostąly przy domv, myły Iesus
yako blyschy po oyczv, a Marya po svem 35
malzenstvye Rozm 147; ~ przy tem zostać
(nieosob.) 'zostać w dawnej sytuacji, in statu
priori manere*: Mayąly {pro sąly) czy przyszaszny ludze od myasta k temv postawyeny,
aby myedzy sąszady obesrzely... myedzne 40
sczyany albo gyne krzywdy o bydowanye mye
dzy szasządy rosprawyly, tedy ma przy them
zostacz (tunc circa id stare debet) podług gych
wysznanya y przy thym tako, gdze ten czlowyek myal szwe tramy y [w]szklep OrtOssol 45
92, 2—3, sim. OrtMac 127.
5.
wskazuje okoliczność towarzyszącą czemuś,
związaną z czymś, wpływającą na coś: Ianussius... iusto iudicio euasit Bronkam... pro
duabus marcis, pro ąuibus contra ipsum egerat, 50
super addicione vlg. o powiszene przi wsdanv
circa resignacionem 1412 AKH III 202; Vstawyamy..., aby przy tych tho myarach y mycze
(circa easdem mensuras et pretia) szdrada nye
dopysczana Sul 82; Circa deliberacionem, przy 55
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rosmisslenu, non fuit subita 1456 ZabUPozn
101; <R>ychla rzecz w nyektorych sztvkach
gest potrzebna abo tesz nyepotrzebna, a wszakosz przy sądzech (in iudiciis, Sul 32: w sządzech) a rozgodzenyy rzeczy rychloscz nye ma
bycz dzerszana Dział 20; My przy takyem
czlonkv y temv rownem (nos in tali et simili
casu, Sul 41: my w thaley, pro thakey, przythczy y rowney gey) sskazalysmy głową zaplaczycz ib. 31; <G)dysz przy sadzech (in causarum processibus, Sul 54: w pothocze rzeczy
sąndowich) wierny sądzę nye maya myecz any
baczycz gnyewow any lasky, any darów ib. 47;
Kyedy kroi... kogo... oszandzy ku szmyerczy
albo raką sczyącz, albo ysz szwe gymyenye
straczy przy thym ystym prawye, szlowye ysz
mv gye odszandzą, yestly taky oszandzony
czlowyek tesz czo raczczam przepadł? OrtOssol
12, 1, sim. OrtMac 97; ^ Yako moy oczecz
nye ranczil panu Jandrzichowy za dwye copye
groszszy szyrokich przy tey dwudzestu grzywen, które mu zaplaczil za Yądrzeya Gorskego
1423 Pyzdr nr 724; ~ wskazuje okoliczność
stanowiącą z czymś kontrast 'mimo to, quamquam, etsi*: Iacosz tho Myoszeszow kyerz go
rzał, a przy them szwa prziródnoszcz zelonoszcy yymąl, thak thy panno zosztalasz,
yak anyol powedal XV p. post. R XXV 221.
6. wskazuje osobę (osoby), którą się ktoś
zajmuje, opiekuje 'koło, w stosunku do, circa
aliąuem (sc. cum)*: O sluschnosczyach, <ktore>
mayą byczi baczony przy th<ych>, którzy mayą
byczi przyączi w th<en) zakon (de receptione
et conditionibus attendendis circa recipiendos)
1484 Reg 706; Ize mayą myeczy pylnosczy
przy braczie nyemocznych y tez przy syostrach
(de cura et visitatione fratrum et sororum infirmantium) ib. 719; A przetom ya przyschła,
abych... slvzyla tobye, yako mey czyotvchnye,
przy tem plodzye Rozm 53; Wylyczywszy dobrothy, które vczynyl myły Iesus przy plyemyenyv czlovyeczem (enumerans enim beneficia
Christi circa genus humanum) ib. 322.
7. wskazuje czynność, którą ktoś wykonuje:
Kako sye yma ymyecz byzkvp przy opyekanyv
dvsz (circa curam animarum) XV med. MPKJ
V 431; M arta... yest była przy sluzbye mylego
Iesucrista (Martha autem satagebat circa frequens ministerium Luc 10, 40) Rozm 333;
~ <U>stawiamy, aby pysarzowie przy sądo
wych rzeczach (quod scriptores iudiciorum,
Sul 63: aby pysszarze sządowy), gdy wiodą
swiathky, które badą pysacz, mayą wzącz
schescz grosszy Dział 47.
8. wskazuje grożącą za coś karę: przy szyi
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*pod karą śmierci, morte proposita : Bo tedy
było przykazanye przy schyy, yzby szye nyyeden zydovskyego pokolyenya krolyem zval
Rozm 116.
9.
przy tern 'prócz tego, ponadto, w związku 5
z tym, praeterea : Tedi gest oczecz tw oy...
dal na sya roku stacz y stracyl gesth ty *dzedzine, *psy tem pyenandze wszyanl 1418 TPaw
YII nr 129; Z yutra weszol nikt ne b0dze,
alysz gdi za stołem szodze,... A ma s pcco- 10
gem szescz, a przi tem SZ0 ma nayestcz Słota
w. 18; Y wody sz0 poczina czescz..., tu SZ0
W0cz starsy posznay0, przy tem sz0 k stołu
szadzay0 ib. w. 60; Mnodzy za to niczsz ne
dbay0, ysz gym o czczy powedayo, przi tem 15
mnogego rvszayo ib. w. 65; Pyąte omiwadlo syercza gest cząsta a naboszna modlitwa a yalmuszni dawanye przi tem XV med. R XXII 242.
Przybić f o r m y : inf. przybić XV ex. Kałużn
292; ~ praet. 2. sg. m. przybiłeś 1471 MPKJ 20
V 67; 3. sg. m. przybił BZ Num 16, 38. 39,
1471 MPKJ V 43; ~ part. praet. act.
przybiwszy Pul 21 arg.; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. przybit Pul 30 arg.; przybity 1444
R X X III308; ~ praet. pass. 3. sg. m. był przy 25
bit XV med. MPKJ V 425; przybit był Naw
27; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by był przybit
XV ex. Kałużn 279.
Z n a c z e n ia : 1. *przytwierdzić, przymocować
(gwoźdźmi), affigere (clavisf: Przibithi affixus 30
(iam Christus affixus cruci) 1444 R XXIII 308;
On byl b<iczowan i przy) byt na drzyewo
(fuit... affixus ligno) XV med. MPKJ V 425;
Sklepye ge (sc. kadzidlnice) w blachi y przibil
ge kv oltarzv (affigat altari) B Z Num 16, 38, 35
sim. ib. 16, 39; Przibil skrzidlicze affixit lamina
(affixit laminas clavis aureis III Reg 6, 21)
1471 MPKJ V 43; Przibithe appositus (war.
lub. rp.\ przebythe appositas, sculpsit... in tabulatis illis... et in angulis cherubim et leones, 40
et palm as..., ut non caelata sed apposita...
yiderentur III Reg 7, 36) ib.; Yezukrista przy
bywszy gwoźdźmy ku krzyzu, odzyenye yego
wroz0 rozdzelyly S0 wlodyczy Pul 21 arg.;
Xpus, kyedy na krzysz przybyt, tedy duszę 45
oyczu polyeczyl Pul 30 arg.; Czyebye proschą..., M aria..., przez szwyanthy krzyz, na
nymze szyn thwoy przybyt byl Naw 21; Thego
Yezvsza... podlvg prawa szkazvyemi, aby
gwoźdźmi zelyaznymy na krzyzv byl przybyth 50
XV ex. Kałużn 279; O boże, który dlya
othkupyenya szwyatha chczyalesz szye narodzycz..., na krzyz gwoźdźmy przybycz ib.
292.
2. 'potwierdzić zobowiązanie uderzeniem dłoni 55
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o dłoń kontrahenta, dextram fidei testem dare,
dextram porrigere alicui : Przibilesch defixisti
(si spoponderis pro amico tuo, defixisti apud
extraneum manum tuam Prov 6, 1) 1471 MPKJ
V 67.
Przybiec fo rm y : praet. 1. sg. m. ja przy
biegł 1465 TymSąd 133, 1480 ZapWarsz nr 1486;
3. sg. m. przybiegł 1418 Pozn nr 1026, 1419
Pyzdr nr 594, 1428 ib. nr 909, 1432 Pozn
nr 1383.1386, 1450 R af Zrań 91, etc.; /. przy
biegła 1476 StPPP II nr 4176, Rozm 248;
neutr. przybiegło 1476 StPPP II nr 4176;
1. pl. m. -smy przybiegli Rozm 694; 3. pl. m.
są przybiegli Rozm 649; przybiegli 1416 Czrs
75, Rozm 694. 735. 736; ~ part. praet.
act. przy bieg w 1402 JA VI 204, 1416
Kościan nr 599; przybiegwszy Rozm 653;
~ condit. 3. pl. m. -by przybiegli Rozm 734.
Z n a czen ia : 1. 'przybyć biegnąc, accurrere’ :
Ostavywszy svoye vyedro nyevyasta y przybyegla do myasta (abiit in civitatem Jo 4, 28)
Rozm 248; Anyol boży stąmpal podług czaszy
yedną v rok, ruschal vodą, a ktokoly napyrvey przybyegl v staw (qui prior descendisset
in piscinam Jo 5, 4)..., *tem byl zdrów, ktorąkoly nyemoczą nyemogl ib. 255; Nyektorzy
nathychmyast przybyegwschy ytrączyly nan
(sc. na Jesusa) yrzączyadz yyelyky ib. 653;
Nathychmyast yedno myły Iesus yąt, aze przybyegly (sc. apostołowie) do Betanyey (veneru n t... in Bethaniam) ib. 694; O M arya...,
povyedamy tobye zaloscz yyelyką, yze nass
myły mystrz yat..., przetozmy tobye przybyegly ib.; Przetoz pyssal ym (sc. św. Jan)...,
aby nathychmyast, vzravschy ten lyst, y przybyegly nathychmyast do Ierusalem ib. 734;
O tem, yako yny apostolovye przybyegly do
dzyevycze ib. 735; Na konyech przybyegly yako
mąszovye ku boyv ib. 736; Przybyegl yeden
poseł od Pylata ib. 825.
2.
'przybyć z wrogimi zamiarami, napaść, na
jechać, aggredi, imadere : Eze Micolay przibegw na Maczeyowo dzedzino moczo siło...
y yczinil mu gwałt 1402 JA VI 204, sim. 1416
Kościan nr 599; Czom uczynił, tom uczynił za
Yacubowym poczanth<k)em, kędy yego bracza przibegly na m0 gospodo 1416 Czrs 75;
Jako M asz... przybyekl se dwema podleyszyma gwałtem *ne Pyotrową... *dredzyną 1418
Pozn nr 1026, sim. 1450 R af Zrań 91; Swyanszek przibyegl gwałtem samopyanth s taco
dobrimi yako sam na mo gospodo 1419 Pyzdr
nr 594, sim. 1428 ib. nr 909; Jsze Thom a...
szamodzewath przibyegl gwałtem moczą na pana
Borcoff dom ... y byl na dom, y mordował
30
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1432 Pozn nr 1383, sim. ib. nr 1386; lako ya
nye przybyegl do wschy Janowey... any domu
tłuki gwalthem siła 1465 TymSąd 133; Jako
ya szamopyath nye przybekl sz Kroszny do
Moszen y nye szbylem go gwalthownye anym 5
gemv zadał *czthyrach ran, dwv krwawy y dwv
szynv 1480 ZapWarsz nr 1486; O tern, yako
myły Cristus karał tą ystną voyszką, yz ssą
nan tako nyesmyerno przybyegly Rozm 649.
3.
'być blisko, przytykać, proximum, vicinum10
esse : K atherina... przeczniczą roley swey,
która przibiegla konczem do okrągley niwy,
stayanie roley, które przibyeglo do drogy...,
Annę ...obligauit 1476 StPPP II nr 4176.
Przybiegać 'zbliżać się aż do określonego 15
punktu, być blisko, pervenire, yicinum esse : Jo
hannes... duo stadia agri, unum nath laczkamy
ku drodze, czo do studnyey gesdza, a konyecz
przybyega zachody (leg. z zachodu) iako niwa
20
Osowskiego..., resignauit 1484 SKJ III 334.
Przybieżeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. przybieży Gn 179b; ~ part. praes. act. adv. przybieżąc Rozm 731; ~ praet. 1. sg. m. -m przy
bieżał 1435 KsMaz III nr 1354; 3. sg. m. jest
przybieżał ca 1400 CyzWroc; przybieżał 1409 25
KsMaz I nr 1394, 1419 TPaw VII nr 1290,
1429 Kościan nr 1404, B Z Tob 2, 3; 3. pl. m.
przybieżali OrtCel 8; ~ condit. 3. sg. m. (-)by
przybieżał ca 1400 CyzWroc, XV in. CyzPłoc;
~ part. praet. act. przybieżaw 1392 HubeZb 65, 30
1399 StPPP VIII nr 8758, 1400 SKJ III 189;
przybieżawszy 1399 HubeZb 75, Gn 179 b,
1453—8 RafPocz 15, etc.
Z n a c z e n ia : 1. cprzyjść, nadejść, przybyć,
\enire : Ono gysthe sverzo, gednoroszecz,... na- 35
tichmasth do ne (sc. dziewicy) przybeszy y na
lone szo on v ne poloszy. A tako vocz przybeszafsy lofcy... y vlov0cz ony gy Gn 179b;
Powecz gemu, Tyburczemu (pro Tyburczy), bicz
przibesal zam Woyczech ca 1400 CyzWroc, 40
sim. XV in. CyzPłoc; Rodcze yest *bribesal
Vrban ca 1400 CyzWroc; Tedi richlo Thobias... k temv cyalu martvemv przibyezal
(peryenit) B Z Tob 2, 3; Non accurrens ad clamorem nye przybyeszaly kv godlv OrtCel 8; 45
Drugye dzyeczy... przybyezawschy poczną poyyedacz syey rodzynye Rozm 131; Ona *przypyezawschy (yenit Mat 15, 25) padła przed
iego nogama, dala yemv modlą ib. 357, sim.
ib. 694; Drugy[m] potem przybyezącz yderzyl 50
y
jb sc. Jesusa) v czyemya ib. 731.
2.
'przybyć z wrogimi zamiarami, napaść, na
jechać, aggredi, imadere : Iaco Bogathka przibeszaw na pana Maczkouo dzerzene w sessczinaczcze i wibil joczcza 1392 HubeZb 65, sim. j 55
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1399 StPPP VIII nr 8758, 1400 SKJ III 189;
*Hezye czo Woytek gol ty *luczi, to ge gol
przi gwalczye, *hezye przibyeszawszy na gego
wyesz [...] 1399 HubeZb 75; Tsom yczinil
Arnoltoui, tom yczinil za gego poczanthkem,
gedi przibesal na mo gospodo 1409 KsMaz
I nr 1394; Esz przibyeszal gwałtem przed gego
wrotha y nrn syekirką uderzil 1419 TPaw VII
nr 1290, sim. 1429 Kościan nr 1404; lakom na
*Wyaczslawowe wyesz nye przibyeszal gwałtem
anym nany bil 1435 KsMaz III nr 1354; Przibyezawschy na dom, moya macz sbyla 1453—8
RafPocz 15.
Przybijać (?) 'przytwierdzać, przymocowywać
(gwoźdźmi), affigere (clavis) 3: Ad parvos clavos pro laminibus ad cistas cudendas al. prybynacz (pro przybyyacz ?) blasky małe, ubi sere
clauduntur 1500 ZsigBud 55.
Przybliżać się fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
bliża Gn 2a, XV med. MPKJ V 426, Rozm 63.
308. 483, etc.; 3. pl. przybliżają FI i Pul 31,
12; ~ imper. 2. pl. przybliżajcie BZ Ex 19,
15; ~ part. praes. act. adi. przybliżając BZ
Gen 47, 29; g. sg. m. przybliżającego 1471
MPKJ V 91; d. sg. m. przybliżającemu FI
i Pul 148, 14; ~ praet. 3. sg. m. przybliżał
Rozm 256. 348. 405. 410, etc.; neutr. przy
bliżało XV med. GIWroc 97v; 3. pl. m. przy
bliżali Rozm 384; ~ condit. 2. pl. m. -by
ście przybliżali BZ Jos 3, 4.
Z n a czen ia : 1. 'podchodzić bliżej, zbliżać się,
appropinąuare’: absolute: Yako szye iusz przyblyzal (cum appropinąuasset Luc 18, 40), spy
tał yego myły Iesus Rozm 405; Rzeki myły
Kristus daley, ova szye przyblyza (ecce appropinquavit Mat 26, 46), yen myą zdradzy ib.
612; ~ k(u) komuś, czemuś: Svoty Pauel,
vydzc)cz on miłego Xpa, isczy szo on k nam przyblisza, mouilczy gest on nam bil tha to sloua
Gn 2a; Kto syo przibliza (qui appropinquant)
k gyego nogam, przymo gego vczenye BZ Deut
33, 3; Chowaycze syo, abyscze syo nye prziblizali (cavete, ne appropinquetis) kv skrzini BZ
Jos 3, 4; Tedy vtenczasz przyblyzaly szye k
nyemv (erant... appropinquantes ei Luc 15, 1)
yavny grzeschnyczy Rozm 384; Kyedysch przyblyzal szye ku potoku ib. 660; A gdy yvz przyblyzal szye (sc. Jesukryst) ku Pylatovy ib. 834;
~ 'obcować seksualnie, miscere in Yenerem cum
aliąuc?: Nye przyblyszayczye sze (ne appropinquetis) k szonam waszym BZ Ex 19, 15;
~ (w użyciu poetyckim): Ne bodzcze iako kon
a mul, w gichsze ne iest rozum, w oglowi
y w usdze czeluści gich sczisni, gisz se ne przibliszaic) k tobe (qui non approximant ad te)
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FI 31,12, sim. Puł; Chwała... synom Yzrahel,
lvdv przybly szayoczemy se gemv (appropinąuanti
sibi) FI 148, 14, sim. Puł; Bo przes to [...]a
dyszo a ona sye *yey przyblyzza (per haec enim
deus yisitat animam et ipsa deo semper vici- 5
nius appropinąuat) XV med. MPKJ V 426.
2.
(o czasie, de tempore) 'nadchodzić, na
stawać, appropinąuare, imminere, instare' : A gdisz
yznamyonal dzeyn szmyerczy przybliszayocz sze
(appropinąuare cerneret diem), zawołał syna 10
swego Iosepha BZ Gen 47, 29; Iozeph... ybaczyyschy, ysch szye yvz przyblyza czass dzyevycze
Marye (partum yirginis yidens iam instare), vyschedl barzo rącze, chczącz vezvacz k temv baby
Rozm 63; Kyedysch szye czass przyblyzal pana 15
naschego Iesucrista ib. 256, sim. ib. 410; Przy
blyzal szye dzyen syyąthy yyelykonoczny (erat...
proximum Pascha Jo 6,4) ib. 348; Ova przy
blyza szye godzyna (yenit hora Marc 14, 41),
a syn czlovyeczy bądzye podań v rącze grze- 20
schnym ib. 611; ~ Przepovyedayczye, yzecz
szye przyblyza (quia appropinquavit Mat 10, 7)
krolewstyo nyebyeskye Rozm 308, sim. ib.
483; ~ ~ Adducti sunt ergo... oratores...,
qui... excellebant. Cum ergo virgo, quod sibi 25
certamen imminebat, przybliszalo sze, *didiciset
XV med. GIWroc 97v; Imminente przyblizayąnczego <się> (a facie enim gladiorum fugerunt, a facie gladii imminentis Is 21, 15)
30
1471 MPKJ V 91.
Przybliżenie *przybycie, podejście blisko
(w czasie lub w przestrzeni), adventus, appropinquatio : Adyentum oblyczne przyblyszenye
XV med. Zab 515; Iesus... gyal povyedacz
przyblyzenye svoye szmyerczy y svey mąky 35
Rozm 519,
Przybliżyć się fo rm y : praes. ind. 2. sg. przy
bliżysz BZ Deut 20, 2; 3. sg. przybliży FI
87, 3, FI i Puł 90, 10, BZ Num 17, 13, Rozm
176. 447; 3. pl. przybliżą FI i Puł 31, 8; 40
~ imper. 3. sg. przybliży FI i Puł 118, 169;
- inf. przybliżyć XV med. SKJ V 264, BZ
Ex 14, 20, XV
PF V 23, ca 1500 Erz 81;
~ praet. 3. sg. m. przybliżył XV in. R XXIV
74, XV med. GIWroc 18v, B Z Gen 33, 3, etc.; 45
i. przybliżyła Rozm 210; neutr. przybliżyło FI
f.P u ł 54, 23; 3. pl. m. przybliżyli są FI 37, 11.
106, 18; przybliżyli Puł 37, 11. 106, 18, Rozm
63; ~ pląperf. 3. sg. m. jest był przybliżył
Gn 4a; był przybliżył XV med. SKJ V 256; 50
~ part. praet. act. przybliżyw XV in. R
XXIV 75, ca 1425 EwKReg 41. 42, B Z Jud 9,
52; przybliżywszy B Z Gen 33, 6.
Z n a czen ia : 1. 'podejść bliżej, zbliżyć się
do kogoś lub czegoś, też przenośnie, appro- 55
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pinąuare alicui, alicui rei, et iam translate5:
absolute: Przibliszilo se (appropinquavit) serce
iego FI 54, 23, sim. Puł; Dwa z uczennykow
Gezusowy<ch> gydechu do m esta..., thedi
Gezus przyblyzyw 10 gydzeze s nymy (appropinquans ibat cum illisLuc24, 15) ca 1425 EwKReg
41, sim. ib. 42; Przyblyszywszy syo (appropinąuantes) dzewky a gich synowye y poklonyly syo
gemu BZ Gen 33,6; Myły Iesus przyblyzyl szye
(appropinąuaret Luc 19, 37) y ssyedzyal (pro
ssyezdzal, leg. zjeżdżał ?) z góry olyvney Rozm
446; Yako szye przyblyzy (ut appropinquavit
Luc 19, 41), y vzryal grzeschne myastó Ierusalem, y płakał nad nym rzekącz ib. 447; ~ (bez
kontekstu): Cvm appropinąuasset, są priblisil,
Ihus Ierusalem, yidens ciuilatem fleuit super
illam (Luc 19, 41) XV in. R XXIV 74; E t
approprians, priblisiw są, alligavit (sc. Samaritanus) wlnera eius (Luc 10, 34) ib. 75; Cum
appropinąuasset, przyblissyl se, Ihesus *Ierosoloimam et yenisset Bethpha<g)e (Mat 21, 1)
XV med. GIWroc 18v; Qui-status (sc. yiduitatis)... debet approximare, sze ma przyblizycz,
deo XV med. SKJ V 264; Advenire doydz vel
przyblyszycz szyą XV ex. PF V 23; Propiare,
id est proximare, appropinąuare przyblyzycz
szya ca 1500 Erz 81; ~ do kogoś, czegoś:
Przyblyszyly so se (appropinquaverunt, Puł:
przyblyzyly szye) asz do wrót smerczy FI 106,
18; Iacob... klanyal syo swemu bratu Ezau,
nyszly syo do nyego przyblyszyl (donec appro
pinąuaret frater eius) BZ Gen 33, 3; Yako
szye przyblyzyl (sc. Jesus) do Ierusalem y przyschedl do Bethvaye (cum appropinąuasset ad
Bethphage Luc 19, 29) Rozm 445; ~ czemuś:
Me (pro ne) przistopi k tobe zle, a bicz ne
przibliszi se przebitcowi twemu (flagellum non
appropinąuabit tabernaculo tuo) FI 90, 10,
sim. Puł; A syn mlodschy byl na roly, a kyedy
poschedl y przyblyzyl szye domv (cum... ap
propinąuaret domui Luc 15, 25) Rozm 387;
~ k(u) komuś, czemuś: Ale zaprawdo w powodz wod wela ku bogu se snadz ne prziblisZ00 (in diluvio aąuarum ... ad eum non
approximabunt) FI 31, 8, sim. Puł; Byl... obłok
czyemni... tako, ysze k sobye w gromado
wszitek czasz noczni przyblyszycz sze nye mogły
(ut ad se invicem... accedere non yalerent)
B Z Ex 14, 20; Ktoskoli prziblizi syo k stany
boZemv (accedit ad tabernaculum domini),
vmrze nagle BZ Num 17, 13; Gdisz syo prziblizisz kv boyv (appropinąuante... iam proelio), stanye kapłan przed zastopem BZ Deut
20, 2; Przistopyw Abimelech blysco ku wyeszi,
dobiwal sylnye a prziblysziw syo ku dzwy30*
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rzom (appropinąuans ostio), ogen podloszicz
chcyal BZ Jud 9, 52; A gdysch szye przyblyszyly kv vrotom blyszko *betlegemskych (cum
...essent prope portam Bethlehem civitatis), Iozeph po)al osyelka, na ktorem szyedzyala 5
dzyevycza Mar) a Rozm 63; Yako szye k nyemv
przyb<l>yzyl (hic puer ad leonem cum appropinquavit), tako lew, poklaknawschy na swa
kolana, dal yemv chvala ib. 138; Czczyenye
o tern, gdy szye przyblyzyl myły Iesus kv 10
Ierusalem ib. 407;
~ przeciwo komuś:
Przyaczele mogi y bliszny mogi przeciwo mne
przibliszili so se (adversum me appropinąuaverunt, Pul: przyblyszyly szye) FI 37, 11;
~ przed coś: Przyblyzy S() prośba moya (ap- 15
propinąuet deprecatio mea) przed oczy twoye,
gospodnye FI 118, 169, sim. Pul; ^ w coś:
Sziwot moy we pkel przybliszy sye (inferno appropinquavit,Pz//:pyeklu szye przyblyzyl) FI87,3.
2.
(o czasie, de tempore) 'nadejść, nastać,20
venire3: Cdiszcy vocz ten tho czasz gesthcy
sz<) on byl przybliszyl, yszecz Maria svego
szynka gest ona porodzicz bila mała (impleti
sunt dies, ut pareret Luc 2, 6) Gn 4a; Sciebat
iam tempus pariendi appropinquasse ysz yvsch 25
byl sze czas p<r>zyblyzyl (Luc 2,6) XV med. SKJ
V 256; Przyblyzyla szye (prope erat Jo 2,13) VyelkaNocz żydowska Rozm 210; ~ Czynczye po
kute, bocz szye przyblyzy krolestvo nyebyeskye
(appropinquavit... regnum caelorum Mat 3, 2) 30
Rozm 176.
Przybok 'przybudówka czy też boczna część
domu, pars domus astructa vel etiam latus domus5: Due stube, pallacium, camina+a, przybok,
35
granarium 1470 AGZ XII 340.
Przybrać, Przybrać się 1. 'wyposażyć w coś,
zaopatrzyć, aliąua re ornare, instruere : Armauit,
gl. confortauit, roborauit przybrało, natura canem pede, dente v ostrosczy sząp (leg. ząb)
1466 R XXII 14; Yze mocz vascha, ktorasczye 40
szye przeczyv svyatlosczy bronno przybrały
albo przypravyly, yest ve czmach Rozm 650.
2. 'przystroić, upiększyć, o r n a r e Redimire,
id est coronare ypyąkrącz vel przybracz ca
45
1500 Erz 81.
3. przybrać się 'przedostać się gdzieś, przy
być, venire : Tedi w tern roce przibraly syo
(yenerunt) lotrowye s Moabskich do israhelskey zemye BZ IV Reg 13, 20.
50
Cf. Przebrać
Przybranie 'strój, odzienie, vestis, \estimentum : Cum rex celorumper hanc portam ad passionem intrauit non in cultu regio, nye przy
branym krolewszkym, sed humili asello ingre55
diens Gn gl. 143 a.
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Przybudować 'dobudować, aliąuid alicui rei
astruere5 (?): Iaco Staszek,... czszo mai rolo
oth *czandza opatha, na tey przibudova<ł> tako
yele jako za trzy grzywny 1398 Kościan nr 105.
~ Cf. Przebudować.
Przybytek fo rm y : n. sg. przybytek ca 1455
JA XIV 494, ca 1500 Erz 81, Rozm 35. 779;
~ g. sg. przybytku XV p. pr. R XIX 43, XV
med. ib. 80, Rozm 37; ~ d. sg. przybytku
Rozm 41. 45; ~ ac. sg. przybytek M W 57b,
Naw 138, XV p. post. Kalużn 274, etc.; ~ l. sg.
(w) przybytku Gn gl. 52a, XV med. R XIX
80, XV ex. MPKJ II 312; — n. pl. przybytki
Rozm 561; ~ g. pl. przybytków BZ Lev 23,
17; ~
ac. pl. przybytki Rozm 366.
390.
Z naczenia: 1. 'naturalne lub Sztuczne po
mieszczenie służące za mieszkanie, miejsce schro
nienia, sedes, domicilium : K mnie podzcie...
a ze mną do przybytku nebeskiego XV p. pr.
R XIX 43, sim. XV med. ib. 80; Aby nam
raczył daczy w przybythku myeszkaczy, gdzesz
tho szam przebyya XV med. ib. 80; Bodzecze
offyerowacz nowo obyato bogv se wsech przibitkow (ex omnibus habitaculis) waszich BZ
Lev 23, 17; Ingressus est cenaculum przyby
tek XV p. post. Kalużn 274; Atrium palacz
vel przybythek ca 1500 Erz 81; Yako potem
przysly kv yedney yaskyny, gdzye to sboycze
vczynyly sobye przybytek (mansiones), tako
ony zboycze... przyąly ye v gospodą svoyą
Rozm 85; Chczesch-ly, vczynym thv trzy przybytky (tabernacula Mat 17, 4) ib. 366; Oszyedly
(sc. łotrowie) przybytek (tabernaculum Job 19,
12) moy v ogrodzye ib. 651; Przybytek ych yest
v nyebyeszyech ib. 779; ~ Videns enim deus
humanum genus perisse per peccatum..., motus in suo consistorio, w przibitku, diuinitatis... habuit duas consilia[ri]trices Gn gl. 52a;
Kthorą paan nyebyesky sobye od wyekv wy
brał, yze sz nyey czialv szwejmu przybythek
myecz chczyal M W 57 b, sim. Naw 138; Abych
nye przymączon tey svyątey dzyevyczy porvszycz, która yest zvyerczyadlo czystoty y przy
bytek (receptaculum) yyernego bosthva Rozm
35; Bo yesz thy moy tovarzysch y przybytkv
(thalami) sercza mego osobny obranyecz ib. 37;
Ydzy kv dostoynemv przy byt kv schovanya
mego ib. 45, sim. ib. 41; Bo yą duch svyąty
osyyczyl y nagotovyl w nyey przybytek (mansionem) synv bozemv ib. 51;
^ wieczny
przybytek: Bo kyedy nyedostateczny bądzyeczye, vezmą vasz yyeczne (leg. w wieczne)
przybytky (Luc 16, 9) Rozm 390; ~ o biblij
nej arce przymierza: Aspergit (sc. praesul) ta-
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bulam, post hec aspergit et archam, sc. federis
przybythek XV p. post. PF III 288.
2. 'pomieszczenie w obrębie większej budowli,
pokój, sypialnia, conclave, cubiculum: Lobium
przybythek vel chlodnyczą ca 1500 Erz 81;
Kyedy szye ty modlysz, wnydz <w> svoy przy
bytek (in cubiculum tuum Mat 6, 6) albo
w t<w>ą loznyczą Rozm 272; V domv oycza
mego ssą rozmayte przybytky (mansiones multae Jo 14,2) ib. 561; ~ <V)entris obstruso positus cubili, v przybythkv, senseras regęm thalamo manentem XV ex. MPKJ II 312;
~ Y przydzymy k nyemv y vczynymy nasch
przybytek (mansionem Jo 14, 23) v nyego
Rozm 565.
3. 'pobyt, zamieszkiwanie, pozostawanie na
jakimś miejscu, mansio : Przybythek incolatus
ca 1455 JA XIV 494.
Cf. Przebytek
Przybywać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
bywa Gn lb , 1471 MPKJ V 76, Pul 116, 2;
3. pl. przybywają BZ Deut 29, 11, Pul 83, 5;
~ fut. 3. pl. neutr. będą przybywać Pul 61, 10;
~ praet. 3.pl. f. przybywały Rozm 14.52; ~ eondit. 3. pl. m. -by przybywali BZ Gen 13, 6.
Z n aczenia: 1. 'powiększać sobą ilość czegoś,
rozmiary czegoś, maiorem f i e r f : Przibywa affluit
(Sap 10, 11) 1471 MPKJ V 76; Bogatstwa
acz będo przybywacz (divitiae si affluant, FI:
p<rz>ichodzicz), nye chczyeycze szyercza przykladacz Pul 61, 10; ~ dnia przybywa 'dzień
staje się dłuższy, dies longior f i f : Xpc miły
gestcy szo on f ten tho czasz byl narodził,
gdisczy dna przybiua, a noczy vbiua Gn lb.
2. 'pozostawać, znajdować się, mieszkać, manere, esse, habitare’: A nye mogły szo na
zemy napaszcz (sc. stad), abi przibiwali społu
(ut habitarent simul), bo gich bilo barzo wyelye
BZ Gen 13, 6; Vy stogicze wszistczi dzysz
przed panem bogem waszim,... synowye
y zoni wasze, przichodnyowye, gis to s tobo
przibyway0 (advena, qui tecum moratur) w stanyech BZ Deut 29, 11, sim. Pul 83, 5; A ony
ym slvbyly yą (sc. Maryją) chovacz mylosczyvye z gynymy, *ktorzy przybyvaly (quae...
morabantur) podlvg Salomonova kosczyola
Rozm 14, sim. ib. 52.
3. 'istnieć, trwać, esse, manere: Bo poczwyrdzono yest nad namy myloszyerdzye yego
a prawda boża przybywa (manet, FI: prze
bywa) na wyeky Pul 116, 2.
Cf. Przebywać
Przybywanie 'pozostawanie w jakimś miejscu,
pobyt, actus aliąuo loco manendC: Alye przybiwanye (habitatio) synów izrahelskich, czso
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S00 bili w Egipczye, bilo gest trzysta lyat
y trzydzeszczy BZ Ex 12, 40. ~ Cf. Przeby
wanie.
Przychadzać 1. 'przybywać dokądś, zjawiać
się gdzieś, \enire : Bracya... gich we wsyach
przebiwaly a przichadzaly (veniebant) w soboti
swe ot czasu az do czasu BZ I Par 9, 25; Ale
y po wsze dny przichad<z)aly (yeniebant, sc.
mężowie) ku Dauidowy ku pomoci gemv
ib. 12, 22; Manicabat, id est manę veniebat,
accMerabant przichadzaly, kwapyly (war. lub.:
rano chodzyly, et omnis populus manicabat ad
eum in templo audire eum Luc 21, 38) 1471
MPKJ V 124; ~ Wody, któreś to n a doi S0,
splino y sgyno, ale któreś s gori przichadzayo
(quae... desuper yeniunt), w gednyey globokosci zostano BZ Jos 3, 13.
2. 'przydarzać się, accidere, evenire, contingere: Ale ysze nyemale szkody... dzeczem
obikly byli przychadzacz (solebant evenire),
tegodla... vstawyamy Sul 75.
Przycharcie 'rasa, gatunek psa myśliwskiego,
genus ąuoddam canis venatici3: Slednik vestiator, przicharcze leviator, geleni pes cridonius
XV p. pr. PF V 29.
Przychodca cf. Przychodźca
Przychodni 'obcy, nowy, adventicius, alienus,
n o v u s Tunc desperata fo<r>mica locum detestans adventicium, gl. advenientem nowm prichodney,... exclamauit 1436 R XXIII 278.
Przychodniów(y) 'dotyczący przychodnia, przy
bysza, ad advenam p e r tin e n s Gdiszbi syo rosmnozila myedzi wami roka *przichodnyową
(manus adyenae) albo gosczowa, a zybozalli
brat twoy y przedal syo gemv..., po przedanyv może gy wiplaczicz BZ Lev 25, 47.
Przychodzący 'przybysz, cudzoziemiec, advena, peregrinus : Tako b[l]idl0czi iako *przichodzoczi (tam indigenae quam peregrini) tim
*vrzvdem offyerowacz bodo obyati w swyotini
BZ Num 15, 13; Tak bidloczim iako przichodzocim (tam indigenis quam adyenis) gedno
prawo bodze ib. 15, 29; A s tich myast, któreś
kv pobyeglich pomocy oddzelony, trzi bodo
za Iordanem, a trzi w zemi kanaanskey, takesz
synom israelskim iako przichodzocim y pyelgrzimom (quam adyenis atque peregrinis) ib. 35,
15; Nye zaprzysz zaplati... brata twego albo
przichodzoczego (advenae), genze s tobo przebiwa w zemi twe BZ Deut 24, 14.
Przychodzić fo rm y : praes. ind. 1. sg. przy
chodzę Rozm 375; 3. sg. przychodzi Gn lb ,
XV in. R XXIV 75, XV med. R XXII 245, etc.
etc.\ 3. pl. przychodzą Sul 71. 80, BZ Ex 18,
16, OrtOssol 32, 4, etc. ; ~ imper. 3. sg. przy
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chodzi FI i Pul 35, 12; 2. pi. przychodzicie
FI 33, 5, Rozm 316; ~ part. praes. act. adv.
przychodząc Rozm 394; adi. n. sg. m. przy
chodzący Rozm 416; /. przychodząca XV med.
GIWroc 79v, Rozm 80. 369. 604; neutr. przy 5
chodzące FI 70, 20; g. sg. m. przychodzącego
Rozm 178. 181; neutr. przychodzącego Sul 47,
XV med. SKJ V 260, Naw 47; d. sg. m. przy
chodzącemu Rozm 195. 216; f. przychodzące
XV med. GIWroc 40r; ac. sg. m. przychodzący 10
Rozm 180; przychodzącego XV in. R XXIV 73,
B Z Gen 31, 24, EwZam 285. 301, etc.; neutr.
przychodzące ca 1420 R XXIV 84; /. sg. m.
(w) przychodzącym Rozm 546; g. pl. przy
chodzących XV med. GIWroc 106v, 1456 Zab- 15
UPozn 105; / . przychodzących Rozm 581;
ac. pl. m. przychodzące Ort Mac 91, Pul Hab 21,
EwZam 298; / . przychodzące Rozm 184. 463;
cf. też Przychodzący; ~ inf. przychodzić Sul 26;
~ fut. 3. pl. neutr. będą przychodzić FI 61, 10; io
~ praet. 3. sg. m. przychodził BZ II Par 21, 19;
/ . przychodziła 1401 Pyzdr nr 155; neutr. przy
chodziło Rozm 434; 1. pl. m. przychodziliśmy
Rozm 492; 2. pl. m. -ście przychodzili Rozm 492;
3. pl. m. przychodzili FI 77, 38, Sul 24, Dział 12; 25
/ . przychodziły Rozm 797.
Z n a c ze n ia : 1. (o istotach żywych) 'prze
mieszczać się, przybywać dokądś, venire3: a. &ez
określeń lokalnych ( w tekście polskim): Mercenarius autem ... videt lupum venientem, pri- 30
chodzacego, et dimittit oues et fugit (Jo 10, 12)
XV in. R XXIV 73; Dominus noster Ihus
Cristus venit, przychodzy, ad ąuemlibet hominem sua gracia XV p. post. RRp XXV 174;
Zavyerne tho vam povyedam, ssą thv nyekto- 35
rzy s namy stoyącz, którzy nye vkvscha smyerczy, alyesch vzrya syna czlovyeczego przychodzaczego v yego krolewstvye (yenientem in
regno suo Mat 16, 28) Rozm 365, sim. ib. 723;
Owa yvsz trzy lata przychodzą (venio Luc 13, 7) 40
na każde, schukayącz ovocza na tem drzevye
fygovym ib. 375; Alye y sczenyąta przycho
dząca (veniebant Luc 16, 21) lyzaly yego
vrzody ib. 394; ~ z oznaczeniem celu przy
bycia: A thakoosz wyelye gych kv sandzenyy 45
rzeczy nye gynako przichodzili (ad causas veniebant pertractandas), nyszly alysz po obyedze Sul 24, sim. Dział 12; Trzecya czoscz
Z was, iasz przichodzi k sobocye (qui yeniunt
ad sabbatum )..., bodze w bronach BZ II Par 50
23, 5; Dla których wyn po sąnd nasch radży
przychodzą Dział 36; Zaklyol yes <s>ceptra
gich, głowę boyuy0czych gich, przychodz0cze
yako wycher na rozegnanye me (yenientibus
ut turbo ad dispergendum me Hab 3, 14) 55
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Pul Hab 21; Vydzancz yyelye... Saducevszow
przychodzącze na krzesth yego (venientes ad
baptismum suum Mat 3, 7), rzeki gym EwZam
298; O panye Ihu Xpe, chwalye czye na szad
przychodzączego XV ex. Kałużn 291; Schescz
dny ssą, v które mamy robycz, a v ty przychodzyczye, abysczye vzdrovyeny (in his ergo
yenite et curamini Luc 13, 14), a nye v dźyen
sobotny Rozm 376.
b. z określeniami lokalnymi wyrażonymi z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś,
czegoś: Drugyego dnya yydzyal łan Iesusa
przychodzączego do szyebye (venientem ad se
Jo 1, 29) EwZam 301; Wszelkny, chthóry
szlye dzyala..., nye przychodzy do szvyathlosczy (non venit ad lucern Jo 3, 20), aby nye
były karany vczynky yego ib. 306; ~ bb. dat,
k(u) komuś: Przichodzicze (Pul: przystempaycze) k nemu (accedite ad eum) y osweczce se
FI 33, 5; Rano przichodzili k nemu (veniebant
ad eum, Pul: szły do nyego) FI 77, 38; Wydzal
gest Laban we ssnye gospodzyna k sobye
przychodzocego (viditque in somnis dicentem
sibi deum) BZ Gen 31, 24; Gdisz przygodzy
sze gemu ktoro swado myecz, przychodzo ku
mnye (yeniunt ad me), abich sodzyl myedzy
gymy B Z Ex 18, 16; Varvyczye szye od falschyvych prorokow, którzy przychodzą k wam
(qui yeniunt ad vos Mat 7, 15) Rozm 283;
Myeskal tamo a yyelye lyvda kv iemv przychodzylo (multi yenerunt ad eum Jo 10, 41)
ib. 434; Byłem v yączstyye a yysczye przychodzyly kv *mmnye (venistis ad me Mat 25,
36) ib. 492; Kyedysmy czye yydzyely nyemocznego albo v czyemnyczy, przychodzylysmy
k tobye (venimus ad te Mat 25, 39)? ib.
c. wyrażenia i zwroty: przychodzić ku cze
muś, na coś 'dochodzić do czegoś, doprowadzać
się do jakiegoś stanu, in aliąuid in c id e r e Ysze
sz lacznosczy zapysanya alybo zastawy na
wyelge skody (Dział 64: kv wyelgym schkodam) Wdze przychodzą (ad magna damna homines deveniunt) Sul 71, sim. Dział 64; Potem
w ybostwo wpadwszy, kv gorszemv przycho
dzą (ad yicia deteriora labuntur, Sul 45: w grzechi gorsze ypadayą) abo zbygyayą Dział 36;
<U)stawycznye pospólstwo czyny czastokrocz
rostargnyenye, w ktoremsze to bracza... na
gnyew abo swar czastokrocz przychodzą (ad
rancores seu lites non modicas saepius provocantur, Sul 52: kv myrszączcze... szą porvszayą) a tako w szkoda ypadayą ib. 45; Bo
wyarą homo przychodzy kv dobrodzyeestw
(leg. dobrodziejstwu) boszemy quia fides requiritur ad obtinenda beneficia dei XV ex.
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MPKJ II 320; ~ przychodzić na świat 'ro
dzić się, naści : Była szvyatloszcz prawdzyya,
chtora oszyyecza kaszdego czlovyeka przychodzaczego na then szvyalh (venientem in hunc
5
mundum Jo 1, 9) EwZam 285.
2. (o rzeczach i zjawiskach) 'pojawiać się,
apparere’: Ne przichodzi mi (non veniat mihi)
noga pichi a roka grzesznego ne ruszay me
FI 35, 12, sim. Pul; Bogaczstwa acz bodo
p<rz)ichodzicz (divitiae si affluant, Pul: przy- 10
bywacz), ne przicladaycze sercza FI 61, 10;
Iaco ta ręcz Ianussowa pred m0 ne przichodzila o kon pred poswem ani go yszitka mam
1401 Pyzdr nr 155; Spiritus, vbi wlt, spirat et
vocem eius audis, et nescis vnde veniat, pri- 15
chodzi, aut quo vadat (Jo 3, 8) XV in. R XXIV
75, sim. Rozm 237; ~ 'przypadać w udziale,
należeć się komuś, alicui obvenire, deben : Vydzalo szą gest nam ..., abi... synowye nye pro
sili gimyenya przychodzączego sz strony ocz- 20
czovey (obyenientium ex linę a paterna) Sul 47;
Quia ibi in eisdem bonis homo sine domo
al. pusthy interemptus et istud caput super
dominum castellanum Wysznensem al. przychodzy 1454 TymSąd 26; Pytalysczye nasz tesz 25
o wyny, czo s prawa przychodzą (OrtMac 32:
maya bycz albo przydz s prawa) woythowy,
yako wyelkye szą wyny OrtOssol 32, 4; ~ rpo
wstawać, rodzić się, oriri : Aby lasy..., gdze
małe vzithki przychodzą (ubi modicae utili- 30
tates proveniunt), byli wykopany, aby w szyrsze vszytky były obroczony Sul 80; ~ w złym
rozumieniu tekstu łacińskiego: A nycz my
(sc. pastyrzowi) od tych ovyecz nye przyehodzy (non pertinet ad eum de ovibus Jo 10, 13) 35
Rozm 426.
3. (o pojęciach abstrakcyjnych) 'stawać się,
pojawiać się, fieri, apparere: a. (o czasie)
'nadchodzić, venire, imminere, instare : Isczy
nasz miły Ihu Xc narodzilci szo gesth on byl 40
f ten tho czasz, gdisczy stare latho schodzy,
a noue przichodzy Gn lb ; Succedenteąue,
*przychodzoczich, tempore princeps pro suis
negociis discessisset XV med. GIWroc 106v;
A gdisz dzen ku dnyv przichodzil (cumąue 45
diei succederet dies), a chwyle czasu przed sy0
byezali, a dwye lecye sy0 popelnyle B Z II
Par 21, 19; ~ Przichodzy-cz staroscz (appropinąuat senectus), radzą-cz, aby radnyey syą
poleczal bogu nyzly synowy XV p. post. R I 50
s. XLVII.
b.
(o przykrych doznaniach) 'przydarzać się,
przytrafiać się, accidere : Yzze z obiczayy pozywanya nyeyana yczazzenya y yczyznyenya
przes nasze sandzee y yrzandnyky przycho- ( 55
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dzycz obikly (nonnulla gravamina et oppressiones... provenire consueverunt Dział 14: bywa
ycząszenye), thegodlya... ystawyami Sul 26;
Przeto, eze o tich to blogoslawyenstwach mislączim a robyączim przichodzi przecziwnoscz,
myrsyączka a przesladowanye od slich XV
med. R XXII 245; Iusz czaszkoscz przychodzy
mego zywotha M W 75a; Et ąuando eis aliquid małe succedit, przychodzy, deo regraciantur XV p. post. RRp XXV 181; Bo nye ss mylosczy, alye z bolyesczy przychodzyly na nych
yyelye zasrosczy Rozm 797.
c.
varia: 'rozprzestrzeniać się, pojawiać się,
spełniać się, extendi, diffundi, porrigi, apparere,
fieri : Bonum consistit in prosperitatis successione w przichodzacze szczaszcze ca 1420
R XXIV 84; Quando gracia dei preveniens,
przichodzacza, hominem prohibet, ne temptacio in aliquo sensuum ad opus peryeniat XV
med. GIWroc 79v; Arte sua Thais iuuenes
irretit, amorem fhngit et ex het o fructus amore
viget, gl. ex delusoria ytilitas dileccione proyenit szmyslone (leg. z zmyślone) mylosczy
przychodzy 1466 R XXII 16; Yze od czyebye,
myły Yesu Criste, przychodzy wyelyka (pro
wschelyka) cznotha y wschelyka czysthota Naw
111; Mysly sle, szyerczy thyemu przychodzacze (adyenientes) rychło do Chrystusza vczyekacz szya XV ex. SKJ I 143.
4.
przychodzący a. 'mający przyjść, przyszły,
qui \eniet, futurus5: Alisz zwastuio ram0 twoie
pocolenu wszelikemu, iesz przychodzoce iest
(quae yentura est, Pul: yesz yma przycz) FI 70,
20; Dei enim est yidere presencia et futura
*przychodzucze XV med. GIWroc 36v, sim. ib.
64v; Existimo, fratres, quod non sunt condigne passiones huius temporis ad futuram,
ku *prz<y>chodzucze, gloriam (Rom 8, 18)
ib. 40r; Item docuit nos cavere mała futura
*przichodzucze ib. 46v; Azaly placzesch czlowyeczego stadia nądze abo szmyerczy twego
przychodzączego a gorzkyego vmaczenya an
forte ploras... mortem tue futurę et amare
passionis XV med. SKJ V 260; Quidam pecierunt scienciam futurorum przychodzączich 1456
ZabUPozn 105; Nye chcze-ly przeczy w themy
odpowyadacz, na kogo ten dług zaluya, na
blyszye <trzy> przychodzącze (in proximis tri
bus yenturis iudiciis, OrtOssol 68, 1: na blysze przydacze) sządy..., thedy maya tho sztoyacze gymyenye pod acz themu, czo zaluge Ort
Mac 91; Ode wschego złego y nynyeyschego,
y przychodzanczego szthrzezy Naw 47; Przychodzącza rzecz yest (futurum est), yze kroi
Herod ma schukacz dzyeczyączya na zgubye-
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nye Rozm 80, sim. ib. 369; Gest yeden rodzay
ptaschy, na ymyą spak, yen yal przepovyedacz glossem czlovyeczym przyrodzonego y
przychodzączego krolya (qui futuri reges sunt
eosdem salutando) ib. 88; Rodzayv *vezovy,
kto vam kazał vczyecz [v] <g)nyew (leg. gniewu)
przychodzącego (fugere a ventura ira Luc 3, 7)?
ib. 178; Boży sząd przychodzączy movyly
(iudicium dei esse futurum dicentes) ib. 180;
Szamy dobrych dusche w ynna czyala chodzą
aze do wstanya s martvych y do przychodzą
cego sządv (usąue ad resurrectionem et iudiciurn) ib. 181, sim. ib.; Yacz (pro sącz) były
tesz myedzy gemy, ysch przychodzące rzeczy
przepovyedaly (qui futura praedicerent) ib. 184,
sim. ib. 463; Tenczy yest moy syn namyleyschy,
geyos (pro yegos) dyabel vyedzyal, yze myal
przyd<ź> nyegdy, alye alysch kyedy myal przychodzącemv *szvdą a dotąd czart, yschby bog
ny myal nad nym moczy ib. 195; Trzy pyrve
modlythvy przysluszayą kv zyvothv przychodzączemv (ad vitam futuram) ib. 276; Vy
mnymaczye, aby Messyasch..., który ma przydz
albo przychodzączy yest, yszby byl czysty y pravy
czlovyek (vos putatis Christum futurum purum hominem) ib. 416; Bo górze temv, lye
duschy y czyalv [ktorego] v tem zyvoczye
y v przychodzączym, yen nye (pro mye) zdradzyl ib. 546; O Pyetrze, nye pamyątasch mynąlych rzeczy a nye obezrzysch przychodzączych! ib. 581; O myły Iesucriste, vyelyko czye
vdrącza tva mąka przychod<z)ączą! ib. 604;
~ b. fuboczny, dodatkowy, qui minoris est
momenti, additicius’: Cum enim regnum dei
sit principale,... terrena autem bona sunt accessoria *przychodzocze, na pomocz dany XV
med. GIWroc 78 v.
5. corruptum pro przychodzący czy przycho
dzień: Przychodz00 (advena) a nagemnyk nye
b0dze gego geszcz B Z Ex 12, 45.
6. dubium: [...]yeny i nysz przygh0to gesc
przichodz0ce XIV ex. Pocz 232.
Cf. Przychodzący
Przychodzień fo rm y : n. sg. przychodzień BZ
Lev 24, 22, OrtCel 1, 1471 MPKJ V 95, 1471
R XXIV 379; ~ d. sg. przychodniowi BZ
Deut 26, 13; przychodniewi XV p. pr. SKJ
I 308; ~ ac. sg. przychodnia FI i Pul 93, 6;
~ i. sg. przychodniem BZ Deut 23, 7; ^ n. pl.
przychodnie B Z Ex 6, 4. Lev 25, 23; przy
chodnio wie BZ Deut 29, 11. II Par 30, 25;
~ g. pl. przychodniów XV med. SKJ I 83,
B Z Ex 12, 19; ~ d. pl. przychodniom BZ
Num 15, 26; ~ ac. pl. przychodnie 1449
R XXV 165.
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Z n a c z e n ie : *przybysz, obcokrajowiec, advena, peregrinus’: Wdowo y przichodna (advenam) vbili so FI 93, 6, sim. Pul; Si feceritis
iudicium inter virum et proximum eius, advene,
przychodnyewy, et pupillo, et vidue, non fece
ritis calumpniam (Jer 7, 6) XV p. pr. SKJ
I 308; Obsecro vos tamquam advenas et peregrinos, proschę yako przychodnyow, pyelgrzymow albo gosczy (R XXV 165: przy
chodne abo goscze, abo vygnanycze), abstinere vos a carnalibus desideriis (I Pet 2, 11)
XV med. ib. 83; Zaszlyubylesm Z nymy szlyub,
abich gym dal szemyo kananeyskoo, szemyo
goszczynstwa gich, w geysze to so biły przychodnye (in qua fuerunt advenae) B Z Ex 6, 4;
Zgynye dusza gego zboru (leg. z zboru) izrahelskyego tako z przychodnyow (de advenis),
yako turodzyczow w szemy ib. 12, 19; Prawi
sod bodze myedzi wami, lyecz myesczanin,
lyecz przichodzen sgrzeszilibi (sive peregrinus,
sive civis peccaverit) BZ Lev 24, 22; *Zemyo
nye bodze przedana..., bo moya iest, a wy
przichodnye (advenae) y oracze moyscze ib. 25,
23; Odpvsczono bodze... wszemv lvdv synów
israelskich y przichodnyom (advenis), ktorzis
po gościnach so myedzi wami BZ Num 15, 26;
Nye wsgardzisz... Egipskim, bosz przichodnyem bil (advena fuisti) w zemi gego B Z Deut
23, 7; Dałem to slvdze kosczolovemv y przichodnyovi (advenae), y syrocze, y wdowye
ib. 26, 13; Vy stogicze wszistczi dzysz przed
panem bogem waszim, kxyozota wasza..., synowye y zoni wasze, przichodnyowye (advena)
ib. 29, 11; Ochotnoscyo gest obdarzon wszitek
zastop iudzski..., takesz przichodnyowye (proselytorum) zemye (leg. z ziemie) israhelskey
B Z II Par 30, 25; Aligenigena czvdzoZemyecz
uel daleky przychodzen OrtCel 1; Przichodzien
(war. lub.: nowo przyssly aut *przychodzyon)
advena (ecce accola yęniet, quinon erat mecum,
advena quondam tuus adiungetur tibi Is 54, 15)
1471 MPKJ V 95; Accola, id est advena przy
chodzen (Iacob accola fuit in terra Cham Psal
104, 23) 1471 R XXIV 379.
(Przychodźca) Przychodca fprzybysz, advena :
Ne milcz, bo ia iesm przichotcza (advena ego
sum) v czebe y potnik FI 38, 17, sim. Pul.
Przychód 1. 'przyrost mienia, dochód, zysk,
reditus, lucrum : Jako my Stanisław kmeczą...
wsyal gwałtem... y thim wszyanczem przichodi,
czinschye y przechodi 1443 Czrs s. LXXIV;
Nobilis P[...]... suam hereditatem... cum eiusdem omnibus utilitatibus..., pertinenciis, przychodi, et obvencionibus, obchodi,... Iohanni...
vendidit XV med. AKPr I 235; Powynyen
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kaszdy slyachczycz podług moczy gymyenya
swego y przychodów (secundum ąuantitatem
redituum suorum, Sul 56: podlvg... docho
dów) prze pospolyte dobre pewnymy lyydzmy
zbroynymy slvszycz Dział 63; Przetho szlysz
a bacz, w thwem domw gęstły nakład albo
trawyenye z przychodem gymyenya twego
równi (quod si in domo tua sumptus et reditus
sunt aeąuales) XV p. post. R l s. XXXIX;
*Przytho thy czvy, a przichod thwoy z trawyenym Zaważy (levitate expendendi cum gravitate lucrandi compensa) ib. s. XLVII.
2. 'wejście, otwór wejściowy, introitus, ostium :
A gdisz vzrzi krolya na slopyenye (pro slopyenyu)
w przichodze (regem stantem super gradum in
introitu)..., rozdarszi rucho swe rzekła B Z U
Par 23, 13.
3. 'bieg (rzeki), cursus (flu m in isf: In transitu przichodzie (war. lub. rp.: przechodzye; quasi
lilia, quae sunt in transitu aquae Ecęlus 50, 8)
1471 MPKJ V 87.
Cf. Przechód
Przychylać się 'skłaniać się ku czemuś, ule
gać komuś, ad aliąuid incłinare, alicui cedere,
obseąm: Nye przichilaycze syo (non declinetis)
kv czarownikom BZ Lev 19, 31.
Przychylenie 'odchylenie, wychylenie, declinatw : Maluthkye przichilenye momentum (ecce
gentes quasi stilla situlae et quasi momentum
staterae reputatae sunt Is 40, 15) 1471 MPKJ
V 93.
Przychylić fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
chyli B Z Num 16, 5; ^ imper. 2. sg. przychyl
1471 MPKJ V 64; ~ praet. 3. sg. m. przychylił
BZ Num 16, 9, 1471 MPKJ V 86; - condit.
l. sg .f. -bych przychyliła MPKJRp V 31 r; 2. sg.
m. -by przychylił Dek V 2. 4; ^ part. praet.
act. przychyliw 1451 MacDod 105; ~ fut.
pass. 3. du. neutr. będzieta przychylony BZ II
Par 7, 15.
Z n a c z e n ia : 1. 'przez schylenie przybliżyć
ku czemuś, inclinando aliąuid alicui rei admo\ere: Thu opyodz myły Yesus... pokloknol
nagyma kolyanoma na zemo, przychylyw swe
swothe oblycze g zemy 1451 MacDod 105.
2. 'uczynić skłonnym, gotowym do czegoś,
aliąuem pronum, paratum ad aliąuid reddere :
Swanczy nyedzele swanth[y]e, aby szye nye
przychilil (Dek V 3: przechilil) na yczinky
przeclanthe Dek V 2. 4;
^ Bodzeta oczi
moy otworzoni a vszi moy przichiloni (erunt...
erectae) ku modlytwye gego BZ II Par 7, 15;
Przichil schią (war. lub.: przychyl) intende
(intende deprecationem meam Psal 16, 1) 1471
MPKJ V 64.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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3. 'przyłączyć, adiungere*: Za yvtra, rzece,
znamye to vcini pan, kto k ni<(e)mv przislygvge, a swyote przichili k sobye (applicabit
sibi) BZ Num 16, 5; Nyemalo syo wam sda,
Ze was bog israelski oddzelil Ze wszego lvda
a przichilil was k sobye (iunxit sibi), abiscze
slvzili gemv ib. 16, 9; Przichilil iunxit 1471
MPKJ V 86.
4. 'zmienić, mutare5: Abych przychyliła (war.
kal.: abich schią przichilyla) vt verterem (ut
yerterem figuram sermonis huius, seryus tuus
Ioab praecepit istud II Reg 14, 20) MPKJRp
V 31 r.
Cf. Przechylić
Przychylny 'skłonny do czegoś, chętny, życz
liwy, pronus ad aliąuid, paratus, bene\olus>:
Ut Maria maiori devocione afhceretur, przy
chylna bilą, ad dei concepcionem XV med.
R XXV 153; ~ Canes erant magis aclinati,
przychilneyschy, ei XV med. R XXV 156.
Przyciągać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przyciąga
FI i Pul 9, 31, XV med. GIWroc 50r, 1471
MPKJ V 115, XV p. post. GIKórn II 191;
3. pl. przyciągają 1471 MPKJ V 54; — inf
przyciągać XV ex. PF V 20. 25; ~ praet.
3. sg. m. przyciągał 1471 MPKJ V 50; 3. pl. m.
przyciągali BZ Jer 14, 6.
Z n a czen ia : 1. 'wabić, przywoływać, pełlicere, advocare’: Godzi, bi ylapil vbogego, vlapicz ybogego, gdy przyczoga gy (dum attrahit
eum) FI 9, 31, sim. Pul; Vocat, allicit, prziczaga, sed tamen a statu libertatis non trahit
XV med. GIWroc 50r; Przyczangagyą alliciunt
(si congregayerint aurum et argentum... et
yiderint mulierem unam bono habitu et bona
specie,... in eam intendunt... et eam alliciunt
magis quam aurum et argentum II Esdr 4, 19)
1471 MPKJ V 54; Cogant pr<z>iczagaly albo
pr<z>ipadzali XV p. post. R XXV 258; Przyczągacz adlicere XV ex. PF V 20; Przyczągacz
advellere ib. 25; ~ Viciosa desideria consumit
et pudiciciam allicit przyczaga XV p. post.
GIKórn II 191.
2. 'ciągnąc przybliżać do czegoś, trahendo ali
ąuid alicui rei admorere5: Prziczanga (war. lub.:
przyczągl) traxit (totum in hamo sublevavit,
traxit illud in sagena sua, et congregavit in
rete suum Hab 1, 15) 1471 MPKJ V 115.
3. 'wciągać, chwytać, intro trahere, capere :
Losowye stały na skalach y przicyogaly <w si>0
wyatr (traxerunt yentum) iako smokowye BZ
Jer 14,6.
4. 'nadchodzić, przybywać (na czele wojska),
venire5: Przyczągal ascendit (ascendit Baasa, rex
Israel in Iudam II Par 16, 1) 1471 M P K JY 50.
31
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Przyciągnąć fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
ciągnie B Z II Par 24, 23; 3. pi. przyciągną
Sul 94; ~ praet. 3. sg. m. przyciągnął 1448
AGZ XI 328, Sul 33, B Z I Par 18, 5; przyciągł
1471 MPKJ Y 51, MPKJ V 115, MPKJRp
V 51 v ; / . przyciągła 1456 ZabUPozn 89; 3. pl.
m. przyciągnęli Rozm 128; przyciągli BZ Gen
14, 7. II Par 28, 17; ~ part. praet. act. przy
ciągnąwszy 1500 ListTat 174, Rozm 128;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przyciągnion 1466
RRp XXII 19; przyciągniony 1466 RRp XXII
19; /. sg. m. (na) przyciągnionem Sul 102.
Z n a c z e n ia : 1. cciągnąc przybliżyć do siebie
lub do czegoś, ad se, ad aliąuam rem attrahere5:
Ilia virgo... specie sua... celi ciuium in se provocauit aspectum ita, ut... celestem manum ad
se de supernis educeret przyczangla 1456 Zab
ij Pozn 89; Przyczągl (war. kał.: prziczanga)
traxit (totum in hamo sublevavit, traxit illud
in sagena sua et congregavit in rete suurn Hab
1, 15) MPKJ V 115.
2. przywabić, przywołać, pellicere, advocare’:
Salws erit nemo, si non a patre supremo
ad Cristum trahitur, gl. non vocatur acz nye
przyczągnyon, sit etenim legitur, ergo non
tractus, gl. non predestinatus nye przyczyąg[no]nyony 1466 RRp XXII 19.
3. 'ciągnąc dłuższym uczynić, trahendo longiorem reddere : Yslyszacz to Iesus y rzecze:
A ny (pro my) ye (sc. drzewo) dlusche vczynyenye (pro vczynymy), przyczyagnawschy przypravymy marya (pro myara, ad mensuram debitam trahentes haec aptemus) Rozm 128; Alye
wżdy Iesus vzyavschy drzeuo za konyecz,
a za drugy konyecz parobek y przyczyagnąly
onych drzew, yze były dlusche (sicąue Jesus atąue
servus haec ligna prolongabant) ib.
4. fsprowadzić, pozwać przed sąd, in iudicium
\ocare: Leonardus... traxit al. *prziczągnol nobilem Miculecz, subiudicem Sanocensem in
nostram omnium presenciam 1448 AGZ XI 328;
Pyotr przyczągnąl lana kv sząndv (traxit ad
iudicium, Dział 22: <P)yotr szalował na lana
przed sądem) Sul 33; Ize kylekolikrocz i kyedikoli nyektori czlowyek na drugem czlowyecze,
ku sąndu przes pozew prziczyąngnyonem (ad
iudicium per citatorium tracto), nyektorey
summi pyenyąndzi... nye wyerzilbi, tegdi pow od... przissyangacz ma Sul 102; ~ Pakli
ve trzech lyeczyech ot czassu przedanya i kupyenya blisschi prziyaczyele tego tho przedayąnczego tego tho kupczą o tho iste gymyenye sandem nye przyczyangną albo tego tho
gymyenya nye okupyąn, tegdi... otpadnąn
yyecznye sbozaa przepyssan<e>go Sul 94.
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(o wojsku lub jego wodzu) 'przybyć, przy
jechać, przyjść, venire*: A wroczywszy sz0,
przyczy0gly (venerunt) ku studnyczi Mephat
BZ Gen 14, 7, sim. ib. II Par 28, 17; Tedi
takesz przicy0gn0l (supervenit) Syrus, kroi damaski, chcz0c pomoc Adadezerowy B Z I Par
18, 5; A gdisz bilo po roce, przicy0gnye (ascendit) przecyw gemu kroi syrski B Z II Par 24, 23;
Prziczangl ascendit (contra hunc ascendit Nabuchodonosor II Par 36, 6) 1471 MPKJ V 51,
sim. MPKJRp Y 51 v; Brath zyączya czessarza przekopskyego... wskazał do czesarza przekopskyego... radzącz mv, yzeby thim richley
yyczyągnąl s Przekopy a czyągnąl kv Njeprv,
a tham yesthly brzeg v Nyeprv oblyązesch,
thedy zavolsky prziczyągnąwschy tham, vmarlby głodem 1500 ListTat 174.
Cf. Przeciągnąć
Przyciążyć czy Przyciężyć czmusić, przymusić,
cogere': Then szye gyey podyal opyekaldnykyem bycz a nye yczynyl poczeszna lyczba,
bo on nygdy na tho potrzebowan albo przyczyaszon (numquam tractus fuit, OrtMac 25:
przyczysznyon) OrtOssol 28, 4.
Przyciec eprzybiec, przyjść, accurrere, venire5:
Nyechacz dzalai0 (sc. Żydzi), wszako lyszki,
gdisz przicyek0 (si ascenderit vulpes), przelyaz0 gich mur kamyenni B Z Neh 4, 3.
Przyciężyć cf. Przyciążyć
Przyciskać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
ciska 1403 Piek YI 174; ~ inf. przyciskać
Sul 71; ~ praet. 1. sg. m. -m przyciskał 1498
ZapWarsz nr 1808; 3. pl. m. przyciskali XV
med. PF Y 60.
Z n a czen ia : 1. 'wywierać nacisk na kogoś,
zmuszać, przymuszać, aliąuem premere, cogere,
impellere : Suos fideiussores, puta Hinczcam Visemborg et vxorem eius, astringit seu compellit vlg. przicziska super solucione pecuniarum 1403 Piek YI 174; Tesz nye chczączych
przedacz nye mayą (sc. idący z wojny) przypądzacz alybo przyczyszkacz (compellere non debeant vel artare, Dział 65: any mayą przypadzacz kogo kv przedanyy) Sul 71; Jakom
ya nye wrzuczyl sza gwałtem, pyenyadzy nye
*zaplaczywsky, w dzerzawa Michala[la] s Rambierthowa, czeshnyka, anym przyczyskal kmyeczy yego ku robocze 1498 ZapWarsz nr 1808;
Claris et dignis testimoniis cives et incole opidorum L. et M. coram nobis monstraverunt,
ąuoniam ... concessa libertate super theoloneis... utebantur nec ad solucionem arcebantur przyciskany XV p. post. StPPP X nr
197.
2. 'gnieść, cisnąć, premere': Zelasnimi vi-
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dlami prziczyskali furcis ferreis consumserunt
XV med. PF V 60.
Przycisnąć f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
ciśnie OrtMac 101. 112, OrtOssol 75, 2. 83, 3;
3. pl. przycisną OrtMac 112, OrtOssol 83, 2;
~ inf. przycisnąć OrtMac 90. 101. 103, etc.;
~ praet. 3. sg. m. jest przycisnął 1420 TPaw
VII nr 1515; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
przyciśnion OrtMac 25; ~ praes. pass. 3. sg. m.
jest przyciśnion 1419 TPaw VII nr 1174; 1. pl. m.
przyciśnieni jesmy FI i Pul Ath 19; ~ imper.
pass. 3. sg. m. bądź przyciśnion Sul 13. 69;
bądź przyciśniony Sul 59.
Z n a c ze n ie : rzmusić sądownie, przymusić ko
goś do czegoś, zobowiązać, sententia iudicum
aliąuem ad aliąuid cogere, alicui rei obligare :
Esz Falibog t0 pyancz grziwen, czsosz na
karczmę w Choczenyu oczecz gego myal, to
gest on prziczisnąl, esz ty pyenandze mayo
bicz... zastawa placzoni 1420 TPaw VII
nr 1515; Kmyecz kmyecza zabyiącz,... blyszszym za głową szescz grzywyen zaplaczycz
bąndz przyczisznoon (exsolvere sit astrictus)
Sul 13, sim. ib. 69; Skodą czirzpyączenw...
przekonany zaplaczycz mvszy y bącz przyczysznyony (iudicio conyictus exsolvat) Sul 59;
Ten szye podyal yey opyekadlnyk y nye vczynyl
poczeszney lyczby, bo on na tho nye potrzebowan nygdy albo przyczysznyon (numąuam
tractus fuit, OrtOssol 28, 4: przyczyaszon)
OrtMac 25; Mogąly dzyeczya przyczysznacz
(an heredem compelli potest) kv zaplaczye
długów oyczowych? ib. 90, sim. ib. 101, Ort
Ossol 19, 2. 76, 4; Cjkogo (pro nikogo) nye
maya przyczysznacz albo ponyewolycz (compellere debent) szwyatczycz to, czo nye chcze
po d[r]obrey woley szwyathczycz OrtOssol 75, 2,
sim. ib. 77, 1. 83, 4, OrtMac 101. 103. 113;
Opyekaldnyk może dobrze opyekaldnyczstwo
spusczycz, ale mvszy, acz go na tho przyczysznye (si... fuerit tractus) sampyerz, przed
gayonym sadem przysacz tako, ysz on tego
opyekaldnyczstwa nykomv na przekorą nye
spusczą OrtOssol 83, 3, sim. OrtMac 112;
^ prawem przycisnąć: Jako w tern roku, czso
gest Falibog s panya Belschewska o sto kop
myal, tom ya posłem do paney bil, bo gest
on prawem prziczisznyon 1419 TPaw VII
nr 1174; Mogaly dzyeczą prawem prziczysznacz
(utrum heredem compelli potest), aby dzyedzyczstwo... przedal? OrtOssol 61, 4, sim. ib.
17, 4, OrtMac 90; Straczy-ly szwa rzecz ten,
czo ge (.sc. świadki) mą postawycz,... gdy gych
prawem nye przyczysznye (OrtMac 101: albo
gych przyczysznye), aby szwyathczyly (iure me-
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diente ad testificandum compellere non po
test)? OrtOssol 75, 2; Kako gy ma prawem
kv zaplaczye przyczysznacz (iure mediente ad
solvendum sui patris debila compelli possunt)?
ib. 83, 1, sim. OrtMac 112; A tako ge (sc. dzie
cię) prawem przyczyszną (compellitur puer),
ysz mvssy oczczow dług zaplaczicz OrtOssol
83, 2, sim. OrtMac 112; ^ ^ [Z]bo yakosz
osobne kaszd0 person0 boghem y panem poznawacz krzescyansk0 prawd0 przyczysneny
gesmy (Christiana veritate compellimur) FI Ath
19, sim. Pul.
Przyciśnienie 'ucisk, ból, pressus, doloF: Tegodlya strach przycz<i)sznyenya okropney
smyerczy począla rozvmnoscz roztąpyacz yego
Rozm 605.
Przyczcza cf. Przytcza
! Przyczczeye '?*: Dum niue candet humus,
glacies dum sopit aąuarum cursus, in colubrum
turbida seuit, gl. crudelisat ycruthnyala, hiems,
gl. frigus gelum horridum przyczczeye 1466
R XXII 13. ^ Może należy czytać przykrzeje?
Przyczyna fo rm y : n. sg. przyczyna ca 1420
R XXIV 86, ca 1428 PF I 485, 1431 PF
V 64, etc.; ~ g. sg. przyczyny Sul 4. 31, XV
p. pr. PF IV 615, XV p. pr. R XXII 334, etc.;
~ d. sg. przyczynie 1471 MPKJ V 67; ^ ac.
sg. przyczynę Sul 42. 64, 1454 R XLVII 353,
etc.; ~ i. sg. przyczyną Spow 3, BZ Ex 37,
24, 1471 ZapWarsz nr 3047, etc.; ~ l. sg.
(w) przyczynie MPKJRp V 44v, M W 79 b;
~ n. pl. przyczyny 1417 R XXIII 298, 1449
R XXV 165; ~ g. pl. przyczyn XV med. SKJ
V 255, XV p. post. GIDom 80; ~ ac. pl. przy
czyny XV in. R XXIV 67, XV p. post. PF
I 204; ~ i pl. przyczynami ca 1428 PF I 494.
Z n a czen ia : 1. 'powód, motyw, także wa
runki sprzyjające, causa, etiam tempus opportunum: Primo, ut homo vitet causas illas, przicini, per quas intravit ad peccatum XV in.
R XXIV 67; Przyczyna causa 1431 PF V 64;
Causa al. przyczhyna 1442 AGZ XIV 45;
Wszytky przyczyni k nyeczystosczy (omnis
imm unditia... nec nominetur in vobis Eph 5, 3)
1449 R X X Y 165; Przebiwacze tego *myascza
przysząngą, iako wynowaczcza yąncz nye mogli
any gemv prziczini vczeczenya dały (nec occasionem effugiendi dederunt) Sul 4; Wstawyam i..., aby... przes wyni alybo przesz przicini
(sine causa)... sandza nye szmyal... czandzacz
Sul 31; Gest gych wy<e)le, gysz przes glvposczy pokarm dlvgego czasy krothkey go
dziny straviwszy, byerzą szobye prz<y>ciną
prócz wlosthnych stron myaszkanya (assumunt
sibi extra propria occasionem diyagandi) Sul 42;
31*
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Vstawyamy..., aby... bracza... w them... rosdzelenyy stały... w mylczenyy, kv szandy nye
pozywayącz, nyszlyby przyczyna sprawna była
obrzeczona (nisi causa legitima allegetur, Dział
45: wygąwszy doskonała przyczyna) Sul 53;
Themv, przeczywko komy rzecz szą ma wyescz,
przyczyną poszyanya (causa citationis)... wy
łożywszy a namyenywszy gemv pewny rok kv
stanyy Sul 64; Propter testimonio, quam exigentibus culpis, sz prziczyni grzechu, eiecit dominus Adam de paradyso XV p. pr. PF IV
615; Przyczyna newstawicztwa condicio imperfeccionis XV med. GIWroc 16v; Sola igitur
misericordia eius erit (pro erat) occasio, przy
czyna, quod Christus yenit in mundum ib. 74v;
Xpus dominus yoluit naści ex pura yirgine
propter diuersas causas dla rosmaythych przyczin XV med. SKJ V 255; Ego eciam consulo
dimittere istas consuetudines malas, que nunc
fiunt, velut dyngowanye, quia sunt occasiones
peccati przyczyna ca 1450 PF IV 573; Deponentes omne pondus et circumstanciam, przy
czyną, peccatorum (Hebr 12, 1) 1454 R XLVII
353; Bo ta to gest była przyczina (causa) wtorego obrzazowanya BZ Jos 5, 4; Prze to prziczino (propter hanc causam) zgrzeszil dom
Geroboamow BZ III Reg 13, 34; Na proznocyem robyl, przes przyczyni (sine causa) a marnye sylo mo gesm strawyl B Z Is 49, 4; Penitencia Marie fuit tem perata..., quia habuit
spem, quamuis habuit motus, porysenye, *przyczyny, desperacionis 1456 ZabUPozn 115; Circumstancias peccatorum przyczyn<y> 1462
R XXV 269; Ex persona huius reguli et filii
eius designatur infirmitas ecclesie militantis...
et cum hoc fiat per infirmitatem culpe, signatur
in uerbo proponito tria: causa et origo culpe,
effectus et occasio prziczina nyemoczi 1461—7
Serm 248 r; Przicziną occasione<m> (parentes
autem eius nesciebant, quod res a domino fierent et quaereret occasionem contra Philisthiim
Jud 14, 4) 1471 M P K j y 33; Quis putas causa
est kthora prziczina gyest (quid putas causae
est, quod priora tempora meliora fuere, quam
nunc sunt? Eccles 7, 11) ib. 71; Wsgya[vi]wschi
przicziną occasione facta (occasione autem
accepta, peccatum per mandatum operatum est
in me omnem concupiscentiam Rom 7, 8)
ib. 126; Kolzdy pyątek mayą (sc. bracia) posczyczi, a tho nyzlyby nyekogo... nyektora
słuszna przyczyna albo potrzeba (causa legitima) vymovyla 1484 Reg 712; Confessor enim
non tenetur interrogare, quid homo fecerit,
nisi de circumstanciis, prziczin, si homo eas
non exprimit XV p. post. GIDom 80; Przy-

czyną albo dovoth XV p. post. JA XII 144;
Thi thego prziczina in te est causa XV ex. PF
III 178; Yzem do cziebie mało pisał, nyemocz
przicziną tego bila quominus ad te scripserim,
morbus fuit in causa ib. 179; ~ śmierć kro
mie przyczyny 'śmierć przypadkowa, mors casu
oppetita : <G>dy syą komv smyercz przyda
kromye przycziny (morte casuali, Sul 41:
smyerczą przygodną), tho gest, yszby syą vtlukl
abo vtonąl Dział 30; ~ 'jedna z czterech
przyczyn ontologicznych w rozumieniu Arysto
telesa, una ex ąuattuor Aristotelis causis ontologicis quae dicuntuF: Przyczyna sprawyayacza
causa efficiens XV med. R XXV 154; Causa
efficiens przyczyną ca 1500 Erz 82.
2. zła, fałszywa przyczyna, przyczyna zła
'coś przeciwnego normom moralnym, zło, quod
bonis moribus repugnat, malum : Davam szya
yynyen bogv *wszech.mogocemv s pyączy szmyslow czyala mego grzessnego, czom szgrzessyl...
clamem, sdradv, slą przyczyną Spow 3; Spectacula mundi klamy, <złe?> prziczini 1417
R XXIII 298; Wz0l bil nagem od nych, abich
syo ly0knol tego, y vczinyl to, y zgrzeszil,
abi myely prziczin0 zlo (ut... haberent malum),
prze iosz bi my laialy BZ Neh 6, 13; *Falszyfa przyczyna sinister error 1488—9 PF V 39.
3. 'wstawiennictwo, orędownictwo, actus pro
aliquo deprecandC: Przesz Anny szwyathey
y panny Mariey przyczyna day nam, myły
panye, grzechom odpusczenye M W 77a; Mathka z Anny szwyathey obrał szobye (sc. bog),
w przyczynye ych nam nadzyeya podał M W
79 b.
4. 'współudział, pomoc, alicuius rei participem esse (sensu subst.), auxilium : Iurabit,
quod iste fur non aufugit de captivitate sine
subsidio al. prziczyny eius familie 1456 AGZ
XIV 482; Jako... Malgorzatha nye str[z]aczila
dzedzacza (pro dzeczącza) w moyem domv
sz moya przicziną 1471 ZapWarsz nr 3047.
5. 'sprawca, auctoF: Ita me deus adiuvet...,
quia Thirawam non combussi, nec fui ad inter
al. prziczina, nec scio quis combussit 1435
AGZ XI 101; Steczko nunquam fuit zupparius,
nec scivit de destruccione fontis, nec appositor
destruccionis al. prziczina 1436 AGZ XIII 2,
sim. ib. 3; Ipse esset occasio al. prziczina mortis... ducum terre Mazouie 1463 Stud I 431;
Ysze Andrzey nye gesth przyczina ku smyerczy Pyothrowey 1464 ZapWarsz nr 1239; Jako
ya panu Pyotrowy... kmyecza... nye zabił
anym gyego zwywyem marthwego przyczyna
uczynił, anym gyego smyeczy był (pro z ży
wego marthwego uczynił, anym przyczyna
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gyego smyerczy byl) 1476 Czrs s. LXXXV.
6. 'dodatek, coś co należy do całości, additamentum, quod ad totam rem pertinef: Szwyeczydlnyk se \vsz00 swoy0 przyczyn00 (cum
omnibus vasis suis) waszyl gest grzywn00 złota
B Z Ex 37, 24; ~ fo posiadłości ziemskiej):
Accidencia przyczyna, sbytnoscy XV p. pr.
R XLVII 359; Prohibemus omnino, quod filie
in hereditatibus, quod vlg. przyczyna dicitur,
non succedant 1452 AKPr II 542.
7. 'zastrzeżenie, warunek, condicio : Aczlyby
zastawa nye stała za thy pyenyądze, w któ
rych by była zastawyona, a pow od... nye
vczynyl szadney wymowy,... tedy ma ymyecz
dosycz na tey zastawie, ale acz sobie wymowy
którą przyczyną (sed si condicionem creditor
apposuerit, Sul 32: ałye gdi pozyczcza wymową
przilozy)..., tedy gemv sądzą przysądzy pyenyadzi dopelnycz Dział 20.
8. 'stan, położenie, status, condicio : Prziczina condicio (idcirco unus interitus est hominis et iumentorum et aequa utriusque con
dicio Eccles 3, 19) 1471 MPKJ V 71; A żad
nym ynakym obyczayem nye ma byczy thaki
przyąth, yyąwschy nyzlyby syą ynako... mynisthrom ... zvydzyalo podług przyczyny per
sony (conditione personae) 1484 Reg 708;
O, quam optima servorum condicio przyczyna!
XV p. post. GIDom 83.
9. 'właściwość, quod alicuius rei proprium est,
proprietas5: Igitur, tegodla, habuerit hos mores
parvulorum, de quibus jam dictum est, vel
has proprietates przyczyny dzedzynne {leg.
dziecinne) XV p. post. PF I 204.
10. 'narzędzie, instrumentami : Humilitas est
origo omnium virtutum, mors viciorum, in
strumentum iusticie prziczina szprawedliwoszczy ca 1420 R XXIV 86; Przyczynamy apparatibus ca 1428 PF I 494.
11. w mylnym rozumieniu czeskiego v pritmi
jako w przyczynie: Kv przyczinye {war. łub. rpr.
w przyczynye, mamotrekt kapitulny: v prźitmi)
in obscuro (prope viam domus illius graditur
in obscuro,... in noctis tenebris et caligine
Prov 7, 9) 1471 MPKJ V 67.
Przyczynek 'dodatek, additamentum (?): Pricinek particeps XIV ex. R XXV 271.
Przyczyniać 'dodawać do całości, summae re
rum aliquid addere': Powyecz gim, acz vcin0
sobye podolki na cztirzech woglech plasczowich, prziczinyayocz (ponentes) k nim motow0zi modre B Z Num 15, 38; Sinowye israhelsci ku grzechom starim prziczinyaiocz (iungentes) nowe, yczinyly zloscz przed oblyczim
boszim BZ Jud 10, 6; Czi yzczy laczynnyczy...

mayą moviczy svoye godzyny..., <a za) kolzdą
godzyną syedm paczyerzy, przyczynyayącz
Gloria patri (cum Gloria patri dicere non
omittant) 1484 Reg 714; Paweł... nye myal
wyąnczy pozythku w lągu..., yeno... stare
barczy swego znamyenya oprawyacz a pozythek bracz, nowich nye przyczynyacz XV p.
post. Czrs s. XLIII.
Przyczynić, Przyczynić się fo rm y : praes. ind.
1. sg. przyczynię Pul 70, 15, XV p. post. Kałużn
287; 2. sg. przyczynisz BZ III Reg 21, 19;
3. sg. przyczyni XV in. R XXIV 68, 1437 AGZ
XIII 57, B Z Gen 15, 3, etc.; ~ imper. 2. sg.
przyczyń Naw 179, XV ex. GIWp 69; 1. pl.
przyczyńmy XV p. post. R XXV 199; 2. pl.
przyczyńcie BZ I Par 22, 19; ~ part. praes.
act. adv. przyczyniąc Sul 58; ~ inf. przyczy
nić ca 1420 R XXIV 81, XV med. GIWroc
68r, 78r, etc.; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś przy
czynił Rozm 646; 3. sg. m. przyczynił BZ
I Par 18, 13, 1471 MPKJ V 47; 2 pl. m. przy
czyniliście B Z I Esdr 10, 10; 3. pl. m. przyczy
nili Pul 68, 31; ~ part. praet. act. przyczyniw
Błaż 319; przyczyniwszy 1484 Reg 711.
Z n a czen ia : 1. 'dodać, dołożyć, dołączyć,
addere, adiungere’ : Quis autem vnum cogitans
potest addicere ad staturam suam cubitum
vnum przyczinicz k szwemw wszdroszthw lokecz
yeden (Mat 6, 27) ca 1420 R XXIV 81, sim.
XV med. GIWroc 78r; Quinquaginta marcas,
vyano, super medietate bonorum hereditariorum, que habet et ex post habebit aut aliqualiter ordinabit al. prziczini, dedit 1437 AGZ
XIII 57; Genze prziczinyw wyocey panostwa
y posiał ge ku swy0temu Blaszeyy Błaż 319;
Wydz0cz opyocz ffarao, ysze przestały dszdzye
a grad, a grzmyenye, przyczyny (auxit) grzechu
y zatwyrdzy szyo szercze gego B Z Ex 9, 34;
Nye przylege k nyey olyea any kadzydla czso
przyczyny (nec turis aliquid imponet) BZ Lev
5, 11; Przicini (adiungat) tobye pan mor B Z
Deut 28, 21; Przecz chcecye prziczinycz (adicere) grzechów waszich? BZ II Par 28, 13;
Wiscye przestopyly boże *przilazanye y poymawszi sobye zoni s czudzego pokolenya
y prziczinylyscye grzecha w Israhelu (ut adderetis super delictum Israel) BZ I Esdr 10, 10;
Paczyerz... <zmowią po) obyedzie..., a tho
przyczynywschy Deo gr<atias> (cum Deo gratias iterando) 1484 Reg 711; Nad bolyeszcz
ran moych przyczynyly (addiderunt, FI: prziloszili so) Pul 68, 31; Ale ya zawzdy będę
pwacz y przyczynyę (adiciam, FI: przyloszo)
nad wszystkę chwalę twoye Pul 70, 15; Nye
polepszyczyely szye thym, przyczynyą (addam
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Lev 26, 18) kazanyą (pro karanyą) swe[y]go
na wasz XV p. post. Kałużn 287; ~ Przyczynił
conuertit (ingressum regis exterius convertit
in templum IV Reg 16, 18) 1471 MPKJ V 47;
~ eprzytwierdzić, affigere : Dal (sc. Malkusz)
yyelyky polyczek Iesucristovy y rzeki: Otoschczy za thą dobrothą, yzesz my vcho przyczynyl svemy czary Rozm 646; ~ cdopowiedzieć,
dodać słów, pauca verba addere* : To rzeko
przicziny ginę (addent reliąua) y bodze mowicz
k lvdv B Z Deut 20, 8; Potem prziczinysz
(post haec addes): Tocz mowy pan BZ III
Reg 21, 19; A takesz to Ezechias przicziny
(addidit) rzekocz B Z II Par 29, 31, sim. ib.
Gen 15, 3; ~ przyczynić sierce 'dołożyć sta
rań, operam dare : Prziczincye (praebete) syercza wasza..., abiscye szukały pana boga BZ
I Par 22, 19.
2. przyczynić się (za kimś) 'wstawić się za
kimś, orędować, pro ałiąuo deprecan : Za mna
szye przyczyn kv panv bogu Naw 179; Myła
matko boża,... przycyng se do sffego mylego
syna za namy XV ex. GIWp 69; Prószymy,
by raczyła szye przyczynycz, za nasz modlycz
XV ex. R XIX 73; Intercedere, id est pro
aliquo aliąuas preces facere przyczynycz szyą
ca 1500 Erz 82.
3. przyczynić się 'pomóc, współdziałać, iuvare, auxilio venire, m a cum ałiąuo agere :
Dzewka... drapyeszczy przyswolącz abo szą
wszącz przycynyącz oth drapyeszcze (vel se
procurans recipi a raptore)... poszag straczycz
ma Suł 58; In obseąuio domine nostre inpediti
sumus, ideo curacioni tue intendere, przyczynicz, non possumus XV med. GłWroc 68 r;
Przyczyńmy scha communicemus XV p. post.
R XXV 199.
4. przyczynić się k czemuś 'przedsięwziąć coś,
ałiąuid suscipere : Sprauil pan Dauida we
wszitkem, k czemuszkole syo przyczinyl (ad
quae perrexerat) B Z I Par 18, 13.
5. ' wywołać, sprawić coś, addere, vel etiam
ałiąuid efficere': Tercio causatur, prziczini, ille
dolor eius ex eo, quod erat vidua, nam vidue
sepe decipiuntur, quia sunt sine viro consolatione XV in. R XXIV 68.
Przyczynienie 1. 'orędownictwo, wstawien
nictwo, actus deprecandi, supplicandi pro ałi
ąuo* : Pokladaymy zbawyenya naszego nadzyeyą
w szwyąthey Anny modlythwye, laczwye weszmyemy wyszluchanye przez yey naszwyathsze
przyczynyenye M W 98 a.
2. corruptum pro przyjimanie: Przyczynyenym (war. kał.: przygymanym) sumpcione
(prosa incipit, versu labitur, pedestri sermone

finitur, omnesque leges dialecticae propositione,
assumptione, confirmatione, conclusione determinat Prol VII) MPKJRp V 16v.
Przyczyńca 'ten który coś spowodował,
sprawca, ąui ałiąuid fecit, effecif: Przyczinca
1424 ArchTerCrac CXCV 236, 14; Kmyecze...
mayą przysyądz,... yaco nye były przyczyncze smyerczy zabytego Dział 4; Ysze Falko
zagaszenym swiecze byl przyczynycza rany
(yulneri praestitit occasionem, Suł 45: ranye dal
przycziną), skazałyśmy za rany dosycz vczynycz ib. 35; Anym byl przyczincza ssmirczi
gych (sc. dzieci) 1469 ZapWarsz nr 2983.
Przyczytać 'policzyć coś komuś, przypisać
coś komuś, ałiąuid alicui adiudicare : Nye prziczitay non reputes (ne reputes sanguinem innocentem in medio populi tui Israel Deut 21, 8)
1471 MPKJ V 30.
Przyćwierdzić cf. Przytwierdzić
Przydać, Przydając f o r m y : 1. Przydać: praes.
ind. 1. sg. przydam BZ Lev 26, 18. 21. IV
Reg 20, 6; 2. sg. przydasz B Z Deut 19, 9;
3. sg. przyda Gn gl. 149a, XV med. GłWroc
109v, BZ Lev 22, 14, Dział 30, 1471 MPKJ
V 112; ~ part. praes. act. adv. przydając
Suł 30; — inf. przydać(i) XV in. R XXIV
75; przydać 1429 Pozn nr 1338, 1432 ib. nr 1412,
1449 AGZ XIII 287, etc.; ~ praet. 1. sg. m.
-m przydał 1424 ZapWarsz nr 105; 3. sg. m.
przydał jest FI 11, 33; przydał Bogur B—F,
1427 ZapWarsz nr 2749, B Z Judith 10, 4, etc.;
f. przydała 1436 R XXIII 276, OrtMac 59;
neutr. przydało 1487 LubPodk 111; 1. pl. m.
przydalisme 1448 AGZ XI 327; 3. pl. m. przy
dali B Z II Esdr 9, 41; ~ condit. 3. sg. m. by
przydał Dział 5; neutr. -by przydało 1491
RKJŁ VII 57. 58; 2. pl. m. -byście przydali
BZ II Esdr 9, 7;
part. praet. act. przy
dawszy Suł 104; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
przydany 1482 AGZ XVIII 243; neutr. przy
dano 1424 TPaw VII nr 3747, 1471 MPKJ
V 77; ac. sg. m. przydanego M W 127b; n. pl.
m. przydany 1407 Pozn nr 606; ^ inf. pass.
sg. f. być przydana Sul 10; przydana być
Suł 30; neutr. być przydano Sul 42; przydano
być B Z I Par 17, 18; pl. m. być przydany
Sul 21; ~ praes. pass. 3. sg. neutr. jest przy
dano Rozm 779; 3. pl. m. przydany są XV
ex. SKJ I 150; ~ fut. pass. 3. sg. m. przydan
będzie Sul 48; neutr. będzie przydano Rozm
282; ~ praet. pass. 3. sg. f . przydana była
Rozm 113; ~ condit. pass. 3. sg. -by
przydana Suł 30; neutr. -by przydano Sul
31.
2. Przydać a. Przydając: imper. 2. sg. przy
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daj Aleksy w. 3, 1470 AGZ XV 457; 2. p i
przydajcie 1474 AGZ XII 361.
Z n a czen ia : 1. 'dołączyć do czegoś już da
nego, istniejącego, dodać, dołożyć, alicui rei
addere, adiungere*: Sz0dz0 gich przidal iest
(attulit, Pw/: przydał) gim jF7 77, 33; Przidal
narn (sc. bog) sdrowa vecznego itogwr B—F;
Quis autem yestrum cogitans potest adicere
ad staturam suam, pridacy wsdrostowy swemv,
cubitum vnum (Mat 6, 27) XV in. R XXIV 75;
Querite ergo primum regnum dei et iusticiam
eius, et hec omnia adicientur, przidani, vobis
(Mat 6, 33) ib.; O cthori ogrod s domem na
my0 Pyotr szaloual, tho mi gego ocyecz do
cirekwe weczne przidal 1427 ZapWarsz nr 2749;
W lpes... membris grauioribus sui corporis itineris addidit, pridala, graue pondus 1436
R XXIII 276; Gdisz ynądzonym nye ma bicz
przydano (non sit addenda) vnądzenye Sul 42;
Vstawilismi... tho theze przidawschi (isto etiam
adiecto) Sul 104; *Pszidacz attribuere XV p. pr.
R XLVII 358; Prziday rosvmv k mey rzeczi!
Aleksy w. 3; Ktoś bi yadl nyewyadomye swy0czone, przida (addet) py0t0 czoscz s tim,
czosz iest iadl y da kaplanovi w swyocz BZ
Lev 22, 14; Przidam (addam) karanya wa
szego sedmkrocz wyoczey prze grzechi wasze
ib. 26, 18, sim. ib. 26, 21. IV Reg 20, 6; Przidasz (addes) sobye giną trzy myasta kv pirwszim yczinyonim *myostom BZ Deut 19, 9;
Czso wy0cey przidano mosze bicz Dauidoui
(quid ultra addere potest Dayid)? BZ I Par
17, 18; Geyze takesz bog przidal krasi (ideo
dominus hanc in illam pulchritudinem ampliavit) BZ Judith 10, 4; Wiscye nyeprawye vczinyly..., abiscye przidaly (ut adderetis) na grze
chi israhelske BZ II Esdr 9, 7; A thak gym
przidano na kłam czarnokschąznymy zgagamy
et magice artis appositi erant derisus (Sap 17, 7)
1471 MPKJ V 77; Adhibeo, id est addere
vel dare, przydącz ca 1500 Erz 82; Tedy Archelaus począł movycz, yschby yemv krolyestwo blysche przyschło,... yze volya oyczova
poslyednya k temv przydana była Rozm 113;
Tegodla sukayczye napyryey krolestva nyebyeskyego, a tho wschytko badzye przydano
(haec omnia adicientur Mat 6, 33) ib. 282;
Snadz tvoy myły syn przeto nye chczyal povyedzyecz, ysby myan <być> yeth, aby nye vydzyal mey yyelykey zalosczy, a tez, by my
zalosczy nye przydał ib. 591; Czokolyye czlovyekovy od boga oycza yest przydano, tho
ss Adamovey narody... nye yest yrodzono
ib. 779; ~ edopłacić, zwłaszcza przy obrocie
nieruchomościami, pecuniam ąuandam addita-
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menti nomine sohere (imprimis cum bona, ąuae
moveri non possunt, veneunt emunturąue)*: Esz
za Goloscheuo dana zamyana Masziglouice
y pyenyandzi przidano 1424 TPaw VII nr 3747;
Jako mne Wszebor dal zem0 za zem0 w zamyano weczne y polthorim kopi gemu przidal
1424 ZapWarsz nr 105; Jszem ya nye raczył
za Yaromyego s Prziborowa Gotartowi za
cztirzy grziwny, <ktore> Jaroni <miał> przidacz ku conyewi 1429 Pozn nr 1338; Jsze czo
mą Basch ozalowal o poi dzewyaci grziwni
groschi syrokich, tego mu nye snaya, yedno
nadawky, czomu {leg. com mu) cu domowstwu myal przidacz, yaco dzelcze skazali 1432
ib. nr 1412; ~ 'dopowiedzieć, pauca verba
addere*: Kto nye vmye po laczynye,... na
konyczy kolzdego paczyerza ma przydaczy
Odpoczynyenye yyeczne day gym panye 1484
Reg 720; Sanctus Gregorius ąuasi secure
adiunxit, przyloszyl albo przydał Ora pro nobis
XV p. post. R XXV 177; ~ przydać na szyję
'nałożyć, imponere*: Iakokole dychownego pra
wa ystawyenye szkódnyky rolne barso w zawysczy yma, a wszakosz nyenalompny oth
slego nye bywayą othwabeny, alysz przydan bądze szkrąth na szszyge gych (nisi addatur torąues in colla ipsorum, Dział 39: alysz
gym powroz wloszą na szschyyą) a czasznym
karanym vkrvthnye bądą vmączeny Sul 48;
^ 'dodatkowo wyznaczyć, constituere (scil.
aliam diem iudicio habendo)* (? ): Et dixit Prothassius: Ministerialis, przyday rokv domino
Chodorowsky a Andrea Strasch, quid[...] in
citacione deest 1470 AGZ XV 457; ~ przy
dać myśl ku czemuś 'słuchać z uwagą, attento
animo audire*: Czedl (sc. Ezdrasz zakon)...
przed moszmy y zonamy. A przidaly (dederunt) wszitci sw0 misi ku zakonu BZ II Esdr
9, 41.
2, 'przyznać, attribuere*: Albertus episcopus
Poznaniensis contra plebanum de Scoroszew o...: Jaco werdunki w Scoroszewe ne przisluchali ani przidani tamo cu capie..., ale
przisluchayo cu stołu byscupemu 1407 Pozn
nr 606; Licet dominus omnes dies et annos
fecerit, tamen ista dies specialiter deo atribuitur, przidan, propter quedam opera, que operatus est in hac die XV in. R XXIV 69; Konye
gych... podkomorzemv za wyną mayą bycz
przidani (applicentur, Dział 8: przydawamy)
Sul 21; Othpusty, które przydany szą temv
bozemv domv, otrzymay[s]czye sobye XV ex.
SKJ I 150; ^ We czthyrzech przythczach
wyna sedmnadzyescza... comorze krolewskey
ma bicz przidana (est applicanda) Sul 10;
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Chczemy..., aby wyną... naaszey komorzee
przydayąącz biły skaszneny (volumus..., quod
poena... nostrae camerae applicanda puniantur) Sul 30; Mymo tho wyną, yaasz rzeczona
szedmdzeszanth, yaasz obykla naszeemv skarbv
alybo naszeey komorze przydaana bicz (poena,
quae consuevit nostro fisco... applicari), wstawyami, abi thylko we cztirzech przythczach...
naszey komorze przydaana (applicetur) ib.;
Chczemy, abi wyną przerzeczona w przelozzonych czytirzech przytczaach naszey komorze
przydano (qnod... poena... nostrae camerae ap
plicetur) Sul 31.
3. 'przydzielić do pomocy, (aliąuem alicui)
auxilii ferendi causa tribuere : Laurencio ministerialem przidalysme 1448 AGZ XI 327; lam
de presenti dat ministerialem et iudex ipsum
debet przydacz dictam intromissionem facere
Andree 1449 AGZ XIII 287; Ministerialis est
traditus al. przydąn 1470 StPPP IX nr 790;
Michi detis al. przydaycze ministerialem ad
intromittendum in bona Konyuski 1474 AGZ
X II361; Johannes ministerialis... domino Ivchno additus al. przydany 1482 AGZ XVIII 243;
Jus domini succamerarii dedit al. przydało
ministerialem terrestrem Andream... magnifico domino Andree 1487 LubPodk 111, sim.
ib.; ~ Vziczi, abich anyola mego mnye przidanego, gen mye strzeze, tako mogła czczicz
M W 127b.
4. custanowić, constituere, instituere : Ktho
thy szlowa zmovi po godzynach, zaslvzy szobye <je>denaczye thyszyaczi lath, o<d> Jvlyvsza papyeza przida<nych) ca 1500 PamLit
XXVIII 306; Tako thy czthyrzy elementa...
szą czyalv svego stvorzyczyela wschytky dostatky dały podług tego, yako yem myły stvorzyczy<e)l vstavyl albo przydał (statuit) mocz
ych przyrodzenyy Rozm 156.
5. fsprawić, zdołać coś zrobić, efficere : Nye
przida non adiciet (domus Israel cecidit et non
adiciet, ut resurgat Am 5, 1) 1471 MPKJ
V 112.
6. przydać się 'przydarzyć się, przytrafić się,
zdarzyć się, accidere, evenire, contingere’: Vnde
contingit, przida szo, aliquando, quod homo
disponit, misly, aliquod peccatum facere Gn
gl. 149a; Pothym yeden sz nych poyal w Krakowye zoną, a drugyemu szye nyemocz przy
dała (decubuit infirmitate) OrtMac 59; Gdyby
ktorymkoli obyczagem przydał syą bycz (Sul 4:
przigodzi szą) interd<y>ct w Kracowie Dział 5;
<G>dy syą komv smyercz przyda (contingat)
kromye przycziny ib. 30; Yeslyby szie przidalo, yszby mv pan bog dal przydz ku szdro-
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wyv 1491 RKJŁ VII 57, sim. ib. 58; Tedy
począł pytacz (sc. Augustus cesarz), czo by
szye to myalo przydacz Rozm 70.
7.
przydać się 'pozostać do wykonania, faciendum esSe : Surge, comede, grandis enim
tibi restat, przyda sze, via (III Reg 19, 7) XV
med. GIWroc 109v.
Cf. Przydzierżeć
Przydając cf. Przydać
Przydanie 'wyznaczenie, przydzielenie, actus
assignandi, addicendi, tribuendf: Fideiussores...
iudicem terrestrem... effecerunt potentem in
addicionem al. ku przydanu ministerialis... ad
dandam intromisionem... Nicolao... in villam 1460 AGZ II 163.
Przydatek, Przydatk f o r m y : n. sg. przy
datek XV RocznHist II 67; ~ g. sg. przydatku
1469 AGZ VI 110, 1475 AGZ XVIII 98, 1491 ib.
288, etc.; ~ ac. sg. przydatk 1423 TPaw VII
nr 2749; ~ n .p l. przydatki 1472 Rostm 1517.
Z n a c z e n ia : 1. 'dopłata, zwłaszcza przy obro
cie nieruchomościami, pecunia, quae additamenti
nominę solvenda erat, imprimis cum bona immobilia venibant emebanturąue : Quia tu ab
ipsis octodecim marcas et sedecim grossos latoś
et a ... Georgio..., Iohanne... de manu coniuncta racione addicionis al. dla przydathkv
divisionis al. dzyalv... recepisti 1475 AGZ
XVIII 98, sim. 1469 AGZ VI 110, 1493 AGZ
XVII 290, 1496 ib. 338; Quas octodecim mar
cas et sedecim grossos latoś addicionis al.
przydathkv coram iudicio terrestri Leopoliensi
te recognovisti recepisse 1475 AGZ XVIII 98;
Iarochna recognovit, quia... Kmytha pro mille
marcis additamenti al. przydathky satisfecit 1491
ib. 288; ~ Jakom ya jemv nye raczila za
mego mazha osmnascze grossos przidathky na
konya 1494 ZapWarsz nr 1661.
2. 'grunt dodany do innej nieruchomości, ager
alii agro additus5: Thomek cum Johanne...
debent habere pomyarek... et ibi debent mensurare agros, gayos et omnia alia, et sub quo
magis inuenerint, alteri cedere debet przidatk:
ortos y wangrodi 1423 TPaw VII nr 2749;
Addicio al. przydathek XV RocznHist II 67.
3. 'przystawka, przekąska, cibus, qui praegustatur, praesumituZ: Przidathki pomenta 1472
Rost nr 1517.
Przydatk cf. Przydatek
Przydawać, Przydawać się fo rm y : praes. ind.
3. sg. przydawa Sul 28, 1450 AGZ XIII 307,
Dział 14. 16, 1463 AGZ XIII 398; 1. pl. przydawamy 1444 AGZ XI 243, Dział 8; 3. pl.
przydawają XV p. post. RRp XXV 180; ~ part.
praes. act. adv. przydawając Sul 57.
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Z n a c z e n ia : 1. 'dołączać do czegoś już da
nego, istniejącego, dodawać, alicui rei adiungere,
addere: Vykladamy... przydawayącz (adicientes) tesz, aby gdi bracza semrą..., dzewky
w dzedzynach nykako blyskosczy ymyecz nye
mogą
57; Sicut illi, qui omni die addunt,
przydavaya, peccata peccatis XV p. post. RRp
XXV 180.
2. 'przydzielać do pomocy, auxilii ferendi
causa attribuere3: Ideo nos capitaneus iam tercia fronte prefato domino Pstrocha ministerialem
ad inpignoracionem adtribuimus przidawamy
1444 AGZ XI 243; lam dat al. przydawa mini
ster <ialem) ad intromittendum 1450 AGZ XIII
307, sim. 1463 ib. 398.
3. przyznawać, przekazywać, tribuere, tradere : Paknyali odtychmyast ktorego tako nyeposlusznego nam wydadzą, przez naszego komornyka, pod ktorego choragwyą myalby stacz,
tedy konye tego ryczerza albo slachczicza przydawamy (applicentur, Sul 21: mayą bycz przidani) podkomorzemv Dział 8.
4. przydawać się 'zdarzać się, przytrafiać się,
evenire, accidere, contingere’: Przydaawaa szą
(contingit) theesz, ysz gdi nyekthorzy... k naszemv sąndv pozwaany biwayą, myanvyą pan y ... zachoczczyamy Sul 28, s/m. Dział 16;
<P>rzydawa syą (contingit, Sul 27: przigaadza
szą) cząstokrocz, ysze dworzanye naszego
dworv... przed sądzą naszego pozywayącz chy
trze, a rozmagite szaloby wymyslayą Dział 14.
Przydawek eprzymiot, właściwość, quod alicuius proprium est, indoles, natura ( ? ) : Bog
nye yest oddawcza gymyon alye oddawcza
*przydawkwm kw *gymyonwm deus non est
remunerator nominum sed adverbiorum XV
<?*. i? XXV 148.
Przydziałek 'dodatkowa rola, dodatek, tfger
addititius, additamentum : Yz Pyotr Gosczeyewski, czszo yest cupil v Maczka poi wolwarka
in Gosczeyewicze, tho yest witrzimal trszy
latha spocoyne a ne trzima tamo wiszey przidzalkow niszly tho, czszo vkupil y ku wolwarkowy przislusza 1418 Kościan nr 721.
Przydzielić 'przyznać przy podziale, impertin :
Yakosmy dzelczamy bili y przidzelilismy dwe
cz0sczy Hańcze s syostrą 1426 Pyzdr nr 807.
Przydzierżawać się 'trzymać się czegoś, trwać
przy czymś, alicui rei adhaerere, ab aliąua
re non deficere3: Przidzerszawal syo (ambulavit) wszitkimy czini dróg Aza, oczcza swego
III Reg 22, 43, s/m. ib. 22, 53.
Przydzierżeć się, Przydzirżeć się f o r m y :
praes. ind. 3. sg. przydzirży MPKJRp V 52 r;
przydzierży 1471 MPKJ V 89; ^ imper. 2. sg.
S ło w n ik sta r o p o ls k i V II
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przydzierźy BZ Deut 30, 20; 2. pl. przydzirżycie BZ Jos 23, 8; ~ inf. przydzirżeć BZ
Jos 23, 12; ~ fut. 3. sg. m. będzie przydzierżeć
BZ IV Reg 11, 15; ~ praet. 3. sg. m. przydzierżał BZ III Reg 16, 22. 26. 33, etc.; 3. pl m.
przydzieiżeli BZ IV Reg 17, 17; ~ condit.
3. sg. m. -by przydzierżał BZ III Reg 16, 31.
Z n a czen ia : 1. 'trwać przy kimś a. przy
czymś, być wiernym, alicui adhaerere, ab aliąuo
non deficere, fidelem esse3: Milvy pana boga
twego a poslvchay glosy gego, a gego syo
przidzerzi (ut... illi adhaereas) BZ Deut 30, 20;
Ale przidzirzicze syo (ut... adhaereatis) boga
pana waszego BZ Jos 23, 8; Ostał syo ten lyyd,
gysz bil z Amri przecyw lyydu, gysz syo przidzerszal (qui sequebatur) Tebny, sina Genetowa BZ III Reg 16, 22; Wiwyedzcye io z ogrodzenya koscyelnego, a kto bodze syo gey przidzerszecz (quicumque eam secutus fuerit), ża
by cye gy myeczem B Z IV Reg 11, 15; Przidzerszal syo (adhaesit) boga a nye otstopyl
od gego slopyenyow ib. 18, 6; Przydzierzy
{war. lub. rp.: przydzyrsy) <się> innitetur (sed
innitetur super dominum sanctum Israel in
yeritate Is 10, 20) 1471 MPKJ V 89; - Gestii
bodzecze chczecz tich narodow... blodow syo
przidzirzecz (adhaerere) B Z Jos 23, 12; Przidzerszal syo (ambulavit) wszitkimy obiczaymy
skutków Geroboamowich... a grzechów BZ
III Reg 16, 26; Nye statczilo gemu, abi syo
przidzerszal (ut ambularet) grzechów Gero
boamowich..., ale nadto poiol sobye szono
Gezabel ib. 16, 31; Poswyoczowaly gemv sini
swe a dzewki swe przes ogen a wyeszczbi
a *gusly syo przidzerszely (inseryiebant) BZ
IV Reg 17, 17; Przewyodl sina swego przes
ogen y guszlyl, y przidzerszal syo (observavit)
wyezdzb ib. 21, 6; Gusl naslyadowal a czarownego sy0 vmyenya przidzerszal (inseryiebat)
B Z II Par 33, 6.
2. corruptum pro przydać: Vdzalal lug y przi
dzerszal syo (addidit, Biblia mikułowska: pridal gest) Achab swim skutkem pobudzaio pana,
boga israhelskego BZ III Reg 16, 33.
Przydzirżeć się cf. Przydzierżeć się
Przygadzać się fo rm y : praes. ind. 3. sg.
przygadza Gn 12 a. gl. 70 b, Sul 27, etc.; ~ part.
praes. act. adi. d. sg. f. przygadzającej XV
med. MPKJ V 429; ~ inf. przygadzać Sul 81;
~ praet. 3. sg. neutr. przygadzało XV med.
SKJ I 104.
Z n a czen ie: 'zdarzać się, przytrafiać się, acci
dere, evenire, c o n tin g e r e Velkokrocz szo tho
gim przygadza, ysczy ony nad ni<m)y {sc. ro
dzice nad dziećmi) szaloscz vydZ0 Gn 12a,
32
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sim. Gn gl. 70b; Przigaadza szą (contingit,
Dział 14: <p)rzydawa syą) cząstokrocz, ysz
czelyadnyczy... przed naszą oblycznoscz... po
zwani bywayą Sul 27, sim. ib. 47. 53. 76, Dział
39. 45; Cząstokrocz obyklo szą przygadzacz
(freąuenter solet evenire), ysze slachczyczy...,
w ... las... wszethwszy..., pożarem zaszgą Sul
81; Słowa dzyewycze kv dzyewcze o lyek<arstwie) kv trvdnosczy byzkvpv sye przygadzayoczey (de remedio opportuno ad difficultatem
episcopo occurrentem) XV med. MPKJ V 429;
Hec autem omnia <in> ffigura contingebant
illis przygadzalo sze gym wyobrazenyy (leg.
w wyobrażeniu) gynschych rzeczy (I Cor 10,
11) XV med. SKJ I 104; Wszitko zle, czso
sy0 nam przigadza (contingunt nobis) BZ II
Esdr 8, 87; A yesthlyby k to... <sie p^roznye...
przysyągal... z prąthkosczy, yakoz tho sye
czyąstho przygadza (contingere) w yyelomoyyenyy 1484 Reg 717, sim. Rozm 111.
Przygana f o r m y : n. sg. przygana 1446 AKH
III 143, 1463 TymProc 198, ca 1500 Erz 82;
~ g. sg. przygany 1432 StPPP II nr 2454,
1432 StPPP VII 348, OrtOssol 82, 1, etc.;
~ ac. sg. przyganę 1400 StPPP VII 474, 1407
RTH VI 24, 1412 ib. 26, etc.; ~ ac. pl. przy
gany XV med. R XXII 248.
Z n a c z e n ia : 1. 'zarzut godzący w dobre
imię, vituperatio, qua aliąuis infamis fieri potest’: a. ogólnie: Stanislaus... contumax con
tra M artinum ... pro przigana per Martinum
in persona ipsius Stanislai facta 1399 StPPP
VIII nr 8669; Nicolaus... paruit term ino...
contra et adversus Nicolaum... pro diffamacione,
o przigan0, ąuando diffama<vit> eius scabinos
in iudicio 1424 KsMaz II nr 130; Dyabel
prziwyodl na thi nasche czaschi silne omowi
a przigani y ssromi XV med. R XXII 248;
Bral..., quid fuerit sibi indata przygana pro
illo homine, yidelicet Chrasth, ut ipsum interficeret, ipse ut bonus homo et honestus est se
ognal honesto iudicio 1461 KsNWarsz I nr 543;
Sine omni convicio przygani 1466 R XXV 140;
Pognathamczy canonyky, proboscze, suffragany,
a ny mam o tho przygany De morte w. 407;
Przygąną convicium ca 1500 Erz 82; ~ Vidit
enimdeus pudoremtuum et audivit sterilitatem
et obprobrium, przigano, tuum XV med. GIWroc
75 r; ~ b. 'zarzut stawiany pouczeniu prawne
mu, quod contra praescriptum legis dicitur5:
Przetho ktho gest przyszasznykyem..., ten
m oże... naycz ortel... a przymały gy przesz
przyszagy albo przesz przygany (absąue contradictione, OrtMac 110: besz przyszyągy) za
prawo, tedy ten ortel ma myecz mocz OrtOssol
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82, 1; ^ c. 'zarzut uczyniony czyjemuś szla
chectwu, zakwestionowanie czyjegoś szlachectwa,
actus aliąuem nobilem esse publice negandi5:
Petrus... nominat testes contra Cristinum...
propter uituperacionem milicie o prziganą 1400
StPPP VII 474, sim. 1407 R TH VI 24, 1443
Mieś Her XIV 130; Qui infamaverat eum dicendo non esse militem vlg. o przygano 1412
RTH VI 26; Idem Sbilud jurauit super vulnus
cruentum super Johannem... et idem Johannes
dixit: Iste Sbiluto non expurgauit se de prima
infamia vlg. o przigano 1419 TPaw IV nr 3396;
Decernimus penam XV judicio et patri Luce
Valdorf tantum in Petro... racione przigany
1432 StPPP II nr 2454; Decernimus penam
XV iudicio et sibi tantum racione premisse
infamacionis al. przigany 1432 StPPP VII 348;
Wischek... proposuit sue dehonestacionis, przi
gani, expurgare se volens per testes consanguineitatis, cui... Petrus... yilipendit, prziganil,
et Vislaus tanąuam actor ore confirmauit,
quod idem Wischek esset de rustica progenię,
quod yilipendium, przigana, factum est in limitacione granicierum 1446 AK H III 143; Quod
Nicolaus... suos testes... produxit... pro conyiciatione nobilitatis al. o prziganą 1450 Kozier
II nr 12; Diffamacio vlg. przygana 1463 Tym
Proc 198.
2. 'bluźnienie, urąganie, blasphemia, contumelia: Wroczy s0szyadom naszym... w łono
gich przyganę (improperium, FI: laiane) gich,
yosz S0 przyganyaly tobye, boże Pul 78, 13.
3. 'skaza, wada, macula, vitium : Mało schyrokye oczy myal a syyatle yako kraszą yacynctova, byalosczy yego oczv yakoby byale mleko
przez wsze przygany a nasylne krasne Rozm
149.
1.
Przyganiać fo rm y : praes. ind. 1. sg. przyganiam 1405 TPaw IV nr 2413, 1419 ib. nr 3396,
1442 TymProc 204; 2. sg. przyganiasz 1448
UrzMaz 207; 3. sg. przy gania Sul 19, Rozm
627; 1. pl. przyganiamy 1396 TPaw IV nr 5372;
~ part. praes. act. adv. przyganiając OrtMac 46,
OrtOssol 41, 1; ^ inf. przyganiać (1435) 1539
KodPol III 407, XV med. GIWroc 41 r, Rozm
461; ~ praet. 3. sg. m. przyganiał Rozm 810;
3. pl. m. są przyganiali Pul 78, 13.
Z n a czen ia : 1. 'stawiać zarzut, kwestiono
wać coś, aliąuid alicui crimini, vitio dare, negare
(imprimis alicuius auctoritatem, potestatem):
a. ogólnie: Kthory pospolny poszel rzecznyką
[vy]wynvge, ysz on thy szlową mowyl przyganyayącz (quod sibi verba in dedecus locutus
est) a wysznaly szye, tedy ma gemv wyną pokupycz OrtOssol 41, 1, sim. OrtMac 46; Myły

1. PRZYGANIAĆ

Iesus... począł rozmagyte navky przepovyedacz a przyganyacz rozmagyczye Rozm 461;
Czczyenye o yednem doctorze, *ktorzy przyganya nyevyernym Żydom o ych nyevyerne
nyedovyarstvo ib. 627; O tern, yako Pylat 5
przyganal Żydom a svarzyl szye s nymy ib.
810; ~ b. 'czynić zarzut sędziemu o niesłuszny,
niesprawiedliwy wyrok, kwestionować słuszność
wyroku sądowego, iudicis sententiam in dubium
vocare, iustam esse negare : Nicolaus dixit: 10
Datę michi ad iudicem, quia est michi iniuria... Et domimis subiudex dixit: A quo est
tibi iniuria? Et tunc me in ipso vituperas al.
prziganyas mi 1448 JJrzMaz 207; Gdi ktho
przyganya (si qnis redarquerit) skazanyv san- 15
dzynv, sandza przes swe thowarzysze szą
oczysczi Suł 19; ~ c. 'kwestionować dokument,
łitterarum publicarum auctoritatem in dubium
\ocare : Sed libris istis vlg. ne prziganami 1396
TPaw IV nr 5372; Ille vero precogitatis dixit 20
privilegio non vituperare al. nie prziganiacz
(1435) 1539 KodPol III 407; — d. 'czynić
zarzut czyjemuś szlachectwu, czci, kwestionować
czyjeś szlachectwo, cześć, aliąuem nobilem esse
publice negare vel infamem esse dicere’: Ego in 25
nobilitate sibi non derogavi w slachcze mu ne
prziganam 1405 TPaw IV nr 2413; Iste Sbiluto
non expurgauit se de prima infamia vlg. o przigano, ideo sibi nolo dare vulnera nobilia nec
penam, sed postquam expurgabit se, tunc sibi 30
vulnus soluam, quod ius decreuerit vlg. alecz
iemu ia ne prziganam 1419 ib. nr 3396; In
milicia vlg. wlodyczsthwye (leg. w włodycstwie)
thobye nye przyganam, sed non es ita bonus
35
nobilis sicut ego 1442 TymProc 204.
2.
'bluźnić, urągać, blasphemare, contumeliam
dicere : Tunc quidam dux incepit eum blasphe
mare, przyganacz, et deridere XV med. GIWroc
41 r; Wroczy s0szyadom naszym... w łono
gich przyganę gich, yosz S 0 przyganyaly (ex- 40
probraverunt, FI: iesz laialy) tobye, boże Pul
78, 13.
2. Przyganiać cdoprowadzać, pobudzać, adducere, provocare, incitare : Deum ad iracundiam provocat przygana XV med. R XXV 158. 45
Przyganianie eobelga, urąganie, contumelia,
cavillatw: Saturabitur obprobriis vlg. brzythkosczy..., pothvarzy, sromothy, przyganyanya
(Thren 3, 30) XV p. post. R XXIV 375.
Przyganić f o r m y : praes. ind. 3. sg. przygani 50
Sul 88, Dział 51; 3. pi. przygarną Ort Mac 65;
~ inf. przyganić 1409 HerbSier 385, ca 1428
PF I 488, XV med. R XXV 156, etc.; ~ praet.
2. sg. m. -(e)ś przyganił 1425 RTH III nr 76;
3. sg. m. przyganił 1393 ŁebMat 198, 1398 55
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TPaw IV nr 5702, 1400 StPPP VII 475, etc.
etc.; f. przy ganiła 1419 StPPP II nr 1648;
3. pi. m. przyganili 1412 RTH VI 25; ~ pląperf.
3. sg. m. przyganił był 1438 AK H III 342;
~ condit. 3. sg. m. by przyganił Dział 51;
^ part. praet. pass. n. sg. neutr. przyganiono
1421 Czrs 255, Sul 88, OrtOssol 16, 2. 53, 1;
d. sg. m. przyganionemu Sul 103; ~ condit.
pass. 3. sg. neutr. -by przyganiono Ort Mac 65.
Z n a czen ia : 1. 'postawić zarzut, zakwestio
nować coś (zwłaszcza czyjeś uprawnienie), aliquid alicui crimini, vitio dare, negare (imprimis
alicuius auctoritatem, potestatem f: a. ogólnie:
Olywa... contra Nicolaum..., quia uni testi
eius yituperauit, scilicet prziganil 1398 TPaw
IV nr 5702; Idem Iohannes uni ex illis detraxit al. prziganil dicens, quod Nicolaus...
non sit ita bonus sicut hii quinque 1409 Herb
Sier 385; Idem Adam elocutus est, quod si
sibi yolueris detrahere ylg. prziganycz, protunc
alium (sc. testem) nominabo ib.; Yze Marczin
nye prziganil kmeczu Zegoczinu any sandu
rosbil 1416 AKH III 263; Fredricus... increpaverat al. przyganyl ministeriali terrestri...,
quod non esset verus ministerialis 1446 AGZ
XI 263; Prziganycz contradicere XV med.
R XXV 156; Geden rzecznyk naszego myasta
przyganyl (affassus est) gednemy... pospolnemv
poszlowy: Nye gesthesz tako dobry yako my,
bo nam daya boże czyalo, a wam nye dayą
OrtOssol 41, 1, sim. ib. 13, 3, OrtMac 46,
OrtRp 23, 2; Ten czlowyek przyszedł zaszyą
k swemv praw u... a nykth mv może przyganycz (inhibere) OrtOssol 94, 2, sim. OrtMac 129,
OrtRp 63, 3; Bo nyektorzy wząly sobye w obyczay... potwarzacz lyvd nyewynny o maszoboystwo... y przed sądem przyganycz (accusare, Sul 54: pothwarzą... obvynyacz) Dział 47;
Cum illi nobiles yellent injuste recognoscere,
quibus avisavit, extunc ille heres potest illos
al. przyganycz dando cuilibet per fertonem 1478
PawSejm nr 70; ~ b. 'uczynić zarzut sędziemu
o niesłuszny, niesprawiedliwy wyrok, zakwestio
nować słuszność wyroku sądowego, iudicis sen
tentiam in dubium vocare, iustam esse negare5:
Veniens Fredrich... coram iudicio fassus est,
quia Swiaschconem, iudicem castrensem, non
movit al. nye ruschil in iudicio neque prziganyl sibi 1442 AGZ XI 205; Kto przygany
sadzy, yszby krotko yczynyl Dział 51; <U)sta
wiamy tesz, acz kto by przed nam y... skarszyl
na sadzą, yszby gego rzecz zle skazał, abo
gemv przyganyl rzekącz, ysz mv krothko vczynyl, tedy sadza swey sprawiedlywosczy ma dokonacz ib.; Tedy ow, ktori tako przygany
32*
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(dearguens, Sul 55: naganyączy), ny o szadną
(i. e. o niżadną) rzecz ma bycz sluchan ib.;
~ Ktho ma roszkazacz ortel pyszacz, gdy mu
przyganya OrtMac 65; O pokvp woythowy
y przyszyasznykom, czo przyganyl gych ortelowy, tak myenyemy ib. 66; Pyotr... ortelowy
layal albo przyganyl (vittuperavit) OrtOssol
41, 4, sim. OrtMac 47; Gdy przyganyono
(<OrtMac 65: gdyby przyganyono) ortelowy
(dummodo sententia vittuperata fuerit) Ort
Ossol 53, 1, sim. ib. 16, 2; ~ c. 'zakwestionować
dokument, litterarum publicarum auctoritatem
in dubium vocare3: Czszo Olbracht prziganyl
lystowy, czszo gi na sz0 dal Michałowi, ten
list sprawyedliwye yyszedl 1415 Pyzdr nr 394;
Procurator Fridusy literam vituperavit al. przyganil 1436 AGZ XIII 15; Dominus archiepiscopus... sicut addixit al. przyganil litere
Iwan... asserens eandem esse falsam 1443
AGZ XII 108; Tunc Petrus eidem (sc. litterae)
infamayit vlg. przyganil dicens, quia ista litera
exivit infideliter vlg. nyewyernye wysed et est
idem litera infidelis 1447 AGZ XIII 226, sim.
1445 AGZ XIV 175, 1460 AGZ XI 449; d. 'uczynić zarzut czyjemuś
szlachectwu,
zakwestionować czyjeś szlachectwo, aliąuem,
nobilem esse publice negare vel infamem esse
dAcere : Przyganil, quod non esset nobilis 1393
ŁebMat 198; Cristinus... Potrassium in milicia sua uituperauit vlg. w szlachcze przyganil
1400 StPPP VII 475, sim. 1434 MiesHer XIV
129, 1441 StPPP VII 362, etc.; Quod sibi
derogavit, prziganil, in nobilitate 1405 TPaw
IV nr 2413, sim. 1431 Kozier I nr 18, 1431
StPPP VII 343; Albertus... contradixit milicie
Laurencio... al. prziganil, quod esset rusticus
1412 HerbSier 386; Testes Iacobi... contra
Crzczon... et Michaelem, qui eidem infamiam
intulerunt al. prziganili 1412 R TH VI 25;
Katherina... diffamauit al. prziganila patri
ipsius dicens, quod non esset dignus pena juris
militalis 1419 StPPP II nr 1648; Quia tuo
fratri et filiastro prziganono et de eo non sunt
expurgati 1421 Czrs 255; Tego na t0 (pro C 0 )
zalug0, yszes mi prziganil 1425 RTH III nr 76;
Petrus... diffidauit al. przyganil Stanislao...,
quod talis est, sicut ego kmetho 1431 StPPP
VII 343; Quia idem ... Nicolaus... Alberto vlg.
przyganil byl, quod non esset nobilis 1438
AKH III 342; Ipsum plebanum predictus Ni
colaus infamaverat et infamayit al. prziganil
mv dicens, quod non ess<e)t nobilis propagacionis 1446 ZapMaz 11; Gdi kto komu przigany (vituperium intulerit)..., tegdi on, komu
prziganyono, swoye wlodiczstwo ma dowyescz
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Sul 88; Ten, ktori prziganyl, prziganyonemu
(diffamans diffamato) w pyanczi kopach groschi... ma bicz pothąnpyon Sul 103.
2. eubliżyć, contumeliam dicere3: Pryganicz
derogare ca 1428 PF I 488.
3. corruptum pro przysiąc: Tegodla ysz pospolny poszel ku prawu wybran a k themv
przyganyl (iuravit, OrtMac 46: przyszyagl)
podług prawa OrtOssol 41, 2.
Przyganienie fo rm y : n. sg. przyganienie
1472 AKPr IV 77. 147; ~ g. sg. przyganienia Sul 79; — ac. sg. 1406 RTH VI 24, 1417
Pyzdr nr 492, 1434 MiesHer XIV 129; ~ l. sg.
(o) przyganieniu OrtMac 46, OrtOssol 16, 2.
Z n a czen ie: 'zarzut, oskarżenie, zakwestio
nowanie czegoś, crimen, accusatio, negatw :
a. ogólnie: O przyganyenyy rzecznykowym
poszlowy poszpolnemu pythanye OrtMac 46;
~ b. 'zarzut uczyniony sędziemu o niesłuszny,
niesprawiedliwy wyrok, zakwestionowanie słusz
ności wyroku sądowego, actus iudicis sentenciam
in dubium vocandi, iustam esse negandi3: De
redargucione subiudicis przyganyenye 1472
AKPr IV 147, sim. ib. 77; ~ De rogacione
sentencie al. o przyganyenv. Pytalyscze, gdy
przyganyono ortelowy a gdy myano... odpowyedzyenye pyssacz OrtOssol 16,2; ~ c . 'zarzut
uczyniony czyjemuś szlachectwu, czci, zakwe
stionowanie czyjegoś szlachectwa, czci, actus
aliąuem nobilem esse negandi vel infamem esse
dicendi3: Johannes... coram nobis recognovit
deductionem testium Petrassi... de et super
derogationem sui honoris vlg. przyganene 1406
RTH VI 24; Pasko honori eiusdem Petri detraxit vlg. o przyganene slachti 1417 Pyzdr
nr 492; Petrus... expurgavit suam miliciam,
stans... pro yituperacione contra Pelkam...
prout ipsum in nobilitate sua vituperavit vlg.
prziganil, quo habito memoriale dedit vlg.
o prziganene 1434 MiesHer XIV 129; Pro
infamacione al. o przyganyenye 1438 Pozn
nr 1591; Kmyecz nye bądze m ocz... szlachczyczowy... slachathnosczy naganycz, nyslyby...
szliszal, yszby prze drygego slachczicza pyrwey
gemv było naganyono, a on szą sz thakego
przyganyenya nye wywyothl (ipse se de huiusmodi improperio minime expurgavit) Sul
79.
Przygarnie 'kara za obrazę, poena offensionis, contumeliae3: Yacom ya zaplaczil Woczechowi *diwoy0 pancznadzescza i prziganne
1410 KsMaz I s. 55; Quod Ozep... Symoni...
et Nicolao... tenetur... prziganne sub pena
L ... persolvere ib. nr 1547; Quia yeniens
Pascho... fideiussit pro Lassotha... tres mar-

PRZYGLĄDCA

PRZYG ANNE

cas yituperacionis al. prziganne 1413 AKPr
VIII a 122.
Przyganny rmający związek z przyganą, ad
vituperationem contumeliamąue pertinens5: przy
garnia (wina) 'kara za obrazę, poena offensionis, contumeliae’: Datur Boguta jninisterialis
prima uice ad pignorandum eundem Petrum...
racione pene principalis prziganney et ad concitandum pro alia pena 1432 StPPP VII 348;
Andreas... submisit se soluturum racione pene
*prziganey Iohanni... marcam cum m edia...
sub pena XV iudicio 1433 ib. 350; Andreas...
posuit circa librum apud iudicem II marcas
racione pene prziganna Iohanni... secundum
inscripcionem libri ib.; In causa, que vertitur
inter eos, hoc est de infamia et penam vlg.
prziganną comisit 1446 ZapMaz 10; Pro pena
vlg. o prziganną ib. 12; Vyna przyganna, gdi
wlodica przigany wlodicze Sul 88; Dixit, quod
hic pena przyganna dominum ducem pertineret 1466 ZapMaz 58.
Przygarnąć 'przyciągnąć ku czemuś, ad aliquid attrahere5: Przygarny mye ku thwemu
szluthowanyy, przyyyedzy mye kv thwemy
szluthowanyy Naw 69.
Przygarśnia czy Przygarśń 'tyle ile się zmie
ści w dwóch złączonych dłoniach, tantum, quantum duabus manibus iunctis capi p o te s f: Nam
si dat eam garba, przygarsznyą, recipiet pro
ea in duplo XV
R XXV 146.
Przygarśnie 'tyle ile się zmieści w dwóch
złączonych dłoniach, tantum, ąuantum duabus
manibus iunctis capi p o te s f: Si dat eam (»sc. elemosinam) pugno, recipiet pro ea duplo przigarsznym 1466 R XXV 138; Duplo przygarsznym XV p. post. ib. 198.
Przygarśń cf. Przygarśnia
Przygiełki pl. tantum, bot. 'Pulicaria vulgaris
Stev.5: Przygyelky scabiosa minor ca 1465 Rost
nr 4561; Przygelki kirilla, scabiosa minor 1472
ib. nr 1597.
(Przyglądać) Przyględać fo r m y : imper. 2. sg.
przyględaj Pul 69, 1; ^ part. praes. act. adv.
przyglądając 1446 AKPr VIIIa 49, Rozm 125;
adi. n. sg. m. przyglądający Sul 99; ~ inf.
przyględać ca 1428 PF I 479, 1448 LubPodk
35; ~ fu t. 3. sg. m. będzie przyglądał OrtOssoł
69,1; ~ praet. 1. sg. m. jeśm przyglądał FI 65,
17; 3. sg. m. przyglądał Dział 30; 3. pl. m.
przyglądali 1471 MPKJ V 57, De nativ w. 58.
Z n a czen ia : 1. 'patrzeć na kogoś, przypa
trywać się, aliąuem spectare’: Prziglodal <jeśm>
(providebam, Pul: przyzyral iesm) gospodna
w obesrzenu moiem FI 15, 8; Prziglandaly
(war. lub. rp.: przeglądały) qui uidebant (qui vi-
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debant faciem regis Esth 1, 14) 1471 MPKJ
V 57; Począly ygracz każdy svoye ygra, która
szye komv yydzala, a Iesus szyedzyal nyedalyeko ych przyglądayącz (Iesusque respiciens
prope resideret) Rozm 125; ^ L ich o ti acz iesm
przyglodal (si aspexi, Pul: yesm wesrzal) w serczu moiem, ne wislucha gospodzin FI 65, 17.
2. *pilnować, doglądać, custodire, tueri, servare : Jan y Jęndrzey... rokow y thesz rzeczy
szondowich ne mogocz obliczne przyglandacz,
causas iudiciales uergentes personaliter attemptare,... vstavily... procuratora ca 1428 PF
I 479; Tegdi... yrzandnik... tey przissyąngy
prziglyąndayanczi (iuramento astans), przissyangayąnczego... navczicz ma Sul 99; Takyesz
nye bandzely powod podług szkazanyą przyszągy przyglądał, tedy sampyerz gest proszeń
y wolen od powodą OrtOssoł 69, 1; ~ lako
Msczischek stal na sdanem myesczczu prziglądayącz (Czrs s. LXXV: przegladayącz)
swyathkow, a swyathkowye stali, alye przeth
poludnyem prziszącz nye chczyali 1446 AKPr
VIII a 49; ~ Tedy Pyotr odpowiedzal, podług
wiari konya przyglądał y tesz karmyl yaco
swego wlosnego (respondit... equum tamquam
proprium se equitasse et seryasse), a nye wyem,
skąd ma vraz Dział 30; Pastyrzowye kyedy
czvly a gdy trzód swych przyglądały, angyol
szwyathly gye przestraszył De nativ w. 58.
3. 'mieć wzgląd, uważać na coś, aliąuid respicere, animum ad aliąuid advertere’ : Cum testes
iurabunt, extunc lucratus est powoths<t>wa
et ipso debent aspicere al. przigladacz ossadi
~ Boże, na
et eligere 1448 LubPodk 35;
pomocz moyę przyglyoday (intende, FI: rozumey) Pul 69, 1.
Cf. Przeglądać, Przykładać
Przyglądanie 1. 'przypatrywanie się, actus
spectandf: Eze czlowyecza roskosch podluc
czyala, yąsz zli mayą za blogoslawenstwo,
zalezicz na pyczu,... gigyer prziglądanyu XV
med. R XXII 238.
2. fdoglądanie, opieka, actus custodiendi, servandi, tutela, cura : A przetho nyekthora gymyenya dzeczem... przes nyethbaloscz a sle
tych wdów przyglądanye a opyekanye (per
inadvertentiam earum et malam procurationem)
kazyla są a *opvsczewale Sul 74.
Przyglądca, Przyglądzca czy Przyględca,
Przyględzca 1. 'ten kto patrzy, przygląda się
czy też oddaje się kontemplacji, qui spectat,
fortasse etiam qui cogitat, contemplatuF: Prziglancza contemplator 1447 R XXII 41.
2. 'doglądający czegoś, uprawiający coś, qui
custodit, servat9 c o lif: In ista vinea, id est in
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sancta matre ecclesia, dominus noster Iesus
Cristus habet diuersos cultores pizyglaczcze
XV p. post. R XXV 175.
3.
przyglądca prawa 'osoba towarzysząca sę
dziemu przy wykonywaniu jego obowiązków, 5
qui iudici adest, assesor’: Przyglądcze prawa
assessores ca 1455 JA XIV 495.
Przyglądnąć 'wziąć pod uwagę, mieć wzgląd,
aliąuid respicere, animum referre ad aliąuid'':
Exaudi domine, placare domine, attende, przy- 10
glandni, et fac (Dan 9, 19) XV p. pr. SKJ
I 308.
Przyglądzca cf. Przyglądca
Przyględać cf. Przyglądać
15
Przyględca cf. Przyglądca
Przyględzca c f Przyglądca
Przygnać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przyżenie
Dział 36; ~ praet. 3. sg. m. przygnał 1418
Pozn nr 1012, Aleksy w. 159, Dział 36; /. przy
gnała 1399 StPPP VIII nr 9489, 1400 TPaw IV 20
nr 653; ~ part. praet. pass n. pl. m. przygnani
1460 PF V 38.
Z n a c z e n ia : 1. 'goniąc przed sobą doprowa
dzić na miejsce, przypędzić, adigere : Eze
pani Stachna... dzedzino swego m ansza... wi- 25
kupila y bidlo ss swego domv z Woyslauicz...
przignala tamo giste 1399 StPPP VIII nr 9489;
Jako do mego bidla ne przignala ani yey
cz0scz przi nem ostała 1400 TPaw IV nr 653;
Yze pan Moscicz pobrał owcze y bidla, czszo 30
go przygnał pan Micolay 1418 Pozn nr 1012;
Gdy pastyrz nye przyszenye owyecz Dział 36;
<I)dzyk szalował na pastirza, ysz owczą, ktorasz do czrzody przez pastirza wegnał..., ten
35
owcze gemv nye przygnał ib.
2. 'przyprowadzić, przywieść, adigere, adducere : A gdy do Rzymą przyal, bogv dząkowal,
ysch gy do szemye przygnał Aleksy w. 159.
3. fprzymusić, cogere : Profitemur, quod non
coacti neque compulsi, nye przymaczeny 40
any przygnany, sed deliberato animo 1460 PF
V 38.
Przygniewać się 'rozgniewać się, ira incendi,
irascT: Qui offendit, rosgnewa, aliquem sanctum, omnes simul offenduntur, *przygneuago 45
SZ 0, et ideo hodie debemus ipsos placare Gn
gl. 156a. ~ Cf. Przegniewać.
Przygoda f o r m y : n. sg. przygoda Aleksy
w. 105, 1471 MPKJ V 80, XV p. post. R I
s. XXXIX; — g. sg. przygody XV in. R XXIV 50
64, ca 1428 PF I 488, Sul 75, XV med. GIWroc
109v, etc.; ~ ac. sg. przygodę B Z Gen 34, 7.
Deut 23, 12, XV p. post. GIDom 64; ~ /. sg.
(w) przygodzie Sul 45; ~ ac. pl. przygody
B Z Judith 9, 4; ~ /. pl. (w) przygodach FI 55
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i Pul 9, 9, XV med. R XXV 156, 1453 R XLVII
351.
Z n a c z e n ia : 1. 'przypadek, wydarzenie, oko
liczności\ casus,
quod accidit, circumstant i d : Circumst ancie przitczey, *przugody oz
1428 P i7 I 494; My thake w przygodze thakey
(in tali casu et simili), skazalysmi pastyrzowi
przyszącz, yako owczą do wszy przypądzyl
Sul 45; Syroczsthwu dzeczy... doradzicz laskawye ządayącz, yesz nyegdy przes oczcze do
lath rostropnosczy nye bądącz yychowane,
sz przygody smyerczy ostayą (mortis casu relinquuntur)..., vstawyamy, aby oczecz zywącz
mógł dzeczem swogim... vstawycz pewne opyekadlnyky Sul 75; Numquid gestum casu,
wczynku przygody, creditis, fratres mei, u t...
Thomas deesset XV med. GIWroc 109v; Ano
sz wyrzchu szła przygoda, nyegdi mrosz, nyegdi woda Aleksy w. 105; Vszliszawszy t0 przy
godo (auditcque quod acciderat), barzo syo
rozgnyewaly BZ Gen 34, 7; Bo syo barzo bal
teyze przigodi (ne forte simili modo evenerit
ei), która syo sstala pyrwim syedmy mozom
BZ Tob 8, 12; Ti cyoszke przigodi, gesz nas
potkali, tisz wimiszlyl (hoc factum est, quod
ipse voluisti) B Z Judith 9, 4; Przigoda nyedomnymana (casus inopinatus) może dom twoy
y bidlenie skazycz XV p. post. P i s . XXXIX;
Tedy obezrecz nye mozesz tey sley przygody,
czo na czye ma przydz (yentura mała) Rozm 447.
2. fdogodny, odpowiedni czas, okazja, tempus
opportunum : Querebat oportunitatem, przigodi,
ut eum traderet (Mat 26, 16) XV in. R XXIV
64; Przygody oportunitatis ca 1428 PF I 488;
Odthychmyast Judasch schukal przygody, to
yesth podobnego czaszy (quaerebat opportunitatem Luc 22, 6), kyedyby y (leg. ji 'go’)
mogl naydz kromya tluscz Rozm 512.
3. *powodzenie, pomyślny wynik, bonus eventus rerum : Przigody successus (cor ingrediens
duas yias non habebit successus Ecclus 3, 28)
1471 MPKJ V 78.
4. epotrzeba, necessitas*: Vczinil se iest gospodzin... pomocznik w przigodach (in opportunitatibus) y w *zamotcze FI 9, 9, sim. Pul;
~ przyrodzona przygoda 'potrzeba naturalna,
naturale desiderium corporis’: Bodzesz myecz
yichod przed Stani, k nyemysz przidzesz prze
przirodzono przigodo (ad requisita naturae)
BZ Deut 23, 12.
5. cniebezpieczeństwo, periculum : Defensoris,
obrończe, in periculis przygodach XV med.
R XXV 156; In profundo maris fui, in itineribus sepe, periculis fluminum, periculis latronum, periculis ex genere w *przydodach pra-
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wego (II Cor 11, 26) 1453 R XLVII 351; Gracia dei... est lux anijne..., per quarn homo
cognoscit damnum et periculum, przigodą,
suum XV p. post. GlDom 64.
6.
'występek, crimen, sceluś: Przigodą com- 5
missio (ne oblecteris in turbis nec in modicis,
assidua enim est commissio illorum Ecclus 18,
32) 1471 MPKJ V 80.
Przygodnie ‘przypadkiem, zrządzeniem losu,
casu, forte, fa to : Kthokolye przygodnye (ca- 10
sualiter) yako wthonącz alybo s drzewa spadnącz vmrze, za thego żałoba główna nye ma
bicz czyny ona Sul 13.
Przygodność 'dogodny, odpowiedni czas, tempus opportunum : Przigodnosczy oportunitates 15
ca 1428 PF I 484.
Przygodny f o r m y : n. sg. m. przygodny XV
ex. GIKórn II 213; ~ ac. sg. f przygodną
XV in. R XXIV 70; ~ i. sg. f przygodną
Sul 41; ~ g. pl. f przygodnych Sul 6; ~ ac. 20
pl. f przygodne XV p. post. R I s. XLVII.
Z n a c z e n ia : 1. 'przypadkowy, przez los zrzą
dzony, qui casu, fato f i f : Tesz kthorąkole
smyerczą przygodną (morte casuali)... przigodzi szą komv szs tego ziwotha sycz (Dział 30: 25
<g)dy syą komv smyercz przyda kromye przycziny), yako tho s drzewa spathwszy abo wo
dze (leg. w wodzie) ythonąwszy..., vstawyamy
Sul 41; ~ Ipse (sc. Iohannes) enim habet
in celo ąuadruplicem coronam. Vna vocatur 30
aurea, hec respicit premfum servale, alie corone
aureole et ille respiciunt premium accidentale
przigodno XV in. R XXIV 70.
2. przygodna rzecz a. 'przygoda, wydarzenie,
okoliczność, quod accidit, casus, circumstantia : 35
Slysszch, wydzyalem szalonee, opussczagyącz
przygodne rzeczy, omawya[ga]yącz syą scząsczym (audi, quid de hoc yiderim, stultorum
omittens contingentia et tandem se excusantes
sub fortuna) XV p. post. R I s. XLVII; 40
~ b. 'wypadek, sytuacja prawna, causa : Przigodnich rzeczi zgromadne wyprawyenye praw
(casus summarii iurium)... thy stogy popysane
Sul 6.
3. 'wędrowiec, gość, hospeś*: Quo sit amore 45
parens, quo frater amandus et hospes, gl. passiuus przygodni? XV ex. GIKórn II 213.
4. 'warunkowy, qui aliqua condicione f i f (?) :
Przygodna condicionata XV med. R XXIV 363.
Przygodzenie 1. 'przypadek, zdarzenie, oko 50
liczności, casus, fors, quod accidit, circumstan
tia' : My w thakem przigodzenyy (in tali casu,
Dział 35: o taką schtyką) yikladami, ysz Falko
przes wlostną przysągą ma szą yiwyescz Sul 45;
Nye porokuy, panye moy, yze przeczyw tobye 55
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wstacz nye mog0, bocz my sz0 gest nynye
podług zenskyego obiczaya sstalo przygodzenye (accidit mihi) B Z Gen 31, 35; ~ z przygodzenia 'przypadkowo, nienaumyślnie, nie
chcący, casu, forte, imprudenter’: Secundo beata
virgo puerum, gl. Ihm, perdiderat non sua
yoluntate, sed per accidens vlg. sz przigodzena,
sz neobaczena ca 1420 R XXIV 86.
2. 'warunek, c o n d ic io Hec tamen wlt sub
condicione, przygodzene, id est si vocacioni
consenserit XV med. GIWroc 87 v.
Przygodzic się fo rm y : praes. ind. 3. sg. przygodzi Sul 26. 41, XV med GIWroc 85v, etc.;
~ part. praes. act. adi. I. pl. f. (o) przygodzących Sul 51; ~ inf. przygodzie XV med. R XXV
153, B Z III Reg 14, 3, 1476 AKLit III 108, etc.;
~ praet. 3. sg. m. przygodził Sul 64, Aleksy
w. 34, B Z I Par 20, 6, etc.; f. przygodziła XV
med. R XXII 237; neutr. przygodziło jest MPKJ
V 126, XV e*. PamLit XXVIII 307; przy
godziło XV in. R XXIV 75, 1420 TPaw VII
nr 1495, B Z Jos 2, 23, etc.; 3. pl. f przygodziły 1419 TPaw VII nr 1292; ~ pląperf
3. sg. f . była przygodziła B Z Ex 18, 8; neutr.
było przygodziło Rozm 734; ~ condit. 3. sg. m.
-by przygodził 1484 Reg 713; / . przygodziłaby
Sul 86; (-)by przygodziła OrtMac 36, OrtOssol
34, 3; neutr. -by przygodziło Sul 86. 90, Ort Mac
36. 92, etc.; 3. pl. f. (-)by przygodziły 1484
Reg 122; ~ part. praet. act. przygodziwszy
Rozm 332.
Z n a c z e n ia : 1. 'zdarzyć się, przytrafić się,
stać się przypadkiem, accidere, evenire, contingere : a. brak podmiotu a. tylko podmiot ła
ciński: Accidit autem, a prigodzilo są, ut sacerdos quidam descenderet eadem via (Luc 10,
31) XV in. R XXIV 75, sim. XV p. post. RRp
XXV 183; Surge, comede, grandis enim restat,
przygodzy sze, tibi via (III Reg 19, 7) XV
med. GIWroc 85v; Przygodzycz szą competere
XV med. R XXV 153; Gdyby szye takyesz
przygodzylo (si... contigerit), czo mayą s thym
zakładem czynycz? OrtOssoł 69, 3, sim.
Ort Mac 92; Przygodzylo szą gyest (war. kat.:
przigodzilo) contigit (quia caecitas ex parte
contigit in Israel Rom 11,25) MPKJ V 126;
Przygodzylo szyą yest accidit XV ex. PamLit
XXVIII 307; Przygodzycz szyą evenire XV
ex. PF V 22; Ovasz vzdrovyon a yvsch nye
zgrzeschay wyeczey, aby szye potem nye
przygodzylo gorzey (ne deterius tibi aliquid
contingat Jo 5, 14) Rozm 257; Tez szye nye
mogło przygodzycz nazayutrz, bo tedy była
ych prava Vyelyka Nocz ib. 768; ~ O ranach
v gygrze przygodzączych Sul 51.
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b.
podmiot wyrażony aa. rzeczownikiem a. za
imkiem: lako Symon przibyeszaw na Pyotrascha na dobrowolney drodze dobił meczą nan
a w tern acz syo przigodzili Symoni które rani,
to sya za gego poczantkem [...] 1419 TPaw 5
VII nr 1292; A w tern acz sya czso przigodzilo,
to sya przigodzilo za gich poczantkem 1420
ib. nr 1495; Alye kędy przeth ksądzem arczibyskvpem ten vczynek szą przygodzyl (hoc
factum contigerit)..., vyną szethmnadzescza za- 10
placzicz m a... arczibyskvpowy Sul 64; Acz
myedzy nyekhtorimy łudźmy... valka albo zwa
da przygodzilabi syąn (si... evenerit), thedi on,
komu oczyecz... przes nyekogo bilbi zabith,
schvkacz crzywego... ma Sul 86; Tha szałoscz 15
gest laska bosza, yąsch ma kto ssylną, o zloscz,
yasch syą przigodzila XV med. R XXII 237;
Powyedal gest Moyszesz przyyaczyelu swemu...
wszitko robotoo, która sze gym bila przygodzyla (qui accidisset eis) na drodze BZ Ex 18, 8; 20
Vipowyedzalasta gemv wszitko, czosz sy0 gima
przigodzilo (quae acciderant sibi) B Z Jos 2, 23,
sim. Rozm 696. 767; Bo on tobye powye, cso
sy0 ma przigodzicz (eventurum sit) temu dzecyocyy BZ III Reg 14, 3; Gyni syo boy przi- 25
godzil (accidit) w Geth BZ I Par 20, 6; Gdyby
czlowyek byl radzczą y przyszagl a gyego
przyyaczyelowy by szye nyeyaka rzecz albo
przydczą gemv przygodzyla OrtOssol 34, 3,
sim. Ort Mac 36; Gdyby szye takye sbyesze- 30
nye przygodzylo, a ten raczczą... przystapylby
ku szwemv przyrodzonemv naprzeczywko raczczam y prawu OrtOssol 34, 3, sim. OrtMac 36;
Ale przygodzy-ly szye które nyesprawne, czo
wy o tho prawą nye mozeczye naydcz Ort 35
Ossol 95, 1; Videntes autem discipuli, qui cum
eo erant, quod futurum erat, czo syą myalo
przygodzycz, dixerunt (Luc 22, 49) 1476 AKLit
III 108, sim. Rozm 580. 761; Gdy syą svyatho
yyelykye przygodzi (contigerit)..., onym tez 40
odpusczono gyeszczi myąsso 1484 Reg 711;
Gdyby sye przygodzyly (contigerit) kyedy
myedzy gymi takye to nyezgody..., tedy...
mayą ye myedzy sobą vthlvmyczi ib. 722; Tako
dzyevycza blogoslavyona yakoby schechla {leg. 45
sechła 'usychała3) czekayącz slyschecz, czo
szye yyz było przygodzylo Rozm 734; Trudno
dolyczycz, ktorego dnya albo ktorego czaszy
szye to stało albo przygodzylo ib. 767; ~ Bo
czo szye ma na vasz przygodzycz (quid futu 50
rum sit vobis), tego vy nye yyczye Rozm 141;
~ bb. infinitivem: Paknyąly przeczywko themv
przygodzy szą (si... contingerit) kmyecze pozwacz, skazyyemi Sul 26; Tesz kthorąkole
smyerczą przygodną... przigodzi szą (contin- 55
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gat) komv szs tego ziwotha sycz {Dział 30:
<g>dy syą komv smyercz przyda kromye przycziny) Sul 41; Paklibi tey istey nyewyesczye...
albo wdowye dluzey ziwye bicz, nyzly takyemu
mąnzu gwałtownemu przigodzylo syąn (si... con
tigerit), thegdi ku prawu... ypelnye ma bicz
przipusczonąn Sul 90; Gdisz przygodzy sze
gemu (cumque acciderit eis) ktor0 swado
myecz, przychodzo ku mnye, abich sodzyl mye
dzy gymy BZ Ex 18, 16; Gdyby skazanye
przyszyągy szye przygodzylo w wyązany czasz
czynycz, ma-ly thedy przyszyadz czyly mayą
go odlozycz na othworzony czasz OrtMac 92;
A yesthl[h]yby sye tho przygodzylo (si omitti
contigerit) kthoremv brathv thego nye spelnyczi albo opusczyczi, thedy pothem ma trzy
paczyerze zmoviczy 1484 Reg 711; A gdyby
syą gym robiczi przygodzylo (contigerit) v lvdzy gynszych, czokoly bądzye przed *nyą po
łożono, mayą ono gyesycz..., vyąwszy nyzby
sye przygodzyl pyąthek (nisi sexta feria) ib. 713;
Przetosz były ty sądy postavyony, aczby szye
komv przygodzylo (ut si forte contigisset aliquem) vmyvacz, yschby myely gotova vodą
Rozm 208; A thy, acz czy szye przygodzy czo
maluczko przen czyrpyecz, nathychmyast ssemrzesch ib. 824; ~ cc. zdaniem: Aczbi syąn
prigodzilo (si contigerit), zebi nyektori nyeprzyiaczel, ... na nyekogo wrzvczil syąn..., takyego do sandu poswacz ma Sul 86; Potem
sy0 przigodzilo (accidit autem), ysze vmarl
Naas B Z I Par 19, 1, sim. ib. Ruth 2, 3; Yeslyby
szie przigodzilo, yszby nyktory[ch]... byl nyemoczen 1491 RKJŁ VII 57, sim. ib.; Kyedysch
dzyevycza M arya... poslvgovala... v kosczyelye, przygodzylo szye, yze myala vmyątacz
kosczyol Rozm 19, sim. ib. 86. 122. 160. 161;
Tako szye przygodzylo, yze lew vnyosl syna
yednego pastuch<a> ib. 160, sim. ib. 163.176—7.
2. 'przypadkiem znaleźć się na czyjejś dro
dze, casu alicui obviam esse3: Silua sonat,
fugiunt lepores, palus obuiat przygodzy szą
1466 R XXII 14; Tondet equus pratum, petit
hunc, gl. agreditur, id est ad equum przygodzy
są, leo ib. 15; Quidam Xpanus Iudeo obviam
accidit przygodzyl sya XV p. post. RRp XXV
180; Takyesz y troyega svyeczenya zak przygodzywschy szye tv ystną drogą (cum esset secus
locum Luc 10, 32) vzryącz y {leg. ji 'go3)
y mynąl Rozm 332.
3. 'być stosownym, przydatnym, nadać się,
aptum, comenientem esse : Kamyen, który odrzvczyly mvruyącz, ten szye przygodzyl v glovą
(hic factus est in caput anguli Psal 117, 22)
Rozm 411; ~ A gdy szyą mv szyn narodzyl,
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then szyą w lepsze przygodzyl..., then byl
oczcza barszo lepszy Aleksy w. 34.
Przygorzan bot. ' Helianthemum vulgare
Gaertn!: Przygorzan solseqium silvestre ca 1465
Rost nr 4597. ~ Cf. Przegorzan.
Przygotować f o r m y : imper. 2. pi. przygo
tujcie Rozm 521; ~ inf. przygotować XV p.
post. R XXV 258, XV p. post. RozmPam 474;
~ praet. 1. sg. m. -m przygotował BZ I Par
22, 14; 3. sg. m. przygotował BZ I Par 22, 5;
3. pl. m. przygotowali Rozm 521. 528; /. przy
gotowały XV p. post. RozmPam 474; ~ condit.
1. pl. m. byśmy przygotowali Rozm 520. 522;
2. pl. m. -byście przygotowali Rozm 743;
~ part. praet. pass. n. sg. f. przygotowana
Rozm 531.
Z n a c ze n ie : ' uczynić, żeby coś było na czas
i pod ręką, przyrządzić, przysposobić, aliąuid
apparare, praeparare’ : Prze t(> prziczint) przed
sw0 smyercy0 przigotowal (praeparavit) wszitek nakład BZ I Par 22, 5; Drzewa a kamyenya,
tegom przigotowal (praeparavi) ku wszey potrzebye ib. 22, 14; Przygotovacz preparare XV
p. post. R XXV 258; Kazał Pylat stolyecz...
przygotowacz przed szwoym palaczem XV p.
post. RozmPam 474; A było yest tedy w pyątek, w który szye przygotowały potrzyeby na
gych nyedzele (Jo 19, 14) ib.; Gdyż vam vkaze
tą szyen, tamo nam przygotvyczye (ibi parate
Luc 22, 12) Rozm 521; Przysly do m yasta...
y przygotovaly yyelykonoczne yagnye (paraverunt Pascha Luc 22, 13) ib., sim. ib. 528; Gdzye
chczesch, byśmy przygotovaly... baranka vyelykonocznego (ubi vis, paremus Luc 22, 9)?
ib. 522, sim. ib. 520; Gd[z]ysch yczynyona
yyeczerza, czvsch przygotoyana, alye yescze
nye skonana (Jo 13, 2) ib. 531; ~ Vstal yeden
ffalszyvy syyadecznyk y rzeki: Panovye,... ya
vam radzą, abysczye szye tako przygotovaly
przeczyv yemv, yzby ymarl Rozm 743.
Przygotowiać eprzygotowywać, przysposabiać,
apparare, praeparare*: Per ieiunium homo ad
cor Xi preparatur przigot<o>wa sz0 albo szrz0dza sz0 ca 1420 R XXIV 83.
Przygotowić rprzygotować, przysposobić, ap
parare, p r a e p a r a r e Przygotow, czobych vyeczerzal (para, quod cenemLuc 17, 8) Rozm 398.
Przygórek 'pagórek, c o l l i s Przigorek collis
1437 Wisi nr 228 s. 85; Agrum in bivio ex
utraąue (sc. parte) circa collem al. przigorka
DłLB II 377.
Przygórze 'pagórek, colliss: Bo takesz ony
wzdzalaly tu ołtarze... a lugy na wszelkem
przigorzy (super... collem) wisokem BZ III
Reg 14, 23. ~ Cf. Przegórze.
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Przygraniczać 'granicą przyłączać, obejmować,
finibus prolatis adiungere, c o m p le c tiQuando
erit limitacio, tunc ad quem densetum aggranicietur al. przy graniczą, isto debet esse in
possessione eiusdem 1421 Kościan nr 1208.
Przygrodzie *przedmieście, osada znajdująca
się pod miastem, suburbium : Eciam domum
cum agro et orto in subuibio al. na przigrodzw
Paulus possidere debet cum ąuatuor ortulanis
1462 AGZ XIII 390.
Przy grozić 'słowami zastraszyć, zagrozić, verbis terrere’: Iesus yma przygrozyl (comminatus
est Mat 9, 30) rzekącz: Patrzta, aby tego
nykt nye yyedzyal Rozm 298. ~ Cf. Przegrozić.
Przygródek 'rodzaj małej forteczki przed murami miasta, genus ąuoddam castelli antę moenia urbis siti*: Przigrcdek antemurale 1437
Wisi nr 228, s. 85; Przygródek antemurale ca
1455 JA XIV 493; ~ przen.: Fecit autem
eciam mirabile castrum, quod erat Adam,
antemirabile (pro antemurale), quod erat Ewa
przigrodek Gn gl. 144 a.
Przyimać cf. Przyjmać
Przyimanie cf. Przyjmanie
Przyjachać cf. Przyjechać
Przyjachanie cf. Przyjechanie
Przyjaciel fo rm y : n. sg. przyjaciel Sul 51,
BZ Ex 18, 6, OrtMac 49, etc. etc.; ~ g. sg.
przyjaciela BZ Ex 11, 2. 18, 7, OrtMac 35, etc.;
~ d. sg. przyjacielu BZ Ex 18, 8. 33, 11; przy
jacielowi BZ Ex 22, 7, OrtMac 36. 108, etc.;
przyjacielewi Sul 90; ~ ac. sg. przyjaciela
FI 87, 18, 1410 JA VI 211, Sul 71, etc. etc.;
~ v. sg. przyjacielu Blaż 320, Rozm 3. 381, etc.;
~ i. sg. przyjacielem Sul 51, OrtMac 107,
OrtOssol 79, 4, etc. ; ~ /. sg. (o) przyjacielu
XV p. post. R I s. XLIII; ~ /. du. (o) przy
jacielu M W 55a; ^ n. pl. przyjaciele Gn 183a,
FI i Pul 37, 11. 107, 10, 1401 Pyzdr nr 160, etc.
etc.; przyjacieli M W 56a; ~ g. pl. przyjaciół
ca 1420 R XXV 229, Sul 58. 90, 1453 R XXV
209, etc.; przyjacielow BZ II Esdr 8, 29. Jer
29, 23, 1460 PF V 38, 1461—7 Serm 92r,
XV p. post. PF III 289, Rozm 612; przyjacieli
OrtMac 124, XV p. post. R I s. XLIII; przy
jaciel OrtMac 127, Skarga Płoc w. 79; ~ d. pl.
przyjaciołom Sul 89; przyjacielom 1399 StPPP
VIII nr 8433, Sul 41, etc., 1498 SKJ III 335,
XV ex. PF III 179; ~ ac. pl. przyjacicły Sul
107; przyjaciele 1394 Leksz I nr 1842, 1397
Pozn nr 358, 1399 Leksz II nr 1376, etc.;
~ v. pl. przyjaciele OrtMac 20. 128, OrtOssol
11, 1. 26, 2, etc.; ~ i. pl. przyjacioły Gn 182b,
Tęcz w. 22, 1466 R XXII 13, 1484 Reg 707;
33
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przyjaciółmi 1427 Pyzdr nr 858, Sul 52; przyjacielmi Sul 18, BZ I Mach 2, 18, OrtMac
35. 115, etc., Rozm 111. 113, eter, ~ l. pi.
(o) przyjacieloch M W 56b.
Z n a c z e n ia : 1. 'ten kto sprzyja komuś, kto 5
jest przyjaźnie, przychylnie usposobiony, qui alicui favet, amicus3: Przyaczele mogi y bliszny
mogi (amici mei et proximi mei) przeciwo
mne przibliszili S 0 se FI 37, 11, sim. Pul; Odda
lił ies ode mne przyaczela (amicum, Pul: przya 10
czele) FI 87, 18; Mne czvdzosemczy przyyaczele sczynyly so <sie> (amici facti sunt) FI
107, 10; O completney godzinę czalo grobu
dano, ot milostnich priyaczol mirrą pomazano
ca 1420 R XXV 229, sim. 1453 ib. 209; Yako 15
Maczek nye cradl s Plewcamy, swymi prziaczyolmy 1427 Pyzdr nr 858; Ysz tho yczynil...
w gygrze a weseląncz szą yako... przyaczel
s przyaczelem (amicus cum amico) Sul 51,
sim. Dział 43; Genze to, zezwaw wyelykye 20
przyyaczyelye (amicorum) na godi, yczynyl
swaczb0 BZ Gen 29, 22; Acz nu^sz potrzebuge
od przyyaczyelya (ab amico) swego... ss^dow
szrzebrnych a zlotich BZ Ex 11, 2; Aczbi kto
polyeczyl przyyaczyelyowy pyeny0dze ib. 22, 7; 25
Mowyl gest pan ku Moyszeszowy liczem w li
czę, yako obwikl czlowyek ku przyyaczyelu
(ad amicum) swemu <mowić> ib. 33, 11; Szekira... raniłaby przyaczela (amicum) gego BZ
Deut 19, 5; Gydzcyesz, iakosz sy0 gest mnye 30
y mim syedmy przyiacyelyom (amicis) zlyvbylo
B Z II Esdr 8, 12, sim. ib. Tob 8, 22; Mnye
poczcyl przed oblyczim krolyowim y radi,
y przyiacyelyow (amicorum) gego BZ II Esdr
8, 29; B0dzesz... myedzi przyiacyelmy (inter 35
amicos) krolyowimy BZ 1 Mach 2, 18; Pan
cracowsky... swogymy {leg. z swoimi) przyaczoly... sze thego pomsczyly Tęcz w. 22;
Yakom czya, moy namyleyschy, posznala,
wszythkom [.. Jdeczku myala, szeczbych wyer- 40
nym przygyaczelem była 1447—62 Zab 545;
Hunc timeat casum, qui se non fulcit amicis
przyaczoly 1466 R XXII 13; Mulier egressa
de finibus Tyri... egrediatur ergo a contagio
pecatorum mortalium,... a consilio amicorum, 45
othrady prziyaczelow, carnalium 1461—7 Serm
92 r; O dwu przyaczielu dziewiczi Mariey, Janye *Krczitzelu y Seruacim M W 55a; Nyechay
nam otrzimaią... Iask0 obdarzenye myli przyiaczieli twogi M W 56a; O gynnich przyaczieloch 50
panny Mariey M W 56b; Sz gymyenya przygyaczol nabyyay SkargaPłoc w. 67, sim. SkargaWroc w. 41; Ny mam vernych przyaczol
{SkargaPłoc w. 79: ny przygyaczel) *ne them
svecze SkargaWroc w. 62; Nvmmus... multos | 55
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acąuirit amicos wyele przygaczelow XV p. post.
PF III 289, sim. Rozm 612; O przyaczyelu
thako trzymay XV p. post. R I s. XLIII; Na
rzeczy dosszycz gest przyaczyely (de verbis
est magna copia amicorum) ib.; Przyaczyelem
szobye nye lycz (amicum non reputes), który
czye oczywysczye chwały ib.; Radzysz-ly przygyaczyelowy (si consulis amico), nye radź
gyemv k lubosczy, ale rozumowy ib., sim. ib.;
Quia soleo amicis obsequi przyaczielom bicz
powolny XV ex. PF III 179; Vyschedwschy
(sc. Archelaus) s kosczyola y godoval syemy
{leg. z swemi) przyaczyelmy (cum amicis) Rozm
111, sim. ib. 113. 115. 143. 388; Przyschedyschy
do domv, vzovye przyaczyelye y ssąszyady
(amicos et yicinos Luc 15, 6) ib. 384; Czynczye
przyaczyelye (facite vobis amicos Luc 16, 9)
z ganyebnego dobytka ib. 390, sim. ib. 568;
Myedzy przyączyelmy telye *pyąnyądzy mogła
dobycz ib. 516; Vysczye przyaczyelye (amici
Jo 15, 14) moy ib. 568, sim. ib. 660; Takosch
Herod s Pylatem odthychmyast były sobye
przyaczyele (amici Luc 23, 12) ib. 802;
~ (przyjaciel boży): Myey sye dobrze Blaszeyy, prziyacyelyy naszych bogow Błaż 320;
Zdrów bądź, Yoachymye, przyaczyelyy boży
(o arnice dei) Rozm 3; ~ we zwrotach grzecz
nościowych: Myły przyyaczyele (amici), pytalysczye nasz o prawo takymy szlowy OrtOssol
26, 2, sim. ib. 11, 1, 93,4, OrtMac 20. 128;
*Wrodzyny panovye, raczcze, przyaczyelye
moy, raczczye yyedzyecz, yze then dobry czlovyek... nycz nye krzyw XV ex. SlArch I
pfil.20; Przyaczyelyy (arnice Luc 14, 10), szyącz
yysschey Rozm 381, sim. ib. 394. 413; Prze
tocz my szye vydzy podobno, przyaczyelye
myły y panovye, yzbychmy ludv zapovyedzyely..., aby za nym nye chodzyly ib. 586.
2. 'krewny, powinowaty, consanguineus, propinąuus : Gego macz svimy {leg. z swymi)
prygaczoly sz0cz ony były sv0tego Gana pro
siły, isbicz gy on bil smarthfykrzesil Gn 182b;
Tedy V0cz ge prygaczele sz0cz g0 ony były
do sw0 tego Gana prynesly Gn 183a; Yako
czo Mikolay Stanyslawa ranił, tho gy ranił,
isz yego przigaczela przed yego oczima ranił
1410 JA VI 211; Dzaal, gen szą sstaal przed
przyiacyelmy (coram amicis) Sul 18; Poszak...
pyenyądzmy gothowimy... kdy przeth przyaczolmy (in praesentia amicorum, Dział 43: przed
przyaczelmy) bądze dan Sul 52; Vstawyamy..
aby... bracza abo przyaczele (amici), przyrodzeny abo daleczy... w them dzale abo rosdzelenyv stały przes trzy lyatha Sul 53, sim. ib. 58,
Dział 45; Ktorykole dzewcze... gwalth vczyny
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osszylstwem obneczczącz... na naszey lascze
y przyaczol gey (in nostra gratia amicorumque
eius) ten tho osylnyk ma bycz Sul 58, sim.
Dział 56; D ruga... polowycza {sc. imienia)
starschim albo prziyaczyolom (amicis) tey istey
panni... prziwlasczona ma bicz Sul 89; G di...
slyachczycz... nyecziyąn dzyewkąn..., przes voley prziyaczol albo rodzyczyelow (parentum
vel amicorum) wzyanthąn, swemu przirodzonemu albo prziyaczyelyewy (suo cognato alicui
aut amico) w zonąn bi prawąn vidal, tegdi...
s gymyenya wlostnego yąn vipossazi Sul 90;
Pakli w tey tho opyecze albo sprawye dzya^ek
swogich przes przirodzone albo prziyaczyele
(amicos) schkodna i nyevziteczna nalezyona bi
bila,... ta tho opyeka... od ney ma bicz oddalyona Sul 107; Tegdi ta tho gymyenya...
przes prziyaczoli (per amicos) obu stronu
mayąn bicz... zaplaczona ib.; Gymyenye w rąncze prziyaczelom (amicorum)... ma bicz polyeczono ib.; Ia przyyaczyel twoy (cognatus
tuus), Getro, gydo k tobye BZ Ex 18, 6; Gensze wyszedw w podkanye przyyaczyel a (cognati)
swego, poklonyl sze ib. 18, 7; Powyedal gest
Moyszesz przyyaczyelu (cognato) swemu wszitko
ib. 18, 8; Puszczyl przyyaczyelya (cognatum)
swego ib. 18, 27; Dwye pokoleni a poi prziya
czol (duae semis tribus) wzyoli so swoy dzal
BZ Num 34, 15; Czvdzolosz<y)ly so s zonamy
przyiacyelyow (amicorum) swich BZ Jer 29, 23,
sim. 1460 PF V 38; Tako, gdy szye maya
poyacz, tedy yey rowno przed yey przyyaczyelmy (OrtOssol 85,2: *przyyaczelem) y przed
dobrymy łudźmy wyano daye Ort Mac 115;
Pothem ... poszedł w dom szwego przyyaczelą
(amid sui), a tham szye szebral szwogymy
{leg. z swoimi) przyyaczelmy y sz opczymy
łudźmy (sese animando amicis et alienis) Ort
Ossol 34, 1, sim. OrtMac 35; Gdyby czlowyek
byl radzczą y przyszagl a gyego przyyaczyel owy
(amico) by szye nyeyaka rzecz... przygodzyla
OrtOssol 34, 3, sim. ib. 12, 4. 19, 3, Ort Mac
36. 108; Gdybych nye oddala[la] sza duszą
po mey szmyerczy, tedy on tesz ge ma myecz
besz szwey zawady mych przyyaczol y czvdzych (ab amicis et alienis, OrtMac 68: nycz
przyyaczyelom y czudzym nye oddawacz) Ort
Ossol 54, 4; Tedy woyth sz rad[z]ą przyyaczol
(cum consilio amicorum, OrtMac 127: przyya
czyel) tych dzyeczy... ma dacz... gym opyekaldnyką..., a kakoly sz nym odmo wy ą woyth
y przyyaczele (amici, OrtMac 127: s przyszyasznyky) tych dzyeczy o sprawyenye dlug<o>w..., tako on tho m a... dzerszecz ib.
92, 4—93, 1; Nyestoycze na mego morderza,

ysz mego przyyaczela (amicum) szgladzyl ib.
101, 2, sim. OrtMac 138, Sul 71; <D>la przy
rodzonych abo przyiaczol, abo slvg (consanguineorum vel familiarium), nyektorzy przed sąd
navczyli syą sylną moczą przychodzycz Dział 15;
Przyaczele (consanguinei et proximiores, Sul
41: przirodzeny a blyszy) ib. 31, sim. ib. 40;
<U)stawycznye pospólstwo czyny czastokrocz
rostargnyenye, w ktoremsze to bracza abo gynszy przyaczele (fratres aut germani, Sul 52:
bracza alybo rodzeny) na gnyew abo swar
czastokrocz przychodzą ib. 44; Wielczi przyiacziele bozi..., Mnyeszi Iakubie... y Jakubie
*Wiensi M W 53b; Ma sye z blyznymi svymi
y tez z przyaczyoly (proximis) zgyednaczy 1484
Reg 707; Prziiaczielie onego zabithego (propinąuiores illius occisi)... mayą poprzisiącz
mązoboyczą 1498 MacPraw VI 273; Przedal...,
czo było Mychalouo... *nyszcz szobye nye
ostavyayacz any pr<z)yacyelom szwoym 1498
SKJ III 335; Tedy zebravschy szyą przyaczyelye y sząszyedzy (cognati sive cogniti) do Anny
y kv Joachymovy yyeszyelyly szyą sz nymy
Rozm 11, sim. ib. 146; ~ bli(ż)szy przyjaciel,
przyjaciel bli(ż)szy: Vstawyamy, aby kmyecz
zabiyącz kmyecza..., p[i]rzirodzonym alybo
prziyaczelom bliszsim (consanguineis yero siye
amicis proximioribus, Dział 30: prziaczelom)
szescz grziwyen zaplaczil Sul 41; Ale szą-ly
blyszy przyyaczele (si vero successores propinąuiores fuerint, OrtMac 22: blyszy przyrodzeny), tedy nye może stoyącze gymyenye przedacz przesz woley thych tho dzyeczy OrtOssol
27, 1; Vstawiamy, aby z gymyenya tako vmarlego... kyelych za poltory grzywny do czyrekwie... sprawyono, a ostatek prziaczelom
gego blyszszym (ad proximos et consanguineos
vel affines, Sul 40: kv bliszim przirodzonym
alybo rodziczom) dano Dział 30; ~ przy
rodzony przyjaciel, przyjaciel przyrodzony:
Tedy mogą gego przyaczyelye przyrodzeny (heredes seu amici, OrtMac 27: gyego przyro
dzeny)... przyszagą vkazacz, ysz gest sz malszenstwą yrodzon OrtOssol 30, 1; Takyemv
nye może pomagacz przysząncz oczecz any
przyrodzony brath albo kthorykolye przyro
dzony przyyączel (pater, frater et conventi)
ib. 42, 4, sim. ib. 43, 1. 61, 1. 77, 1, OrtMac
49. 78. 104; Ten ortel layal [przyszasznyk]
geden przysząsznyk szwym {leg. z swym) przy
rodzonym przyyaczelem (cum suis amicis)
OrtOssol 79, 4, sim. OrtMac 107; lako mayą
dlugv dobycz na dzyeczaczy..., a ono *ny chcze
wyedzecz any ony gego przyrodzeny przyya
czele (ipsius amici) o them dludze OrtOssol 83,1,
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sim. ib. 96, 2, OrtMac 112. 133; G dy...
then tho vrazony albo zabythy nye ma rodzyny albo przyrodzonego przyaczela (seu amicis, OrtMac 124: przyrodzonych przyyaczyely)
masczyszną OrtOssol 91, 1, sim. ib. 26, 2;
Gdy czlowyek... szwym dzeczam y zenye wybyerze z dobrey woley opyekaldnyka ktorego
swego przyrodzonego przyyaczela (amicos) albo
obczego ib. 92, 3, sim. OrtMac 127; Geden
czlowyek zabyl swa zoną y przynyoszl szwego
roszgrzeszenyą ykazanye (pro ykazanye)... y[sz]
szgednall szye sz gey przyrodzonymy przyyaczelmy (cum amicis, OrtMac 129: sz gey przyyaczyelmy przyrodzonemy) OrtOssol 94, 2; Thako
aby ona... myalą dzyedzyczne po gego szmyerczy besz wschey odmowy gego przyrodzonych
przyyaczol (amicorum) ib. 96, 4, sim. OrtMac
133; ~ bli(ż)szy przyrodzony przyjaciel: Thych
dzyeczy blyschy przyrodzony przyyaczel (proximior amicus) maszczyszna moze[ly] szye thych
dzyeczy y gych gymyenyą podyącz OrtOssol
75, 4, sim. OrtMac 102; ~ przyjaciele 'ro
dzice, parentes3 (?): Szesz opuscyla swe przyiacyele (quod reliąueris parentes tuos) y zemyo
BZ Ruth 2, 11.
3. 'sędzia polubowny, arbiter5: Ad amicos
przet prziaczele 1394 Leksz I nr 1842; Is Micolay ginako ne roczil Czaslawoui za Staska,
yedno gi pred *preczele przivescz 1397 Pozn nr
358; Iaco Micol<aj> s Wawrzincem ne vmawal
nigednei vmo<wy>, bi meli pusczicz na przyaczele 1399 Leksz II nr 1376, sim. 1422 Pozn
nr 1102; Ezh myal Oland pusczicz ku przyaczelom na vyednanye a nye puszczyl 1399 StPPP VIII nr 8433; Iacom posłem bil od Dobrogosta do Grzimka przed wgednanym, ysbi przi
nem stal o wrosdi y o zaplacene, czso bi tamo
prziyacele nalesli 1401 Pyzdr nr 160, sim. 1418
ib. nr 513, 1438 ib. nr 1171.
Przyjacielić cf. Sprzyjacielić
1. Przyjacielski f o r m y : n. sg. m. przyjaciel
ski Sul 35, OrtMac20, OrtOssol 11,1, etc.; ~ d .
sg. f. przyjacielskiej XV p. post. R I s. XXXIX;
~ ac. sg. neutr. przyjacielskie 1418 TPaw VII
nr 270; ~ i. sg. m. przyjacielskim Sul 11;
~ n. pl. m. przyjacielszczy Sul 35.
Z n a c z e n ia : 1. 'dotyczący przyjaciela, qui
amici e s f : Nakład kw pomoczy przyaczyelskyey (pro iuvando amicos) rozwmny gyest
XV p. post. R I s. XXXIX; ~ w zwrocie
grzecznościowym: Przyaczyelszky pokłon na
przód OrtOssol 11, 1, sim. ib. 26, 2. 100, 1,
OrtMac 20.
2. 'polubowny, arb itra ż: Jakom ya medzi
panem Micolayem a medzi panem Grzimala
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vmawyal rok woznim Wloczslawym na prziyacelske skaszane pode *scem grziwen 1418 TPaw
VII nr 270; Stryi albo kmothr bandąncz gednaaczem przyaczelskym (amicabilis)... kv przysandze ma bicz przipvsczon Sul 11; Gychsze
pyrwi swyadek Iakvb..., wthori Pyotr, trzeczi
Stanisław a gednacz alybo składacz prziyaczelski (compositor amicabilis) Sul 35; Ysze
prziyaczelsczi (amicabiles) gednacze... obikli
bicz rodzici ib.
2. Przyjacielski 'po przyjacielsku, przyjaźnie,
a r n i c e Tedy gy Michał a Mycolay proszno
pusczyly, a wstampyly na potkomorzego, vyyawschy sze s prawa przyyaczelsky 1434 Ko
ścian nr 1472; O thego konya... przyiaczelsky
(amicabiliter) szą sgednacz ma Sul 39, sim.
Dział 30; Thedy *acz by nasz *ządala, chczelybyszmy tho gym radży przyyaczyelszky (de
amicitia, OrtOssol 39, 3: przyacelszkye) po
dług prawa prawego odpyszacz OrtMac 44;
Acz yemu tho nasz oczyecz przepu(sz)czal przya
czyelszky (pater seu alter antecessor..., si faverent, OrtOssol 74, 4: przyyaczyelszkye), ale
my daley tego nye chczemy przepusczycz ib.
101
Przyjacielskie 'po przyjacielsku, przyjaźnie,
a r n i c e Tedy ocz by nasz żądały, tho chczelybychom gym radzy[cz] przyaczelszkye (de ami
citia, OrtMac 44: przyyaczyelszky) y podług
prawa odpyszacz OrtOssol 39, 3; A<cz> gemv
tho nasz oczczecz przyyaczyelszkye (pater seu
alter antecessor..., si faverent, OrtMac 101:
przyaczyelszky) przepusczal, ale my nye chcze
my wyaczey... przepusczacz ib. 74, 4.
Przyjacielstwo 1. 'przyjazne stosunki, przy
jaźń, amicitia: Przyszyagamy..., ysz pokoy
y przyaczyelszthwo bądzyemy chovacz 1500
M M Ae XIV 469.
2. 'pokrewieństwo, ajfinitas, cognatw : Non
propter affinitatem nye dla przyrodzenya albo
przyaczelstwa 1413—4 JA XIV 503.
Przyjaciółka 'kobieta przyjaźnie, przychylnie
usposobiona, mulier amico in aliąuem animo :
Vezvala przyaczyolky y saszyady (convocat
amicas et yicinas Luc 15, 9) Rozm 385; Vstawschy przeczyy yey y przyyytal ya barzo laskavye rzekącz: Vytay, ma myła przyączyolko
ib. 497.
Przyjajać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przyjaję
OrtMac 81, OrtOssol 62, 3; 3. sg. przyjaję
1447 R XXII 40, OrtMac 28. 81, etc.; 1. pl.
przyjajemy OrtMac 81; przyjajem OrtOssol
62, 3; ~ imper. 2. sg. przyjaj BZ Judith 11, 14,
Naw 118; ~ inf. przyjajać ca 1455 JA XIV
493, XV ex. PF V 19; ^ praet. 3. pl. m. przy-
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jajali BZ II Par 24, 26; ~ condit. 1. pl. m.
bychmy przyjajali OrtMac 128, OrtOssol 93, 4.
Z n a c z e n ia : 1. 'sprzyjać, być życzliwym,
przychylnym, favere, benerolum esse3: Alludit
pobłaża, przyyaye 1447 7? XXII 40; Przyiay
my, dzewce twey i?Z Judith 11, 14; Przyiayacz
adspirare ca 1455 X4 XIV 493; Zly gest czło
wiek, który nye przyiage swemv czialv (quia
turpis est pars, quae suo non congruit universo,
Sul 21: ysze skarada yest cząscz, yasz szą
sz swym pospólstwem nye szgadza) Dział 8;
~ nie przyjajać 'być wrogim, hostem esse3: Bo
gemv nye przyiaialy (insidiati vero sunt ei)
Zabath... a Jozabath BZ II Par 24, 26.
2. 'życzyć komuś czegoś, aliąuid optare3:
Abyscze s tego vzythka wyele myele {pro myeli),
tego bychmy wam radży przyyayaly (nam vos
quidem vellemus et libenter vobis impartiremur, OrtMac 128: bychmy wam radży zyczyly
y przyyayaly) OrtOssol 93, 4.
3. 'zgadzać się na coś, pozwalać, aliąuid concedere, pati, sinere3: Tho ma gyego zoną albo
przyrodzony, albo on, komv tego przyyąye
(cui faverit), oszyescz OrtOssol 30, 2, sim.
OrtMac 28; Tedy mv rzekły przyszasznyczy:
Przyyągely (si favet) thobye tego twoy sampyerz, my tesz przyyagem (nos bene favemus,
OrtMac 81: przyyayemy). Tedy rzeki ten ozalowany czlowyek: Nye przyyayą gemv tego
(dixit, quod sibi non faveret) OrtOssol 62, 2—3,
sim. OrtMac 81; Ya czyebye proscha... przez
twe wschysthko dosthoyenysthwo, przyyay my
thego, abych ya... mogła przyacz czyebye
szamego Naw 118; Przyayacz permittere XV
PF V 19.
Przyjaźniwy 'przyjacielski, amicus (adi.)3:
Tu sobye prziiaznywe poczalowanye dalasta
BZ Tob 9, 8.
Przyjaźń fo rm y : n. sg. przyjaźń ca 1428
PF I 484. 489, 1471 MPKJ V 74; — g. sg.
przyjaźni Aleksy w. 75, OrtMac 64, De morte
w. 245, Rozm 18. 618; ~ d. sg. przyjaźni
Rozm 618; ~ ac. sg. przyjaźń BZ Ex 34, 12.
Ruth 2, 2, 1466 RRp XXII 14, Rozm 802;
~ /. sg. (w) przyjaźni B Z Jos 23, 12.
Z n a czen ia : 1. 'dobre, serdeczne, przyja
cielskie stosunki, przychylność, życzliwość, amicitia, benevolentia3: Vidce, braca mila, zbauene,
vidce uelike sina bożego priiazn<i> Kśw cr 11;
Przyaszn ffauor ca 1428 PF I 484; Chową szą
w czczy i w kaszny, nye traczy nyedney {leg.
nijednej) przyaszny Aleksy w. 75; Prosschim,
panno, ia grszeszny, wyerny thwe *prszeyasznye Dorota 172; Warvy szy0, abi nygdi s przebiwaczmy szemye oney w przyyasn nye wcha-

dzal (ne... iungas amicitias) BZ Ex 34, 12;
Gestii bodzecze chczecz tich narodow... blodow syo przidzirzecz a s nim i... w prziiaszni
(amicitias) syo schadzaacz BZ Jos 23, 12;
Naydo przyiaszn (gratiam) myloscywego gos
podarza BZ Ruth 2, 2; Thego nye chczemy
nyzadney rzeczy dla, darów, rodu, przyyaszny
opusczycz OrtMac 64; Hac ope pensat opem,
gl. veniam przyaszn 1466 RRp XXII 14; Wsządycz trzeba luczkyey przyyaszny De morte
w. 245; Lsczywa przygyaschn ficcio (raptus
est, ne malitia mutaret intellectum eius, aut ne
fictio deciperet animam illius Sap 4, 11) 1471
MPKJ V 74; Przyaszny XV p. post. WilkKrak
47; Chovaly yą (sc.Maryją) podlvg yey svyatosczy...vczącz ya..., by mylovala przyasny
(amicitiam) dobrych lyydzy Rozm 14; Marya...
wschech szvych tovarzyschek czynylą szyą
nyschą, każde czynyla y vkazovala slvzbą podlvg svey moczy a tern przyasny (amicitiam)
nabyvala v nych ib. 18; Przyschedlesz kv rozlączenyy przyasny, thvemv mystrzovy y thyemv
mylemv pastyrzoyy krzyydą czynycz? ib. 618;
Yescze myły Kristus byl goto w przyącz gy
k svey przyazny ib.; H erod... kazał go yyescz
zaszye do Pylata rzekącz: Vyedzczye gy do
mego brata Pylata a dzyekuyczye yemv, yzecz
my taką przyaszn yczynyl ib. 802.
2. 'opieka, pomoc prawna, tutela, patrocinium: Przyaszn patrocinium ca 1428 PF
I 489.
Przyjąć fo rm y : praes. ind. 1. sg. przyjmę
Rozm 561; przymę B Z Ex 6, 7. IV Reg 22, 20,
Rozm 169; 2. sg. przyjmiesz 1471 MPKJ V 59,
Rozm 550; przymiesz FI 50, 20, KartŚwidz,
B Z Lev 19, 15. 25, 35, MPKJRp V 39r, Naw
80; 3. sg. przyjmie OrtMac 78, Dział 62, 1471
MPKJ V 84, Rozm 338. 469; przytnie FI
i Pul 47, 3. 145, 8, Sul 61. 66, BZ Gen 35,
6, etc.; 2. pl. przytniecie BZ Deut 1, 17, Rozm
261; 3. pl. przyjmą Sul 87, OrtMac 110, Dział
27; przymą OrtOssol 37, 1. 82, 1; ~ imper.
2. sg. przyjmi Błaż 322, 1471 MPKJ V 79,
M W 38 a, Naw 155; przymi FI 142, 1, FI i Pul
118, 116. 122, Słota w. 106, etc.; przym Park
403, SkargaWroc w. 27; 1. pl. przymimy 1424
Msza III s. 67, sim. VI. XII. XIV; 2. pl. przyjmicie FI 2, 12; przymicie Słota w. 109, 1424
Msza III s. 56. 58, sim. IV, etc.; przymcie Rozm
94; 3. pl. przyj micie FI 71, 3; przymcie Pul 71,
3; ~ inf. przyjąć Kśw cv 3, 1391 Pozn nr 279,
1396 PKKr I 243, 1398 Kościan nr 39,
etc. etc.; przyjąć(i) 1484 Reg 705. 706,
XV p. post. R XXV 226; ~ praet. 1. sg. m.
przyjął jeśm BZ Ex 19, 4; przyjąłem 1427
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Pozn nr 1266; -m przyjął 1403 Kościan nr 213,
1406 KsMaz I nr 673, 1425 Pyzdr nr 785, etc.;
f. -(e)m przyjęła Spow 4; 2. sg. m. jeś przyjął
FI i Pul 29, 1. 64, 4; -(e)ś przyjął M W lOOb,
Rozm 165; /. -(e)ś przyjęła Naw 50. 63; 3. sg.
m. przyjął jest FI 26, 16; jest przyjął 1423
ZapWarsz nr 61; przyjął 1391 Pozn nr 116,
1398 Leksz II nr 1139, FI i Pul 3, 5, etc. etc.;
f. przyjęła FI i Pul 17, 38, 1437 KsMaz III
nr 2795, 1450 ZapWarsz nr 914, etc.; neutr.
przyjęło jest FI i Pul 68, 34; 1. pl. m. przyjęli
jesmy FI 47, 8; przyjęliśmy 1424 Msza III
s. 67, sim. VI. XII. XIV, Sul 68, etc.; -smy
przyjęli 1436 Pozn nr 1467; (bohemizm) jsmy
przyjęli 1498 RTNŚl III 340; 2. pl. m. -ście
przyjęli Rozm 261. 491. 492; 3. pl. m. są przy
jęli Gn gl. 70a; przyjęli OrtMac 40, Pul 16, 13,
EwZam 285, etc. etc.; ~ pląperf. 3. sg. m.
był przyjął Rozm 155—6. 198. 241; ~ condit.
1. sg. m. -bych przyjął XV ex. SKJ I 151;
/. -bych przyjęła M W 131 b, Naw 132. 133. 143;
2. sg. m. przyjąłby XV p. post. Msza VIII s. 54:
-by przyjął ca 1431 Msza XII s. 214; -by przy
jąłby 1426 Msza IV s. 314; -byś przyjął XV
ex. GIWp 69; 3. sg. m. -by przyjął 1426
Kościan nr 1162. 1178, Sul 32, Dział 20, etc.;
neutr. by przyjęło Rozm 309; 1. pl. m. przyjęlibychom 1426 Msza IV s. 315, sim. VIII;
-by przyjęlibychom 1424 Msza III s. 61, sim.
VI. XIV; przyjęlibyśmy XV p. post. Msza VII
s. 61; bychmy przyjęli XV med. SKJ V 260;
byśmy przyjęli M W 65a; 3.pl. m. -by przyjęli
1418 TPaw VII nr 222, XV in. R XXIV 74,
Dział 7, etc.; ~ part. praet. act. przyjąw Sul
100, BZ Num 24, 20, Rozm Al; przyjąwszy XV
med. SKJ V 258, BZ Tob 11, 11, Rozm 48.
169. 190. 230. 552; ~ part. praet. pass. n.
sg. m. przyjęt 1420 TPaw VII nr 1812; g. sg. f.
przyjętej Rozm 603; neutr. przyjętego Sul 101,
XV med. R XXII 242; ac. sg. m. przyjętego
Dział 3; neutr. przyjęto 1456 Msza VI s. 262,
sim. XIV; /. sg. neutr. (po) przyjętem Sul 37;
n. pl. m. przyjęte Sul 49; ac. pl. m. przyjęte
1424 Msza III s. 60, sim. VIII; ~ inf. pass.
sg. m. być przyjęt OrtMac 51, 1484 Reg 707;
pl. m. być przyjęci 1484 Reg 706; ~ praes.
pass. 3. sg. m. przyjęty jest EwZam 307; jest
przyjęt Rozm 251. 252; neutr. przyjęto jeść
XIV ex. Pocz 232; ~ fut. pass. 2. sg. m. bę
dziesz przyjęt BZ IV Reg 22, 20; 3. sg. m.
będzie przyjęt 147*1 M P K JN 81; 3. pl. m. będą
przyjęci Dział 39; ~ praet. pass. 3. sg. m. był
przyjęt Rozm 111; ~ condit. pass. 3. sg. m.
by był przyjęt 1498 RTNŚl III 340;/. -by przy
jęta Rozm 785; neutr. -by przyjęto 1484 Reg 706;
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1. pl. m. -byśmy byli przyjęci M W 56a; 3. pl. m.
-by byli przyjęci Sul 52, Dział 39; neutr. -by
przyjęty były Sul 35. ~ W wykazie form użyto
umownie postaci przym- tam, gdzie grafika
dopuszcza bądź lekcję przym-, bądź przyjm-.
Z n a c z e n ia : 1. cdostać, otrzymać, accipere*:
Przyoli iesmi (suscepimus, Pul: przyęlysmy),
bosze, miloserdze twoie FI Al, 8; Jacom tegy
lanky w s<a)stawo v Sodziwoga ne prziyanl,
czsosmo {leg. csośm ją) szekl, ale mi yo darmo
dal 1403 Kościan nr 213; Gdiby rzeczy zastawyone... pozyczcza... yakoby za przerzeczoną
sv;mmą *peynyądzy doszycz czynyącze przyąl
(si... receperit) Sul 32, sim. Dział 20; Qui totum mundum vario vestit ornatu pannis
yilibus involuitur, ut nos stolam primam reciperemus bychmy... rucho nyewynnosczy przyyaly XV med. SKJ V 260; Deo pro nobis aliquid prouidente melius a tho z bozim zgyednanym prze nasche lepsche, aby przesch nasch
dokonanya swego przygyąly (deo pro nobis
melius aliąuid providente, ut non sine consummarentur Hebr 11, 40) 1471 M P K JN 133;
Pomozi, mylosyerny bosze, abich mylosczi
twey wiączsze dobroci przyiala M W 131 b;
M athko..., proschą szluthovanya twego przez
tha szlawa, yazesz przyala od boga Naw 50;
Gospodze moya, czyebye proscha przez thwe
dosthoyenysthwo, *genzesz tedy przyyala, gdy
yesz mathka boża uczynyona przez mylego
szyna thwego Naw 63; Talis homo similis est
fracto vasi, quod in se non potest continere
aquam. Sic homo audiens verbum dei et non
faciens, non potest consequi, myecz, przyyacz,
aquam, id est graciam dei et spiritus sancti
XV p. post. GIDom 55; Sthargaly ge (sc. bydło)
zwyerz, ostathek przymye pąn, przydze panv,
czyge gest (deferat ad eum, quod occisum est
Ex 22, 13) XV p. post. Kałużn 285; Przyyąl
odpusczenye XV p. post. R XXV 265; Były
nyektorzy kaczerze, którzy movyly, yschby szye
myano krzczycz y dycha syyatego przyacz
v dzyen svyczek Rozm 191; Alye to slovo
rzeki myły Iesus syyątem duchem, ktor[z]y
myely przyyącz (quem accepturi erant Jo 7, 39)
czy, którzy ssą ven yyerzyly ib. 459; Apostolovye iusch przyąyschy syyątego ducha (spiritu
iam accepto) ib. 552; Yze przyąly {sc. aposto
łowie) syyątego ducha (dicuntur accepisse spiritum) ib.; ~ przyjąć krest 'zostać ochrzczo
nym, baptizarP: Krystus przyawschy krest (Jesu
baptizato) y yyschedl z rzeky nag Rozm 190;
~ płód, syny przyjąć 'mieć potomstwo, liberos
habere5: Paknyaly oczecz yczynywszy thaky
dzal... gynszą zoną poymye a syny sz ney
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przymye (si... susceperit, Dział 54: gdyby...
myal s nyą syny) Sul 66; Yze then stary mąsz
y yego zona, Elzbyetha prz<ez)dzyatkyny,...
yyelyebny y przeslavny plod przyaly Rozm 46;
~ przyjąć pomstę fściągnąć karę, poenam alicui
rei contrahere : Modlya szye thobye, abych
na szwoya dvschą nye przyyalą pomsthy Naw
143; ~ duch przyjąć 'odzyskać przytomność,
ad se redire, se colligere: Yako Iesus to slovo
rzeki, tako on vmarly nathychmyast duch svoy
przyal y ozyl (mox resumpto spiritu mortuum
revixit) Rozm 134.
2. 'wziąć, pochwycić, capere, comprehendere :
Kedi Jan zastauil Jandregevi zastau0 we cztirzich grzifnach a f szesczi skot a on ya przyal
1391 Pozn nr 116; Iz pani Helska V0czenczovim ludzem czinila zaplaczene podług vgednana, ani f a oni5) go ne chczeli przyocz ib.
nr 279; Kegdi Prandotha... list Jasconis...
na ten dzen chczal oprauicz, a on tego ne
*chczano od nego priyacz 1396 PKKr I 243;
Tegdi przymesz (acceptabis, Pul: wezmyesz)
ofar0 sprawedlnosci FI 50, 20, sim. KartŚwidz;
Prziymicze (suscipiant, Puł: przymcze) gori
pocoy ludu FI 71, 3; Jako Yadwiga przedala
swa czanscz w Golach y iam posłem bil do
gey bracy ot ney, aby wszdawne ot ney prziyanli
1418 TPaw VII nr 222; Jacom ya sial posła
do pana Barthossa, aby przyal y wząl wrzessenye, a on nye chczal przyachacz przyancz go
1423 Kościan nr 1016; Yze Sandek za swe
penandze wząl zaplaczene y tho w<o)lą przygyal 1424 MPKJ II 303; To tegodla obyatowanye sluszbi naszey..., proszymi, pane, aby...
raczył prziyąncz (u t... accipias, Msza I : *aby...
przimiesz, IV. VIII: aby... przyolby, XII:
aby... przyol) 1424 Msza III s. 54, sim. VI.
XIV; Byerzyczye albo przymicze (accipite,
Msza VI. XIV: *przymucze, byerzcze, I. VIII:
weszmycze, V II: byerzczye) a gedzcze... ss tego
wszistczy 1424 Msza III s. 56. 58, sim. IV;
On go (,sc. konia) przy acz ne chczal 1427
Kościan nr 1414; Jakom ya wydzelil oczczysthe
ymyenye Katherine, oczczysną wszisthka, y w loszy myotal, ana (fa ona5) za tho przyyąla 1450
ZapWarsz nr 914, sim. ib.; Bodzesz przeklyoti
na szemy, *is tocz... przyy0la (quae... suscepit) krew brata twego BZ Gen 4, 11; Przemyenyoni bodo (sc. chleby ofiarne) przed bogem, *przy0tti (suscepti) od synów israelskich
prawim prawem wyecznim BZ Lev 24, 8;
Przym, id est suscipe Park 403; Szloncze...
szercza nasze pobudzawa, byszmy przyyaly
yasznoscz y szluszbą boszka M W 65a; Przyyęly
myę (susceperunt me, FI: *wsoli S 0 me),

yako lyew gotowy ku korzyszczy Puł 16, 13;
O czyalo boga żywego Jesv Krystha..., przyymy
od nasz pozdrowyenye Naw 155; Pozdrovyl
y (leg. ji 'g o \ sc. Gabryjel) rzekacz: Zdrów
bądź, Yoachymye..., myr y vczyecha, zdrovye
y nadzyeya yyelykyego veszelya przymy (tibi sit)
dzyszyą Rozm 3; ~ przyjąć (ciało) 'wcielić się,
carnem humanum assumere5: X pus... gest gednacz a roswadzacz myedzi luczmi a myedzi
bogyem, podluc czlowyestwa prziątego XV
med. R XXII 242; Xpc dominus fuit IX mensibus in vtero virginis M arie..., hoc autem
non fuit necessarium ad hoc, ut corpus eius
sanctissimum in hoc tempore susciperet debitam figuram przyyalo podobną figura XV med.
SKJ V 257; Quod deus... assumens nostre
mortalitatis et fragilitatis carnem, a przyyawschy na szą nascha szmyertelnoszcz, noster
frater factus est ib. 258; Syn boży yyekuysczye
yrodzony szgarna szye v zyyoczye blogoslayyone dzyevycze y przyal od nyey czyalo
(carnem sumpsit) y piecz rodzaya czlovyeczego
Rozm 51, sim. ib. 74. 155; Vyerze, yze dvchem syyąthym począł szye y przyal oplczyenye
(quem... credo... incarnatum) ib. 66; Ktoresch
(sc. ciało) on byl przyal (quod... iunctum fuit
ei) z dzyeyycze Marye ib. 155—6; Iesus...
czczyl boga oycza, yen byl y (leg. ji cgo5) posiał
z nyeba, abycz przyal piecz (misit incarnari)
ib. 160; Która potrzeba k temv przypądzyla,
yzesz thy czyelestnoscz przyal (quae necessitas
coegit incarnari)? ib. 165; Przyawschy czyalo
(resumpto corpore) lepak badzyesch zyw ib.
169; Yze byl przyąl (sc. antykryst) czlovyeka
formą (hominis assumpsisse formam) ib. 198;
Ya yyerzą v Yezvsa, yze yest pravy bog a pravy
syn boży, który prze nass przyal piecz czloyyecza (pro nobis incarnatum) ib. 231, sim.
1444 R XXIII 304; Vkazal (sc. Krystus) czyalo
czlovyeczenstva y przyąthey krevkosczy Rozm
603; ~ 'posłużyć się, użyć, uti : Gdisz vsrzal
Amalecha, przyyow przislowye (assumens parabolam) rzecze BZ Num 24, 20; ~ na opiekę
przyjąć 'wziąć w opiekę, in fidem, tutelam accipere : (F)ranczek ssyestrzenyczą Lucią syrotą
w młodych leczech y z gymyenym, yaco ssto
grzywien, na swą opyeką przyiąl (in suam
curam recepit, Sul 37: wszyąl) Dział 26; ~
przyjąć w jednanie 'podjąć się polubownego
załatwienia sprawy, partes arbitri in aliąua re
suscipere5: Jako mne Sczepan przyanl w yedna(nye) 1428 ZapWarsz nr 338, sim. ib.
3. 'nie odrzucić, zgodzić się, uznać, non reicere, concedere, pati, sinere, agnoscere : Jaco
Marcin bil na swem rocze f Szamotulech
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y kczal bidlo vroczicz i przisz0g0 vczinicz,
a poszel pana Sczepanof nechal tego prziioncz
1396 Pozn nr 194; Esz Nicolay..., czsosz myal
prziyanczrakoymyekuposzpolitey rancze ss Sandzischem, to prziyanl ku swey rancze, opusczo
Sandzisza 1401 SKJ III 194; Nad yeesz myloscziwym... obliczym weszrzecz raczy y prziy0te albo prziyemne (accepta, Msza VI. XIV:
przigyatho y przygyemno, IV: wdzanczne albo
przygemne, VIII. XII: przyyernne, I. VII: przygyarnn[y]e) ymyecz, yako prziyołhe (Msza VI.
XIV: przygyatho, XII: przyemno, IV: przigemne, I. VII: przygyamn[y]e) ymeecz raczył
yesz obyato, dari, offyari (sicuti accepta habere dignatus es munera) dzeczancza twego...
Abel 1424 Msza III s. 60, sim. VIII; Iaco kędy
pan Micolay graniczył myedzy Ranczskem
a Zejninejn, tedy nye przyąl copcza nad Zelechwya 1425 Kościan nr 1122; Iaco łan przyal
zachoczcza ote mne 1426 AKPr VIII a 48;
Jacom to, czom trzymał jey oczczysna v nayme
y ne przyalem żytem anym tesz zitem spusczycz
mai 1427 Pozn nr 1266; Jako Micolay v mnye
*sznow0 na drugi rok przigol 1433 ZapWarsz
nr 488, sim. ib.; O kthori połap Anna na mya
szalowała, ten ya sprawił przeth posvem,
a ona gi przigyala 1437 KsMaz III nr 2795;
Swyatky s troyga rodu o swoyąn sromothąn
stawycz ma, które wschdi starschi zemye
prziymąn (eligerent et acceptarent) Sul 87; Jako
mnye z Jacubem vjednano o rankoyemstwo
zyemskego prava, a Jacub jednanye prziyal
1452 ZapWarsz nr 927; Dzewko, przy my thakye omyszly gospodzyna, przymy yego sznaky
1453 R XXV 210; Vszlyszawszy dzewka bogem
navyedzona przyyalą krolevycza ib.; Nyzadnemv rosdzal nye *bodze... ani przymyecze
(accipietis) czyeykoli osoby BZ Deut 1, 17;
Gena czoscz przyiola (seąuebatur) Tebny...,
chczocz gy królem vczinycz BZ III Reg 16, 21;
Yesthly wam k themu potrzebyen y *vszetheczen, może bycz wybran w radą y przyyath
k wam <w> szyedzacza radą (OrtOssol 44, 1:
wybyeramy go w radą y byerzemy k szobye
w szedzaczą radą) OrtMac 51; Czokoly sta
rzy raczcze wysznawayą, ysz szyą przed nymy
stało, to nowy maya przyąncz OrtOssol 14, 2;
Przymały {OrtMac 110: przyymaly) gy... przesz
przygany za prawo (si sententiam pro iure
suscipient), tedy ten ortel ma myecz mocz
ib. 82, 1; Maya przyyacz za prawo (sc. ortel,
recipi et teneri debent) ib., sim. OrtMac 110;
Bandzely gemv szkazano odprzyszancz szye,
tedy przyszagy ma woyth przyyacz (accipere)
OrtOssol 91, 2, sim. OrtMac 125; Maya tego
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myrv lomczą kv prawu wolacz w gaynem sandze, a chcze-ly kto raczycz ku prawu, mayą
rąkomstwo przyącz OrtOssol 94, 3, sim. OrtMac
130; Obye stronye... o wszytky rzeczy... na
nas spvsczyli, yacoby na rozgodzczą, vfalyączą
y gednaczą przygyatego Dział 3; Chczemi, aby
nasze... statuta... wszytczi ziemyanye przyiąli
ib. 7; Chczemy, aby... sadza swiadeczstwo
przyiącz przysądzyl (testimonia... per iudicem
recipiantur, Sul 35: abi... szwyadeczstwa...
przes sząndzą prziyąthi bili) ib. 24; Przed
sądem brath abo syostra przygmą (accipiat,
Sul 38: weszmye) skazanye ib. 27; Tedy
sądzą Falcowy przysądzyl dawnoscz przy
iącz ib. 29; Przygmye excipiet (war. lub. rp.:
przymye; omnem masculum excipiet mulier et est filia melior filia Ecclus 36, 23) 1471
MPKJ V 84; Gdyby Stanisław za sszyna po
kory nye przyanl any by sszya ku pokorze
posthavyl 1471 ZapWarsz nr 1421; Sządny pro
rok przyyathy yest (acceptus est Luc 4, 24,
Rozm 251. 252: yest przyyąt) w oyczysnye svogyey EwZam 307; Tho, czo cyrpymy, Zebys
tho *przywl za... nase *sgrzysenge XV ex.
GIWp 69; Ku krolevstw (leg. krolewstwu) duchoynemv dvoyaka rzecz yest potrzebna: pyrve
przeto, yzby pravda słuchana, vtore, yzby
pravda przyątha Rozm 785;
~ rok, dzień
przyjąć 'zgodzić się na termin sądowy, diem
iudicio constitutam p r o b a r e Jaco... sdalem
mv rok do Bucowcza s tym czlowyekem rathayem o diuk prawa, a on ten rok przyyąl
1425 Kościan nr 1113; Jacom ya jesdzyl ot
pana Przybislawa do pana Wyanczincza, 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; Yako
brath moy nye yal z mymy łudźmy do panye
Gosczeyewske y nye przyyol roku na Jandrzeya mlinarza 1436 Pyzdr nr 1061; Kyedi
pan Burczek dal rok Mycolayewy..., a on gy
przigyal szwym (leg. z swym) czlowyekyem na
Gyeralthowye 1437 ib. nr 1124; Anym dnya
cu postawyeniu... Dorotky przyyal 1473 Czrs
s. LXXXVIII; ~ przyjąć kogoś za coś 'uznać
za coś, uczynić kogoś czymś, wyznaczyć komuś
pewną funkcję, agnoscere, pro aliąuo habere,
facere, creare, munus ąuoddam assignare : Ktocoly czczy szensko twarz, mathko bosza, gy
tim odarz, przymi gy za sługo swego Slota
w. 106; Jaco Jacub... tego sandzą, czszo gy
Maczey... przyąl za sządzą v Jacussą, prawa
mv dopomogl pyrzwey, nisly na nem prawem
dobył yyprawyayącz swego rąkomyą 1420 Ko
ścian nr 809; Derslaus... debet statuere... sca-
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binos contra Bartholomeum... w to słowo:
Esz prziyanth za pyerczo, a on ne chczal zalouacz 1420 TPaw VII nr 1812; Przymo (assumam) waz sobye za lyud a bodo was bog BZ
Ex 6, 7; ~ (przyjaźń) przyjąć 'zawrzeć przy
jaźń, amicitiam cum aliąuo contrahere’: Iacobus... tunc maiorem amiciciam cum Xpo contraxit, przyąl, ąuando mundum, carnem et
dyabolum devicit XV p. post. R XXV 179;
~ znajmość przyjąć 'zawrzeć znajomość, consuetudinem cum aliąuo iungere5: Jacobus... za
poczestnego... yest... prze dobri luth, s ktorim snaymoscz swoych czaszow przyol albo
posnacz mogl,... myan, dzirsan y chowan 1474
Zab 540; ~ małżeństwo przyjęte 'małżeństwo
prawnie zawarte, matrimonium legitimum : Fran
ciszek othpowyedzal, <że> dawnego czassy po
malzenystwye prziyąthem (post contractum ma
trimonium)... nygdi nye bil ypomyenon o rzeczi Sul 37.
4. (o gospodarstwie chłopskim i jego czę
ściach) 'objąć w używanie, aliąua re uti incipere : Jako yest Jan w mne przyanl chicze
1423 ZapWarsz nr 61, sim. ib.; lako v mne
łan prziyol ogroth na dan, a yczeckl prawa
my ne zaplacziw 1425 KsMaz II nr 1775;
Jacoszmy roley nye prziyali na schedlenye na
Cobilnicza v Kacolewskego 1436 Pozn nr 1467;
Esszem n[y]a them sządze szedzely, kyedi Sta
nisław u Mikolaya włoka dobrowolnye przygal,
ale nye po nyewoli 1449 BiblWarsz 1861 III 20;
Staschek przyąl poluvloczek znowv w gayonem
szandzye, a pan *gi zalozil gi thym gonyenym,
a on przyąl za załoga 1449 TymProc 295; Gdi
kmyecz prziyaw wlokąn nye gydzye do pana
Sul 100; Ktorisz kmyecz... do prziyantego
gymyenya (ad bona acceptata) nye przenyoslbi
syąn Sul 101, sim. ib.; Qui homo post fideiussionem apud me acceptavit al. prziyal 1450
TymSąd 155; In thaberna sedens (sc. kmetho)
acceptavit al. przyąl mansum desertum et libe
rum non edificatum 1452 ib. 40; Jako Marek
nye prziyąl v Czcibora w Byelucyech polwloczka any gego kmyecz byl 1453 ZapWarsz
nr 910; Iacobus debet... statuere... coram
<iudicio>, quod esset ipsius kmetho et aput
ipsum suscepit prziyal 1463 TymWol 61.
5. 'wpuścić, dać dostęp, dopuścić do korzy
stania z określonych uprawnień, introitum alicui
dare, sinere aliąuem certis ąuibusdam legibus
u ti\ O duschy... szam bog pyeczą ymyal,...
gdze<s>ch tho sam przebywał, thv ya k sobye
przyiąl (Bogur BD: przyma, EF: wzywa) Bogur C; Kako gesm was przenyosl... a przyy0l
gesm (assumpserim) sobye BZ Ex 19, 4; Nye
S ło w n ik sta r o p o ls k i V II
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przymyesz (non consideres) persony vbogey
B Z Lev 19, 15; Przeto przim0 cy0 (colligam te)
ku twim oczczom a b0dzesz przyi0t (colligeris)
do grobu twego w pokoiv BZ IV Reg 22, 20;
Aczby taczy naszą laską zasyą w królestwo
były przyłączy Dział 39; Pomowil gy bycz
slodzegya... y gynsze vele slow... vczynyl...,
ctorichse to slow *vragayocza, *vwloczayocza,
vyszey yipiszana tedy g duszy przyyol y nyne
spomina 1474 Zab 540; Abiszmi bili w towarzistwo wasze prziienczi M W 56a; Wołam
k thobye..., przymy mye k szobye M W 67b;
Nye chczacz potapyenyą mego zaszyesz mye
w laszką przyial (dominus suscepit me Psal 3, 6)
M W lOOb; Przymy mye przez thwe goracze
myloszyerdzye Naw 47; Bandz dvschy mey
dzysch odpłata..., kthora thy przymyesz ku
*chwyalye krolyesthwa szwego Naw 80; Pan
bog... dussę iego przymie do kroliesthwa nie
bieskiego ca 1500 SlOcc XII 165; Kyedy bądą
vmączon na krzyzv, z moyą duschą *stopyą
do pyekla... a dusze zbozne, które szą tamo
zamknyony, vyvyodą y przymą (suscipiam)
vyekvysty (leg. w wiekuisty) myr Rozm 169;
Thedy on przyschedschy y przymye albo vezmye (assumit Luc 11, 26) s sobą ssyedm złych
dvchow ib. 300; Tocz yest ten, który słucha
słowa bożego a nathychmyast ge przyymye
(accipit Mat 13, 20) sz veszelym ib. 338;
Rozvmyey, yzeczyem przyschedl..., aby czy,
czvsz smyerny, osyyczeny, a ovy, czvsch pysny,
ysby slyepota serczv przyąly ib. 424—5; Gdy
przydą y przyymą (accipiam Jo 14, 3) vass kv
mnye samemv, yze gdzye yestem ya, bysce
y vy były ib. 561; Yze yescze myły Kristus byl
gotow przyącz gy k svey przyazny ib. 618;
~ Nye gest slvsznye, aby... mocznyeysze per
sony, nyszly panowye tych wszy, w która
solthysthwa biły przyączy (assumantur) Sul 52;
Chcząly gy raczcze przyyacz w myasto myesczanynem (si... volunt... ipsum ... in civitatem
pro cive recipere) OrtOssol 43, 3, sim. OrtMac
50; Thaczy tho mogą byczi przypusczeny albo
przyączi w then tho zakon 1484 Reg 706;
Yesthlyby takyego... przyątho,... ma byczi...
vydan kaczermisthrzovy ib.; Gdyż tho sye
zsthanye thak..., thedy ma byczi obleczon
y przyąth (induatur) ib. 707; Przystupil gest
przed nas M atieg... a szadal gest, by byl
przygiąnt w mieskie prawo, a my... tho gsmy
udielali, ze gsmy gi w miesczke prawo przygiąli
1498 RTNŚl III 340; Wsey ('swej9) szekczy<e>
albo zakony nykogo nye przyaly (neminem
adhibentes), yedno alyez rok sluzyl Rozm 182;
~ Jakoszm jal s Mroczken (pro Mroczkem)
34
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*ranczit san, a kzancz me opat ne chczal
*pzryiancz 1398 Kościan nr 39; Isz Potrasz
stawał S0 na ten rok, iaco mai, ano go ne
chczano *prziayncz 1400 Pozn nr 450; ~ 'przy
jąć chłopa na osiedlenie, na gospodarstwo, cme- 5
thonem in agris suis collocare*: Yaco Marcin
trzi stawał *dzloueki... szoltissewi na ossadzene, an Ca on5) ich ne chczal przyyandz 1405
Pozn nr 782; Yacom ya ne przy0l Olbrzikowa
parobka 1406 KsMaz I nr 673; Jaco Jacub 10
stawał trzi czloweki paney Ketliczskey y gey
sinu podług prawa oszadzaiancz, ani (ca oni3)
go nechali przigancz 1408 Kościan nr 364;
Iacom stal w kupi s Yacussem o soltistwo,
a on mi rolą zaorał, a w tern mą geden pan 15
ne chczal prziyancz 1416 Pozn nr 908; Jacom
ya z Pyotrem... nye vgednan, abych czloweka
myal przyancz 1424 Kościan nr 1022; Yakom
ia nye przygyol czlowyeka wynach {leg. w wi
nach), za które mi Woyczech ranczil, rzkacz 20
we trzech copach 1425 Pyzdr nr 785; Yakom
bil posłem ot Mycolaya... do Januscha...
opowyaday0cz, ysz gospodarz nye chczal gich
przygyocz na wtorky w załogą 1429 ib. nr 923;
Kędy Jan karczmars stawał trzy kmyotowicze 25
prze(d ?) woytha... ozadzayancz mu rola, a woyth
gych ne chczal prziyancz 1434 Pozn nr 1441;
Pan, kthory gego kmyecza przymye (dominus,
qui cmethonem acceptaverit) vczyekayączego,
pirwemv panv... vyną... ma zaplaczycz, kmye 30
cza wr oczywszy gemv Sul 61; Jakom nye przy
jął zasaczcze na wloką 1453 ZapWarsz nr 936;
~ przyjąć na miłość 'przyjąć na łaskę i nie
łaskę, in fidem potestatemąue suam ałiąuem re
cipere : Owynyly rada swego myesczanyna 35
o kthorykolye vczynek... a dal<i> szye na miloscz, a przymąly gy {OrtMac 40: a przyyaly
gy) na myloscz (ipsum ad veniam recipiunt),
mogą gemv myloscz vkasacz OrtOssol 37, 1;
Acz naszą laską na myloscz badą przyiączy 40
{sc. zbiegowie), chczą syą rownacz we czczy
slyąchcze nyeporuszoney Dział 39.
6.
'wpuścić do siebie, powitać, udzielić gościny,
ałiąuem admittere, salutare, hospitio recipere
Ony... Xpa SZ0 xobe {leg. k sobie) prig0cz 45
biły posZ0daly Gn 2a; Tercio gaudere debemus
exemplo angelorum, qui hodie magnum habent
gaudium de eius societate yse S0 go przyg0ly
Gn gl. 70a; Blogoslawoni, iegosz ies wibral
y przyol (assumpsisti) FI 64, 4, sim. Pul; Przymy 50
(suscipe) slugh0 twego w dobre a ne bod0
potwarzacz m0 phiszny FI 118, 122, sim. Pul;
Dawam sche *tysche vynna, y<s)chem... pyelgrzyma w dom szwoy nye przyala Spow 4;
Ego vobis dico: Facite vobis amicos de mam- 55
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mona iniąuitatis, ut cum defeceritis, recipiant
vos in eterna thabernacula aby vasz priiąli
wekviste {leg. w wiekuiste) prebitky (Luc 16, 9)
XV in. R XXIV 74; Assumpsit Ihus duodecim
discipulos w[o]sz0l albo k szobe przyy0l Xc dwanacze wcznow (Luc 18, 31) ca 1420 R XXIV 83;
*Excepi illum *psziyąly gy (mulier ąuaedam
Martha nomine excepit illum in domum suam
Luc 10, 38) XV p. pr. R XLVII 358; Prziymy
dzisya nasze dusze (animas nostras suscipe)
Błaż 322; Gegosz {sc. Jakoba) przymye Bethel
ze wszym ludem B Z Gen 35, 6; Gdiszbi zvbozal brat twoy,... przymyesz (susceperis) gy iako
przichodnya y podrosznego B Z Lev 25, 35;
A przyi0wszi (suscipiens) gy on a matka, przitulywszi k sobye, poczalovaly gy B Z Tob 11,
11; Ve vlosne przyszedł a svogy go nye przyąly
(non receperunt Jo 1, 11) EwZam 285; Opera
corporalia: nakarmy łącznego, napoy... pragn[y]ączego..., przymy vbogyego 1500 JA XV
540; Kaplany... Marya mylosczyvye przyaly
Rozm 15; Tako ony zboycze... przyąly ye
v gospodą svoyą ib. 85, sim. ib. 97. 119. 138;
Tamo nye był nyyeden tako yyerny albo tako
dobry, aby yą (leg. je) w svą gospodą przyal
(ipsos qui hospitio reciperet) ib. 91; Poskoczczye..., przymczye dzyeczyatko, modlczye szye
pravemv bogv (infantem hunc suscipite, deum
adorate) ib. 94; Poklonyyschy szye {sc. lud)
Mary, matce yego, przyely (susceperunt) yą
naboznye ib. 96; Archelaus... schedl do kosczyola a yyelyka laską byl przyat (susceptus
est) od lyvda ib. 111; Padł {sc. Abagarus) na
sve oblycze przed nym y dal yemv chvalą,
przyyawszy (suscipiens) sylno laskayye, pozdrovyl y {leg. ji fgo3) a kazał yemv s sobą
szyedzyecz ib. 230; Yam przyschedl v ymye
oycza mego, a yysczye mye nye przyąly (non
accipitis me Jo 5, 43) ib. 261, sim. ib. 491. 492;
Przydzye yny v ymye yego a nye w ymyą
oczczovo, tego wy przymyeczye (accipietis
Jo 5, 43) ib. 261; Lzey bądzye w ssądny dzyen
zyemy sodomskey a gomorskey, nyzly onemv
myasty, które by vasz nye pr<z)yąlo (Mat
10, 15) ib. 309; Kto przymye vasz v ymye
moye, ten mye przymye (qui recipit vos me
recipit Mat 10, 40) ib. 313, sim. ib.
7.
'wziąć w obronę, pomóc, ałiąuem defendendum recipere, iuvare3: la iesm spal y naspal
iesm se, y wstał iesm, bo gospodzin przii0l
(suscepit) me FI 3, 5, sim. Pul, M W 118b;
Prawicza twoia przyi0la (suscepit) me FI 17, 38,
sim. Pul; Gospodzin przy0l iest (assumpsit,
Pul: przyol) me FI 26, 16; PowisZ0 cze, gospodne, bo ies przy0l (suscepisti) me FI 29, 1,
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sim. Pul; Bog w domu iego poznan bodze,
gdi przyme (cum suscipiet) yo FI 47, 3, sim.
Pul; Zbawene twoie, bosze, *przyolo iest (suscepit, Pul: przyęlo yest) me FI 68, 34; Przymy
(suscipe, M W 38a: przygymy) m y0... a zyw
bodo F/ 118, 116, sim. Pul; Pan strZese wchodnow, syrot0 y wdow0 przyme (suscipiet) FI
145, 8, sim. Pul, M W 126a; Nyewyastho,
w parszonye Jana, szyna thwego, przymy
w obrona czlowyeka grzesznego M W 101 b;
Przyal (suscepit Luc 1, 54) Israhel, dzieczio
swe, wspomnyal mylosyerdzia swego M W 139b,
sim. XV p. pr. R XLVII 357, EwZam 289,
Rozm 53; Petentes, ut nos acceptaret przyąl
XV p. post. RRp XXV 183.
8. 'wziąć na siebie odpowiedzialność za coś,
in se aliąuid recipere3: Ienze S0 ne zadał priioch
lichoth clouec<ych> Kśw cv 3; Przyąl sustulit
(peccata... nos abluendo sustulit) 1444 R
XXIII 301; Bandąly *checzecz naszego sandzenya szą zwyarowacz, na szą nye chczyąącz
przyyąącz (nolentes in se accipere) tychsze zzaloob, skazalyzmi Sul 28; Qui peccata nostra
ipse pertulit, gl. id est perfecte tulit, in corpore
suo super lignum, gl. sc. crucis pendens yenze
nasze grzechy szam przyąl, dokonalye wzyąl,
wyszącz na d<r)zewye szwyątego krzysza (I Pet
2, 24) XV med. SKJ I 83; Yze Xps za nas
szmyertny sen przy0l y wstał z martvych
Pul 3 arg.; Aze do tego czaszy albo vyekv,
yenze wschytky grzechy może przyyącz (capere), v zakonye bydlyl Rozm 187; Yze bara
nek boży przez zakały s yyelyką chvalą albo
slavą przyąl na szye grzechy syyeczke ib.
802.
9. 'poddać się czemuś, podporządkować, alicui rei se dedere, submittere, subicere : Prziymice (apprehendite, Pul: *prymycze) pokaznene FI 2, 12; A pakli any tak *checz bodzecze przy00cz (recipere) kaszn m0 BZ Lev 26,
23; Czo ma byczi czynyono z onymi, którzy
by chczyeli thą regułą przyączi (qui debent
recipi) 1484 Reg 705; Gdyby yuz ktokoli
chczyal w then zakon wsthąpiczi a tho braczthwo przyączi ib. 706; A onego th o ... mayą
przyyodzycz, yzby przyąl pokuthą (ad recipiendum poenitentiam) ib. 719; Ale ssą poyynny, aby przyąly pokuthą (poenitentiam...
recipiat) z pokorą ib. 724; Yze podług zakona,
ktoregoz byl *nye przyal (sc. Herod, quam
receperat), nyepod<ob>no było myecz zoną
brata svego Rozm 241; Tedy czy ystny, boyącz
szye żarłocznego syyrza..., y przyyąly (receperant) Moyseschovy xyągy y zakon zyemye
zydowskey ib. 245; Czemv czyaskosczy tvego

grzecha nye obaczysch a skaranym polyepsenya nye przyymyesch? ib. 550.
10. eznosić, cierpieć, ferre, pati : Dignatus
es hanc yilissimam pati doloris formulam tho
nanądznieysche a sprosne polozienie nadze
przyacz 1444 R XXIII 305; Fratres, libenter
suffertis, przymicze, czerpiczye, insipientes, cum
sitis ipsi sapientes (II Cor 11, 19) 1453 R XLVII
351; Volalby... smercz ymecz y *podyocz,
nisly taka slova sprosna... od przerzeczonego
lana czirpecz et *przyyocz chczecz od nego
1474 Zab 541; Przymyz mąką, czyrpysz a vschysczy łudzye bądą zbayyeny Rozm 605.
11. (o komunii św.) 'spożyć, sumere, comedere’: Iacom Potrą spowadal w ponedzalek
y s mu ranku przyal *posze czalo 1404 Piek
VI 231; Aby ylekolye gych s tey oltarzowey
vcz0stnosczy naszwyotszchego syna tweego
czyalo y krew prziyąlybichoom (u t... sumpserimus, Msza IV. VIII: przyolibichom, VII:
przyąlybyszmy, X II: przyemny, pro przymemy)
1424 Msza III s. 61, sim. VI. XIV; Yeesz
czyalo vsty przyyolysmi (sumpsimus), pane,
czysto mysio y duschzo przymymi (capiamus)
1424 Msza III s. 67, sim. VI. XII. XIV; Przyacze czala y krwye pana naszego..., yesz przyacze yą szmyalem przyacz (sumere, Msza III:
wsząncz), nye badz mye na szad y na pothapyenye 1456 Msza VI s. 264, sim. XIV; Benedicta filia tu a domino, quia per te fructum
vite communicauimus ovocz zivota prziialismi
1461—7 Serm 442r; Boże..., dayze my przyyącz
czyalo (da mihi corpus... suscipere) szyna
thwoyego..., abych thako thutha na zyemy
przyyala a po mogym zyvoczye gyego ogladala
Naw 133, sim. ib. 132; Przymy (SkargaWroc
w. 27: przym) szyyathoscz, boże czalo SkargaPłoc w. 63; Dlatego czya prossza..., yszbych
dostoynye przyyąl czyalo yego XV ex. SKJ
I 151; Panno M aria..., vczyn mya dostoynego,
yszbych mogl przyącz szyna tvego ib.; Yako
svyączy apostolovye y Iudasch przyąly boże
czyalo y krev mylego Iesucrista Rozm 543.
12. (o urzędach, funkcjach) 'objąć, inire :
Czso <Woj>tha zabrał Janowi cone, to zabrał,
nisz <kr)ol przyol crolewstwo 1398 Leksz II
nr 1139; Gdy ktho przymye (OrtMac 78:
przyymye) przysząstwo (accipit quis officium
scabinale) na szwą przyszagą OrtOssol 60, 3;
Nutricis ac gerule officio fungebatur prziyala
vrzad mamki a pyestunky 1461—7 Serm 443 v;
Byl napyrwschy Andrzey, który napyrvey stolyecz apostolsky przyąl (qui primus apostolicum est consecutus munus) Rozm 201; Czlovyek yeden yyelebny poschedl v daleke kro-
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lewstwo przyyącz sobye krolewstvo (accipere
sibi regnum Luc 19, 12) y przyvroczycz ib. 407;
Po yego srnyerczy syn myal przyyącz byskupstwo ib. 666.
13. rwysłuchać, usłyszeć, audire, exaudire:>:
Vszyma przymy (percipe, Pul: poczuy) modlene
mogę FI 142, 1; Przymicze tho powedane przed
waszo czescz, panni, pane Słota w. 109; Placzlywą... skargą przyąlyszmy (recepimus) Sul 68;
Suscipite, przymicze, insitum verbum (suscipite
insitum verbum, quod potest salvare animas
vestras Jac 1, 21) ca 1450 PF IV 575; Przymy
(sumę) słowa swey sluszebnyce BZ Judith 11, 4;
Przygmyesch (war. łub. rp.: przymyesz) accipies
(si coeperimus loąui tibi, forsitan moleste acci
pies Job 4, 2) 1471 MPKJ V 59; Przigmy
(war. łub. rp.: przymy) excipe (fili, a iuventute
tua excipe doctrinam Ecclus 6, 18) ib. 79;
Nye bandzie przygyanth reprobabitur (ex ore
fatui reprobabitur parabola, non enim dicit
illam in tempore suo Ecclus 20, 22) ib. 81;
Xpe królu, racz przygączy nasze chwały XV
p. post. R XXV 226; Tegodlya, *anyely, to
poselstvo od svyątey troycze przyaw, nyesz kv
nyebyeskye dzyevyczy Rozm 47; Archanyol
przyyawschy kaszny y poselstvo stvorzyczyelya svego y poschedl kv blogoslavyoney dzyevyczy ib. 48; Kto mnye vzgardzy, nye przyymye
(non accipit Jo 12, 48) moych slow ib. 469;
Bo thy slova, ktoresz my dal, a ony przyąly
(acceperunt Jo 17, 8) y poznały zavyerne, yzem
od czyebye yyschedl ib. 576.
14. przyjąć (się) fzakorzenić się, radices
agere5: Quomodo semen proiectum in terra ibi
germinat et radicatur, przymye <się>, sic verbum dei cum iam in cordis suscipitur, germinat
et radicatur 1436 WisłRp nr 2369; Ysz gdyby
kthore sczepi wsczepyone a yvsze przyątheyykopany (si... plantationes... radicatae... ex,
stirpentur, Dział 41: aczby... sczepye byłoby
yysz wsczepyone y wsadzone) Sul 49.
Cf. Przejąć
Przyjechać, Przyjachać fo rm y : praes. ind.
3. sg. przyjedzie Sul 70, BZ Gen 24, 10, OrtMac
97, 1464 Wisi nr 783, 1500 ListTat 174; 3. pl.
przyjadą BZ Gen 50, 10; ~ part. praes. act. adv.
przyjedę 1411 HubeZb 92; ~ inf. przyjechać
1400 Pozn nr 478, 1419 Kościan nr 725, Sul 63;
przyjachać 1393 TPaw IV nr 4635, 1423 Kościan
nr 1016, 1500 ListTat 174; ~ praet. 1. sg. m.
-(e)m przyjechał 1443 TymSąd 144, 1454 ZapWarsz nr 979; -m przyjachał 1456 ZapWarsz
nr 1022, 1462 ib. nr 1177, 1478 ib. nr 1212, 1479
ib. nr 1218. 1220; ja przyjachał 1456 ZapWarsz
nr 995; przyjąłem ca 1428 P F l 480; -(e)m przy
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jął BZ IV Reg 18, 25, 1478 ZapWarsz nr 1209;
/. -m przyjachała 1478 AKPr VIII a 58; 2. sg. m.
-(e)ś przyjachał 1420 TPaw VII nr 1654; 3. sg. m.
przyjechał 1419 Kościan nr 725, 1464 ZapWarsz
nr 1245, 1470 ib. nr 2948, 1483 ib. nr 1544;
przyjachał 1426 Kościan nr 1160. 1176, 1478
ZapWarsz nr 1209; przyjął 1387 Pozn nr 7, 1397
ib. nr 339, 1399 ib. nr 373, etc.; Aleksy w. 158,
BZ III Reg 14, 25. 22, 2, etc., 1471 M PKJSf 89,
1498 AGZ XVIII 387;/. przyjała 1448 ZapWarsz
nr 820. 821. 822, Rozm 255; 3. du. m. przyjała
1399 Pozn nr 413; 3. pl. m. przyjechali XV
med. R XIX 79, BZ I Par 13, 9; są przyjęli
1395 Pozn nr 187; przyjęli 1395 Pozn nr 187,
1427 Pyzdr nr 1016, Błaż 319, BZ IV Reg 24,
10, etc.; ~ pląperf 3. sg. m. przyjął był Rozm
107; był przyjął Rozm 796; /. jest była przyja
chała Gn 5a; była przyjała BZ II Par 25, 10;
3. pl. m. są byli przyjachali Gn 2b; byli przyjęli
BZ Gen 24, 32; byli przyjęli a. przyjali Rozm
455. 664; ~ condit. 3. sg. m. -by przyje
chał Sul 63, BZ II Par 22, 7; -by przyjachał
1418 Kościan nr 706; -by przyjął 1416 Kościan
nr 616, 1418 ib. nr 706, 1423 ib. nr 1016; 3.pl. m.
-bychą przyjechali 1402 Maik 118; by przyjęli
1442 R XIX 77; ~ part. praet. act. przyjechaw
1444 stPPP II nr 3212, 1471 ZapWarsz nr 1415,
1473 ib. nr 1356. 1361; przyjachaw 1409 KsMaz I
nr 1253, 1413 JA VI 215, 1426 ZapWarsz nr 180,
1464 Czrs s. LXV; przyjaw 1400 HubeZb 98,
BZ IV Reg 15, 29. 18, 13; przyjechawszy 1398
Hubę Sąd 265, 1418 Kościan nr 698, 1453 Czrs
s. LXXXIII, etc.; przyjachawszy 1399 Pozn
nr 376, 1467 AGZ XIII 547, 1471 ZapMaz 77,
1478 ZapWarsz nr 1214; przyjawszy 1398 Pozn
nr 396, 1402 JA VI 205, 1427 BiblWarsz 1861
III 40, 1429 Kościan nr 1371, BZ I Reg 30, 1.
Z n a czen ia : 1. *przybyć, \enire : a. bez okre
śleń lokalnych lub z określeniami wyrażonymi bez
użycia form deklinacyjnych: Po yego ziuocze
przyachawszi, Hanka yibila Sechno gwalthem
sz dzedzini 1399 Pozn nr 376; Veniens ministerialis recognovit, et ambo przyiyala, acceptaverunt ib. nr 413; Tandem ego veni przygechal
1414 TymSąd 165; Ya mim posłem obeszlalagy,
aby przyal bracz r[z]esz, a on ne prziyal 1416
Kościan nr 616; Jacom ya sial posła do pana
Barthossa, aby przyal y wząl wrzessenye, a on
nye chczal przyachacz przyancz go 1423 ib.
nr 1016; Jaco pan Barthos... tych ludzy... ne
pozadal v kłoda wzadzenya..., ale przyal, any
('a oni’) jusch w klodze szedzely 1427 Pozn
nr 1269; Tego dnya iam bil asz do sluncza
zaszcza przy dobitcze..., alisz gdim wyal, tosz
poszli po noczy przyeli 1427 Pyzdr nr 1016,
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sim. ib.; Sluchal-ly ktho take dzywy, by trze
krolowe przyely? 1442 R XIX 77; Trzyey krolevye przyyechaly XV med. ib. 79; D al... wodi
wyelbl0dom nogi zmicz y tym mozom, czso
s nym biły przigely (qui yenerant cum eo) BZ
Gen 24, 32; Przyiaw (venit) Teglatfalazar...
y dobił Ayon BZ IV Reg 15, 29; Za gego dny
przyial (ascendit) Nabuchodonozor ib. 24, 1,
sim. ib. II Par 32, 2, 1471 MPKJ V 89; Cy,
gdisz przigely (cum yenissent), rozbyly swe stani
w krayv Moabskem BZ I Par 19, 7; Bhil bich
radh yako thathcze mystrzewi, gdi przigyedzye
1464 Wisi nr 783; Iste Gyan yenerat al. przyąl
super diem positum iuri 1498 AGZ XVIII 387;
Yesthly dzysz przyyedzye, thedi Dowlyeteka
dzys wezmye 1500 ListTat 174; ~ z oznacze
niem celu przybycia: ku czemuś: Posiały k nyemv
sye slugy s Herodoyymy ylodycamy, którzy były
przyąly kv svyątemv dnyv Rozm 455; Tych dny
byl v Yerusalem, bo byl przyyąl ku svyątemv
dnyv ib. 796; ~ na coś: Krolyowye, gysz na
pomocz przigely (yenerant), rozdnye na polyv
stały BZ I Par 19, 9; Navyeczey szye dzyvovaly
kupczy, którzy były na kupye przyąly Rozm
664; ~ po kogoś, coś: Petrus habuit smowo
cum Derslao, posłań po penodze przyachacz et
non venit et arestayit eum 1393 TPaw IV
nr 4635; Dzen mu dal, kędy mai pon prziyechacz a on ne prziyal (war. : ne prziyechal) 1419
Kościan nr 725; Panosze poon przigely Błaż 319.
b. z określeniami lokalnymi wyrażonymi z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do kogoś,
czegoś: Jako prziyeli do Welgego Koszmina
1395 Pozn nr 187, sim. ib.; Kedi szo... przigeli
do Kzosza ib. ; Jako Adam na smowni dzen
s listem na szoltistwo przyal do Landa 1399 ib.
nr 373; Iaco Czaslaw ne zamawal S 0 prziechacz
Jarkemboltowy do Cosczana na prawo 1400
ib. nr 478; Trzy kroleue... do miłego Xa szocz
ony... biły przygachaly Gn 2b; Iacom ya, prziyachaw do Dzirzskowa mostu, ne odbiłem ciotki
1409 KsMaz I nr 1253, sim. 1413 JA VI 215;
Przyalem do domv thwego ca 1428 PF I 480;
Do yego domv przyyawschy, nye rzeklyem
mv, ysze pozow mye o thy scody 1429 Kościan
nr 1371; Gdy do Rzymą przyal, bogy dząkowal
Aleksy w. 158, sim. BZ IV Reg 25, 1; Przygedze (perrexit) do Mezopotamya BZ Gen 24, 10;
Przyial (ascendit) Sedach... do Ierusalema BZ
III Reg 14, 25, sim. ib. IV Reg 15, 14. 19; Tego
czasy przigely (ascenderunt) sludzi Nabuchodo
nozor... do Ierusalema BZ IV Reg 24, 10, sim.
ib. II Esdr 8, 7. Tob 11, 1; Jakom ya gwalthem ... nye sbyl Jana, gdi przigechal do młyna
1470 ZapWarsz nr 2948, sim. 1483 ib. nr 1544;
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Jakom ya nye przyyachal schamopyanth... do
Pyotra... anym go uphyczyl za gardło 1478
ib. nr 1212, sim. 1479 ib. nr 1220; Jakom ya
nye przyyachal do dom y... Yana do Misczina
1479 ib. nr 1218; Dwyesczye Kozakow, którzy
nye smyeyą do ordy przyyachacz 1500 ListTat
174; Syna pocznye v thym pomayyacz... przed
Naronem (pro Varonem), *szyerenyskyem kró
lem, yen thych dny przyal byl (yenerat) do Ierusalem Rozm 107; Yze tv królewna Saba, kyedy
przyyąla do Ierusalem słuchacz mądrosczy Salomonovey, tedy yzrala v tanecznyczy Salomonovey drzeuo syyatego krzyza ib. 255; ~ Jacosmy przy tern bili, kyedy possel przyyal ot
pana Golskyego do pana Barthossa 1421 Ko
ścian nr 868; ~ z czegoś: Yze my Bril prziyechawszy sz dom u... s szesczą tako dobrich jako
sząm y *swol gwałtem dobitka 1418 Kościan
nr 698; Ten Ezdras przyial (ascendit) z Babylona BZ II Esdr 8, 3; Yakom ya nye przyechaw
na wozye gwalthem z domu swego, nye zabra
łem zyrdzy robo thy Sczepanowey 1473 Zap
Warsz nr 1356; Jako ya nye przyyachawschy
s domy oczcza mego... y nye yphyczylem czya
za gardło 1478 ib. nr 1214; ~ ~ bb. dat. k(u)
komuś, czemuś: Ona kroleua... gestcy ona bila
k nemy przygachala Gn 5di; Gdyszem k thobye
przygyechal s thym czlowyekyem ku roszsprawye, thedysz thy n[y]a mya wybyekl sz ostra
bronya 1443 Tym Sąd 144; W trzecyem lyecye
przyial (descendit) Iozaphat... ku krolyowy
Israhel BZ III Reg 22, 2, sim. ib. IV Reg 18, 9.
Judith 3, 14; Przyiaw (ascendit) Senacherub...
ku wszitkim myastom Iuda omurowanim y do
bił gych BZ IV Reg 18, 13; Wolya zayste boża
bila przecyw Otoziasowy, abi przigechal (ut yeniret) ku Ioramowy BZ II Par 22, 7; Amazias
oddzely woysko, iasz bila przyiala (yenerat)
k nyemv ib. 25, 10; Potem sinowye israhelsci...
przigely (yenerunt) k nyemv BZ Judith 6, 10;
Yesthly gonyecz brata naschego prziyedze thim
richley k nam, thedy ya wszyądą na schyyą
woysky swemv 1500 ListTat 174; ~ ~ cc. acc. na
coś: Tegdi *omi prziiawszi na yroczisko cu
*przisodze, vsuli dwa copcza ne przisogawszi
1398 Pozn nr 396; Tego na czo zaluyo, esesz
prziyachal na moy0 dzedzin0 cum tuo judice
y sandzilesz mego czloueca gwałtem 1420 TPaw
VII nr 1654; Przyyawszy na brzeg y pusczili
ludzy na Yanow dom 1427 BiblWarsz 1861
III 40; Aby, kędy kroi w kthorą zyemyą polską
yedze, sąndza gey *natamyescze sądzicz k nyemy
na dvor przyechal Sul 63; Sządza... ma przyechacz a wnycz na nasz dwór (intrare tenebitur)
ib. ; Gdisz przigechaly (cum... peryenissent) na
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myesczce Nachorowo, scy0gn0l Oza r0k0 swo,
abi potparl skrziny0 BZ I Par 13, 9; ~ przed
kogoś: Yzeszmy były poszły ot pana Jana do
Olbrachta..., aby prziyał (war.: przyyachał)
przet pana Jana 1418 Kościan nr 706; ~ w coś:
Jaco Potr prziyal w *inne rola a yenego kmecza
pusczil przecz 1387 Pozn nr 7; Jacom ya tego
nyczsz ne brała, s czym Margorzatha przyala
w dom syna swego 1448 ZapWarsz nr 820, sim.
ib. nr 821. 822; Przyyedzye-ly kroi na prawo
w myasto OrtMac 97; Jakom ya nye przyachal
na czthyrzech yozyech w kxyanzy gay gwalthem
*anin go wyrambil 1462 ZapWarsz nr 1177.
2. 'przybyć z wrogimi zamiarami, napaść, na
jechać, aggredi, imadere': a. bez określeń lokal
nych lub z określeniami wyrażonymi bez użycia
form deklinacyjnych: Tego na cz0 zaluyo,
esz<eś> przyal we twudzestu ve trzech... siło
moczo gwałtem, wszolesz mi newoth 1399 Pozn
nr 367; Eze Lenarth w poczynaczcze przyiaw
y pobrał Jascowi sedm <kop> szana siło 1400
HubeZb 98; Esze Swoszek s Przosno... prziyawszi sylo moczo i sbili s Wilamowskey dzedzini iego ludzy 1402 JA VI 205; Amalechiczsci
przyiawszi (impetum fecerant)... pobyły Sycyelech BZ I Reg 30, 1; Quia tu ineąuitans al.
przyachawszy albo nagyachawszy cum quinque
tibi similibus... in tenutam... perfodisti... piscinam 1467 AGZ XIII 547; Jakom ja na ymyeny
yego na Vyczolkovye, gwalthem przyyechaw
samoczwarth, nye zadałem mv trzech ran 1471
ZapWarsz nr 1415; Yako thy przyyechavh
ssamowthor po thrzy razy *rąbyelesch drzevo
w boru moyem 1473 ib. nr 1361; Jako Yan
nye przyy achał gwalthownye 1478 ib. nr
1209.
b. z określeniami lokalnymi wyrażonymi z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. do czegoś:
Jakom ya przigechawschi sszamoczwarth do
domv Mikolayowego nye sszbilem czeladnyka
1471 ZapWarsz nr 3045
lakom ya szamoczwartha nye przyachala z domv mego... do
domu *Yakubowyego... gwalthem, a nye wzalam sta slothych wangyerskych 1478 AKPr
VIII a 58; Jakom ya nye przyal gwaltownye
s Pyelaskowa... do domv Pyotrowa... anym
odbył zamkv yego 1478 ZapWarsz nr 1209;
------ bb. ac. na kogoś, coś: Esze Nossawin...
y Mikolay przyiechawszy na Krzeslawa dzedzino *samosm... y dali mu pocz ran 1398
HubeSąd 265; Tedi *szi żałoba stała ot pana
sandczego na owo yste pirwe menone w to słowo,
eszbicho nan prziechali gwałtem 1402 Maik 118;
Eze Clement przigedo siło *modzo na Sclismy
(pro Selisiny) ludze samosetm..., yczinil sza

*szedzesod skodi grzywen 1411 HubeZb 92;
Jze Thomislaw przyachal w[y]e dwdzestu... na
Snyathi, Wyssemirową dzedzyną, gwałtem 1426
Kościan nr 1176, sim. ib. nr 1160; Yaco Jan...
ne przyal zamoczwarth na dzedzyną Bartosewego pąna y ne odbył mu scotu 1426 Pozn
nr 1233, sim. 1432 ib. nr 1533. 1535, 1435 ib.
nr 1651; Jako Bolesta, przyyachaw samoczwarth
na Katharzinino dzirszenye, pobrał cury, jaycze
gwałtem 1426 ZapWarsz nr 180; Jze Micolaj...
przigechaw na dzedzyną do Anny... wsyal
gey... kmyecza 1444 StPPP II nr 3212; Ktorikole... na czyią wyesz gwalthem przygedze (violenter ingrediens) alybo przydze, ... vyną... zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70; Jaco
ludzye Yanowi we trzidzesczy przischethwschy
y *przyechowschy gwałtem na lonca... pobrali
syana 1453 Czrs s. LXXXIII; Yacom ya nye
*przyeychal metquintus na Mroczkową robothą
sz napąthim *szemostrąlem 1454 ZapWarsz
nr 979; Przyyado (venerunt) na myasto Achod
BZ Gen 50, 10; Zalycyem przes woley pana
mego przyial (ascendi) na to myasto, abich ge
skaził BZ IV Reg 18, 25; Jako ja nye przyachal
na polye Janovo 1456 ZapWarsz nr 995; Jakom
ja nye przyachal na mlin Margorzeczina wyena
samoczwarth gwałtem ib. nr 1022; Jacom ya
przyachaw na xazeca puscza nye uccratl *czdirdzesczy cobyl 1464 Czrs s. LXV; Ysze Andrzey
nye przyechal na gymyenye Mycolayowo szamotrzecz 1464 ZapWarsz nr 1245; Yako Woyczech
przyechawszy sąmowthor na gymyenye dzedzynne moye gwalthem prze szapowyecz lowyl
zayacze 1465 ib. nr 1241, sim. 1471 ZapMaz 77;
~ w coś: Jaco Jasek przijal w mo dzerzewa
samotrecz... y sedl *gwlatem moczo do mego
mlina 1397 Pozn nr 339.
3. fprzejechać, transire : Yako Pechno prziyal
dwoyan granyczo 1399 Kościan nr 128.
C f Przejechać
Przyjechanie, Przyjachanie 'przybycie, adventus5: Jszem byl prawą *neymocza nyemoczen...,
kedim myal rok sz Micolayem Ruczskim na
crolewske przyachanye 1432 Pozn nr 1530;
Wstawyami, abi interdieth troydzenni, czo przethym ve wszystkych cirkwach przes trzi dni
chowan dlya *przygechani (propter adventum)
nyekthorego klyanthego, oththichmyasth.. nye
dzirzan any chowan Sul 5.
Przyjednać fo rm y : praet. 1. sg. m. -m przyjednał 1427 ZapWarsz nr 2738. 2739; 1. pl. m.
-smy przyjednali 1432 ZapWarsz nr 369. 392;
3. pl. m. przyjednali 1427 ZapWarsz nr 2738,
1432 ib. nr 369. 392, BZ II Esdr 7, 6; - part.
praet. pass. n. pl. f przyjednany MPKJ V 85;
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~ condit. pass. 3. sg. f -by była przyjednana
BZ Tob 7, 14.
Z n a c z e n ia : 1. 'przysądzić w drodze postę
powania polubownego, arbitrio ałiąuid alicui adiudicare: Jaco mnye gednacze na Mironegy polthori coppi przigednali 1427 ZapWarsz nr 2738;
Jacom ya Graby na Mironyegu polthori coppi
przigednal ib., sim. ib. nr 2739; Jako Stanisław
Dorothcze oszm kop posszagu zaplaczil, *ktoreyszmi gey przygednali... Stanisław Doroth
cze oszm kop zaplaczil posszagu, czo gey ged
nacze przigednali 1432 ib. nr 369, sim. ib. nr 392.
2. 'przyłączyć, adiungere’: Vczinyly sinowye
israhelsci... y gyny, gisz... k nym syo przigednaly (ceteri..., qui appositi sunt) BZ II Esdr 7, 6;
A bi... ma dzewka bila przigednana ku swey
rodzinye (ut ista coniungeretur cognationi suae)
podle zakona Moysesowa BZ Tob 7, 14.
3. 'przygotować, uczynić sprzyjającym, nie po
siadającym przeszkód, równym, praeparare, benevolentem, impedimentis liberum, planum redderey: Przygednani directe sunt (viae illius viis
illorum directae sunt Ecclus 39, 29) MPKJ V 85.
Przyjemca 'obrońca, defensor’: Ty, gospodne,
przyiemcza (susceptor) moy ies FI 3, 3, sim. Pul;
Zasczitcza moy y rog zbawena mego, y przyemcza (susceptor) moy FI 17, 3, sim. Pul; Rzeko
bogu: Przyemcza (susceptor) moy ies FI 41, 12,
sim. Pul, sim. FI i Pul 45, 7. 11. 53, 4. 58, 10.
19. 20. 61, 2. 88, 26. 90, 2. 118, 114. 143, 2,
M W 3a; Tria sunt in bonitate istius domini:
Primum est, quia benignus est succeptor prziyemcza ca 1420 R XXIV 82; Yze bog nye yest
przyyemcza person (non est personarum acceptor deus Act 10, 34) Rozm 402.
Przyjemnie fżyczliwie, łaskawie, benevole5:
Humane przigyemnye, ludsky (humane autem
tractans Iulius Paulum permisit ad amicos ire
Act 27, 3) 1471 M P K JY 135.
Przyjemno 1. eprzyjemnie, milo, iucunde :
Przyemno placitum est 1428 FF V 69.
2. 'życzliwie, łaskawie, benevole*: Na gesz
mylosczyyim y lubyeslyvim obliczim weszrzecz
raczy y przigyatho y przygyemno (accepta,
Msza III: prziyote albo prziyemne, IV : wdzanczne albo przygemne, VIII: przyyemne, XII:
*przyemnye, I. V II: *przygyamnye) myecz, yako
y przygyatho (Msza III. VIII: prziyothe, XII:
przyemno, IV: przigemne, I. VII: *przygyamnye) myecz raczylesz dary, obyatha, ofyara
(sicuti accepta habere dignatus es munera) dzeczaczą thwego... Abel 1456 Msza VI s. 262,
sim. XIV; Modlymy [i] y thez prószymy, aby
przygemno {Msza X: przygemne, XII: przygemny, V. IX. XIII: *przyemnye, I. II. IV. VI.
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VIII. XIV: przyemną) ymyal y pożegnał thy
dary (uti accepta habeas... haec dona) XV
p. post. Msza VII s. 50.
Przyjemność 1. *przyjęcie, wzięcie, acceptio :
5
Przigemnoscz accepcio 1437 Wisi nr 228
s. 85; ~ nieść przyjemność 'przyjmować u sie
bie, apud se accipere*: Potrzebnosczam swyątych ludzy yczęstuyącz, gospodarstw przygemnoscz neschączy częstho necessitatibus sancto10 rum communicantes, hospitalitatem sectantes
(Rom 12, 13) XV med. S K J I 58.
2. boska przyjemność 'błogosławieństwo, benedictio : D ay... boszkymy przyyemnosczamy (benedictione, Msza III. VI. XIV: poszegnanym,
15
IV: przeżegnanym, XII: blogoszlawyenya) nyebyeszkymy y myloszczamy <napelnyeny bychom
były) 1413—4 Msza I s. 262, sim. VII.
Przyjemny fo rm y : n. sg. m. przyjemny XV
med. S K J l 12, M W 63a, XV p. post. GIDom 84,
20
XV
R XXV 143; /. przyjemna XV med.
GIWroc 33 r, ca 1450 PF IV 577, 1456 Msza VI
s. 264, sim. XIV, etc.\ neutr. przyjemno Rozm
283. 474; ~ g. sg. m. przyjemnego XV med.
SKJ I 72, 1453 R XLVII 351; — ac. sg. m.
25
przyjemny XV med. GIWroc 31 r; przyjemnego
XV med. GIWroc 83 r; /. przyjemną 1413—4
Msza I s. 261, sim. IV. V. VIII. XII; neutr.
przyjemne 1424 Msza III s. 55, sim. IV. VII.
VIII. XIII, EwZam 307, Rozm 251; ~ ac. pl. m.
30
przyjemny ca 1431 Msza XII s. 212; przyjemne
1426 Msza IV s. 315, XV med. Msza X s. 77;
neutr. przyjemna 1456 Msza VI s. 260, sim. II.
VIII. XIV; przyjemne 1447 Msza XIV s. 182.
Comparat. n. sg. neutr. przyjemniejsze XV
35
med. SKJ V 258; ~ v. sg. m. przyjemszy XV
med. GIWroc 105 v.
Z n a czen ia : I. 'miły, wdzięczny, wywołujący
zadowolenie, iucundus, gratus, qui aliąuem contentum red d if: Talis turbacio est valde bona,
40
quia est placabile, przyemną, deo sacrificium
XV med. GIWroc 33 r; E contrario baptismus
facit hominem deo placabilem przyemnego ib.
83 r; Tempore accepto exaudiui te, czaszu lu
bego, przygemnego, wyszluchalem cze, et in die
45
salutis adiuui te. Ecce nunc tempus acceptabile,
ecce nunc dies salutis czas przygemny, owa nynye
dzen zbawyenya (II Cor 6, 2) XV med. SKJ I 72,
sim. 1453 R XLVII 351; Quid enim nobis...
amabilius, quid acceptabilius, czo przyyemnyey50
sche,... quam, quod deus omnipotens... ad nos
venit XV med. S K J Y 258; *Przyempna speciosa
ca 1450 PF IV 577; Gedna moneta we wszystkyem krolewstwye ma bycz, która ma bycz
wyeczna y dobra w wadze, aby tym wyaczey
55 Ij była wdzaczna i przygemna (ut per hoc magis
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sit grata) Dział 63; Quid rado reprobat, gracia,
gl. sc. Ihu Cristi, grata, gl. accepta przygemna,
probat 1466 R XXII 24; Panye, racz wysluchacz
modlythwa moią y glosz moy nyechay bądzie
przyiemny thobye (Psal 101, 2) M W 63a; Talis
homo iustus et paciens est acceptabilis deo
przygemny bogu XV p. post. GIDom 84; Dvch
boszy... posiał myą vsdravyacz skruszone szyerczem..., kazacz lyatho bosze przygyemne (praedicare annum domini acceptum Luc 4, 19,
Rozm 251: przyyemne albo mylosczyye) EwZam 307; Cum ipsa (sc. Maria) est speciale
refugium, ochłodą, nostrum omnium, ipsa consolatrix..., in ea nihil est austerum, nihil crudele, sed omnibus graciosa, milosczyva, benigna, lagodliua, et suauis przygemna XV med.
MPKJ II 324; O them, yze przede zlemy, ktoremze nye yest przyyemno kazanye, kaznodzyeycza kazacz nye ma Rozm 283, sim. ib. 474;
Nye bądzye yysluchana modlytva yego, bo nye
yest bogu przyemna ib. 608; Kakokolvy<e>
m ąką... sama v sobye barzo przykra..., vschakoz... ku zbayyenyy rodzayą czlovyeczego vczynyla szye yemv (sc. Krystusowi) *vzdzyeczna
y przyemna ib. 643; ~ może *godny przyjęcia,
dignus, qui accipiatuE: Yesz obyatowane, ty
bosze, ye wszytkeem, proszimy, poszegnane,
przipisane, yczwerdzone, mądr[z]e, przyemne
(acceptabilem, Msza I. IV. V. VIII. XII: obyath ą... przyemną, XIV: obyatowanyą... przyem
ne, VI: *przyemnye) y tesz yczinicz raczy 1424
Msza III s. 55, sim. VII. XIII; Nad kthoresch
tho danye, panye, y tesch yasznym obliczym
*veyrzecz raczy y tesch wdzanczne albo przygemne (accepta, Msza III: prziyote albo prziyemne, VI. XIV: przigyatho y przygyemno,
V III: przyyemne, X II: przyemnye, I. V II: *przygyamnye) myecz, iako przigemne (Msza I. V II:
*przygyamnye, XII: przyemno, III. VIII: prziyothe, VI. XIV: przygyatho) myecz raczilesz
dary (sicuti accepta habere dignatus es munera)
dzeczancza twego 1426 Msza IV s. 315; Czebye... proszymi, aby przygemna (Msza I. IV:
przyemną, V. IX. XIII: przyemnye, VII: przygemno, X: przygemne, XII: przygemny) <myalby> y poszegnay thy dary (uti accepta habeas...
haec dona) 1456 Msza VI s. 260, sim. II. VIII.
XIV; A day, aby tha offyara... bacz tobye
przyemną (ut hoc sacrificium... sit tibi acceptabile, Msza III: obyatha... *przyyemne, XII:
*przyemnya) 1456 Msza VI s. 264, sim. XIV.
2. *ubłagalny, pojednawczy, placabilis \ Inter
hec cogitant sanum consilium, puerum cum deyocione ad templum deferentes, ponentes super
altare yirginis Marie, yotum placabile[m], gl. pla-
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cabilefm] przyemny, voverunt XV med. GIWroc
31 r.
3. 'pojemny, szeroki, obszerny, capax, vastus':
Unde Bernardus ait: O venter capacior, przygemszy, celis,... qui illum continere valuit,
quem totus mundus comprehendere non potuit
XV med. GIWroc 105v.
4. 'przyjęty, acceptus': Quidam erit deiectus
odrzuczony, infectus narażony, neglectus omyeskaly, acceptus przyyemny XV ex. R XXV 143.
5. 'dotykalny, dający się dotknąć, czy też
miły, dający zadowolenie, qui tangi potest, fortasse etiam iucundus, gratus, qui aliquem contentum reddif: Przigyemnego atractabilem (non
enim accessistis ad tractabilem montem Hebr
12, 18) 1471 MPKJ V 133.
Przyjęcie f o r m y : n. sg. przyjęcie FI i Pul
107, 8, 1424 Msza III s. 66, sim. VI. XII. XIV,
etc.; ~ ac. sg. przyjęcie FI Ath 27, 1424 Msza III
s. 66, sim. VI. XII. XIV, etc.; ~ i. sg. przyjęcim FI i Pul Ath 33, 1484 Reg 706, etc.; ~ /. sg.
(w) przyjęciu OrtOssol 99, 2, Rozm 235. 639.
Z n a c z e n ia : 1. ' otrzymanie, dostanie, actus
accipiendi : Quantum est ex me, offero vobis
donum spiritus sancti, si ex parte vestra concederet<ur> accepcio przyacze XV med. GIWroc
28 v; Apostoloyye... po przyaczyy ducha svyatego yschytko layanye y vschytky przykrosczy
pospołu czyrpyely Rozm 639.
2. 4wzięcie, actus sumendi : przyjęcie (ciała)
*wcielenie się, incarnatio, assumptio corporis ku
mam : Potrzebyzno gest ky wecznemy zbaweny,
aby *opleczene albo czala przygocze (Pul: narodzenye) tesz pana naszego... werne werzil
(ut incarnationem... credat) FI Ath 27; Geden
gest Kristus. Geden zagiscze ne obroczenym
boszstwa w czalo, ale przyyoczym czloweczstwa
w boga (sed assumptione humanitatis in deo)
ib. 33, sim. Pul, M W 113 a.
3. 'nieodrzucenie, zgodzenie się, uznanie, ac
tus non reiciendi, concedendi, agnoscendi : Przygyącze statvth od zyemyan Dział 6; Tern przyyączym vyary a przyyaczym krzstu duch svyaty
vstąpy Rozm 192.
4. *wzięcie w swoje posiadanie, actus accipiendi
in possessionem : Dorothą dobrze wyedzala
o them, ysz gey zamylczano w przyyaczyy (in
susceptione) tego domv, gdy gy gey mazowy
przed sandem wszdano OrtOssol 99, 2,
sim. ib.
5. *umowa o osiedlenie się na gospodarstwie
kmiecym, pactum, quo aliquis in cmethonis praedio domicilium collocaP: Ktorisz kmyecz... do
prziyantego gymyenya nye przenyoslbi syąn,
taky zyemyanin przerzeczone prziyanczye (ac-
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ceptationem)... thimy tho przisyąnsznyky po
dług rzeczi poswyatczi Sul 101.
6. 'dopuszczenie do jakiegoś grona, actus ad
circulum ąuendam admittendi’: Vsthavya<my,
aby ko>lzdego, kthoregokoli by <się pr)zygodzylo w then zakon przy<jąć>, yezcze nyzly go
przymą, <a>lbo przed gich przyączim (antę assumptionem seu receptionem ipsorum), takych
tho mayą pilnye rozpytaczi o vyerze 1484 Reg
706; Po tem przyączyy svyatego Barthlomyeya
myły Krystus schedl d o ... Ierusalem Rozm 235.
7. ' obrona, pomoc, defensio, auxilium : Moy
yest... Effraym, przyyocze (susceptio) głowy
moyey FI 107, 8, sim. Pul
8. 'wzięcie na siebie odpowiedzialności za coś,
actus aliąuid in se recipiendC: Owo baranek
boży, yen vezmye grzechy tego svyata, czvsz
przyschedl, aby vzyąl grzechy syyeczkye, bo
<prze> przyączye naschych grzechów (quia pro
peccatis tollendis) offyerovan yest baranek nasch
Krystus Rozm 200.
9. 'spożycie komunii św., actus sumendi cenam
Domini : Przyyąncze czyala (perceptio corporis)
y krwe, pane Iv Xe, yesz przyyąncze ya nyedostoyni wsząncz smeem, ne bondz m y... na
potopyene 1424 Msza III s. 66, sim. VI. XII.
XIV; Modlythwa przed przyyaczym bożego
czyala Naw 129; A by... tho przyyaczye thwoye
raczyło my bycz na zbawyenye Naw 138.
10. 'zmartwychwstanie, resurrectio : Za wznyeszyenye albo przyęcze ranę, to iest za boże
zmartwychwstanye, yesz rano stało szye yest
Pul 21 arg.
Przyjmać, Przyimać, Przymać f o r m y : praes.
ind. 3. sg. przyima MPKJRp V 50 v; przyma
Bogur BD; ~ imper. 1. pi. przyimajmy BZ
Neh 10, 31; ~ part. praes. act. adi. ac. sg. m.
przyimającego Sul 101; ~ praet. 3. sg. m. przyimał 1423 TPaw VII nr 3091; przymał BZ Deut
21, 4; 3. pl. m. przyimali BZ II Par 30, 16.
~ W wykazie form użyto umownie postaci
przym- tam, gdzie grafika dopuszcza bądź lekcję
przym-, bądź przyjm-.
Z n a czen ia : 1 .'dostawać, otrzymywać, accipere : Wyodo yo (sc. jałowicę) w doi przikry y kamyenisty, ienze iest nigdi nye oran ani naszena
przymal (nec sementem recepit) BZ Deut 21, 4.
2. 'brać, capere, sumere : Kaplany przigymaly (suscipiebant) kv przelewanyy krew z roku
vczonich BZ II Par 30, 16; Od lyvdu zemskego,
gysz noszo przedayne rzeczi..., nye przygymaymi (non accipiemus) od nych w soboto
BZ Neh 10, 31; Nye przygima {war. kal.: nye
prziganya) non reprobat (dona iniąuorum non
probat altissimus Ecclus 34, 23) MPKJRp V 50 v.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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3. (o gospodarstwie chłopskim i jego częściach,
de cmethonis praedio) 'obejmować w używanie,
utiincipere*: Skazuyemi..., ze kyelkokro[cy]cz...
nyektori kmyecz s nyektorim zyemyanynem
zmowy, ze do nyego wlokąn, poi wloky albo
mnyey possyescz przenyescz syąn myalbi, taky
zemyanin dwyema lawnykoma wlostnima...
prziymayanczego (acceptantem) ma poswyatczicz Sul 101.
4. 'dopuszczać, dawać dostęp, introitum dare*:
O dwszy... sam bog peczo ym a..., gdze tho
sam kroi wye, xobyo {leg. k sobie ją) przyma
{Bogur C: przyiąl, EF: wzywa) Bogur BD.
5. 'przejmować, brać na siebie, suscipere, in se
recipere5: Jako Micolay kmecz prziymal v mnye
ogrod na sya, ale nye na swo maczerz 1423
TPaw VII nr 3091.
(Przyjmanie) Przyimanie 'zatwierdzanie, actus
aliąuid confirmandi, sanciendi, ratum faciendi (?): Przygymanym {war. lub. rp.\ przyczynyenym) sumcione (prosa incipit, versu labitur, pedestri sermone finitur omnesąue leges
dialecticae propositione, assumptione, confirmatione, conclusione determinat Prol.) 1471 MPKJ
V 6.
Przyjmować, Przyimować, Przymować fo rm y :
praes. ind. 1. sg. przyjmuję Ort Mac 32; przymuję XV med. PF IV 594, Rozm 260; 3. sg.
przyjmuje XV p. post. GIDom 56, Rozm 241.
384. 433; przymuje XV med. SKJ V 282, 1475
Trześn 95, Rozm 243; 2. pl. przyjmujecie EwZam
305; przymujecie Pul 81, 2, Rozm 261; 3. pl.
przymują Sul 82, Dział 29, MPKJ V 118;
~ imper. 2. pl. przymujcie 1449 R XXV 163,
BZ Lev 22, 25; ~ part. praes. act. adv. przymuję FI 146, 6; przyjmując Rozm 830; przymując
Sul 28, BZ IV Reg 11, 9. Judith 3, 10, Pul 146, 6,
XV p. post. R XXV 275; adi. d. pl. m. przymującym ca 1431 Msza XII s. 222, sim. VI. XIV;
~ inf. przymować Sul 25, 1484 Reg 713. 720,
Naw 113, Rozm 77; ~ fut. 3. sg. m. będzie
przyjmować Rozm 587; ~ praet. 1. sg. m. -(e)śm
przymował Spow 2; 3. sg. m. przyjmował 1402
JA VI 207, 1418 Pyzdr nr 568; przymował 1398
StPPP VIII nr 6574, 1407 HubeZb 86, 1418
Pozn nr 1028, 1420 Kościan nr 802; 3. du. przymowała jesta FI 39, 15; przymowałasta Pul 39,
15; ~ condit. 3. sg. m. (-)by przyjmował OrtOssol 31, 3, M W lb ; ~ condit. pass. 3. sg. m.
-by przymowan 1484 Reg 706. ~ W wykazie
form użyto umownie postaci przym- tam, gdzie
grafika dopuszcza bądź lekcję przym-, bądź
przyj m-.
Z n a czen ia : 1. 'otrzymywać, dostawać, accipere : Iaco Bogusław v Dzerszka ne przymował
35
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polusrzebka podług prawa od God do God
1407 HubeZb 86; Jako kyedy moy oczecz Strycowo dzedziną przymowal, tedy kmecze szą
wolą nye wymawyaly any ge tedi myely 1420
Kościan nr 802; Albertus... przymuge czeszcz
szynowcza 1476 Trześn 95; Kako vy chczeczye
yyerzycz, ysch *przymąyeczye (accipitis Jo 5, 44)
chvale yego? Rozm 261; ~ szkodę przymować
*ponosić szkodę, detrimentum capere' : Sz gych
ybyezenya panowye nyemale szkody przymyyą
(percipiunt) Sul 82.
2. 'brać, capere, sumere\* Yako my szye zawyosal Maczek lista dacz za pyancz a za dwadzescza grzywen wtenczasz, kedi zastawą przyymowal, yszbi myal penandze wroczycz a za
stawo wzancz 1418 Pyzdr nr 568; Wszyal
chlyeb..., rosdawal yczenykom swim mowy acz:
*Przymucze, byerzcze, accipite {Msza III: byerzyczye albo przymicze, IV: weszmyczye, przymyczye, VII: byerzczye, I. VIII: weszmycze),
a gyedcze s tego wszysczy 1446—7 Msza XIV
s. 183, sim. VI; Nye przymyycze (non suscipietis) tego (sc. darów ofiarnych) BZ Ley 22, 25;
Vczinyly setnyci podle wszego, iakosz gym bil
rozkazał kapłan Ioyada a przymuioc (assumentes) wszitci swe mosze, gisz wchodziły do koscyola przes tidzen... y prziszly... ku Ioyadowy
BZ IV Reg 11, 9; Iesus... dzyeczyątko yydzyal
szye k nyem rąką podnosycz a przymovacz (acceptare) ych dary Rozm 77; Thakyez myły
Cristus przyymyyącz koroną tarnoyą... myenyl,
yze nasche bolyesczy sam on myal noszycz
ib. 830.
3. 'nie odrzucać, zgadzać się, uznawać, non
reicere, concedere, sinere, agnoscere : Isze Pa
szek... mesczskego *brawa ne przymowal 1398
StPPP VIII nr 6574; Eze Maczey v Yana ne
prziymowal nemeczskego prawa, ale polske 1402
JA VI 207; Panye woycze, ja thego nye przy
myyą {OrtMac 32: nye przyymuya) sza prawo
a chczą to strofowacz prawo podług prawa
OrtOssol 32, 2; Czo yydzyemy, szyyaczemy,
a szvyadeczthva naszego nye przyymyyeczye
(non accipitis Jo 3, 11) EwZam 305; Kto przyymvye (accepit Jo 3, 33) yego syyadecztwo, *znamyenyyye, yze yest prawdzyyy Rozm 241; Alye
ya od czloyyeka syyadecztva nye przymyyą
(non... accipio Jo 5, 34) ib. 260; ~ 'uznawać za
swoje, suum esse dicere \ Item consolatur nos
adoptando in filios dei przimuyancz albo possabyayancz nas synmy boga (Eph 1, 5) XV p. post.
R XXV 275.
4. *wpuszczać, dawać dostęp, admittere, introitum dare \ A ma[yą] sye byczi barzo yystrzegano..., aby zadny kaczerz... nye przymoyan...
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w then tho zakon 1484 Reg 706; Yze myły
Yesucrist przymyye a czyny sobye <więcej)
nysch svyaty Yan zvolyenykow (Jo 4, 1) Rozm
243; Ym yyączey yemv bądzyemy grozycz, thym
yyączey bądzye k sobye przyymovacz ib. 587; ~
Boga prószmy..., bi proznosczi nye przygymowal M W lb .
5. 'wpuszczać do siebie, witać, udzielać gościny,
admittere, salutare, hospitio recipere : Jam poselkyny gego, przymyyą goscza thego, syna boga
żywego XV med. PF IV 594; Qui prophetam
recipit, przymyye, mercedem prophete recipiet
(Mat 10, 41) XV med. SKJ V 282; Ksyoszota...
wichodzily przecyw gem u, przimuiocz (excipientes) gy s koronamy BZ Judith 3,10; Mystrzoyye
zydoysczy yąly septacz rzekącz, yze ten grzeschne
przyymyye (recipit Luc 15, 2) y ye s nymy Rozm
384.
6. 'brać w obronę, pomagać, defendere, iu\are :
Miloserdze twoie y prawda twoia weszdi przymowala iesta (susceperunt, Pul: przymowalasta)
mne FI 39, 15; Przymyyo (suscipiens, Pul: przymuy0cz, M W 129 b: przymuge) smerne gospodzyn, alle ysmerzayo grzeszne asz do szeme
FI 146, 6; Propter quod suscipite inyicem dlączego dlą nyebyeszkych rzeczy *przymvyecze
{R XXV 163: przymyycze) pospolnye w navcze
a w przycladze dobrego zywothą (Rom 15, 7)
XV med. SKJ I 50; Ipsa {sc. oratio)... electos
et sanctos in sanctitate conservat et remunerat,
conyersos retinet, przygmuge, elisos, ypadle,
erigit XV p. post. GIDom 56.
7. przymować na się 'brać odpowiedzialność,
aliąuid in se recipere*: Jako Jan, kedi Micolay...
sządal ot Dobrogosta na Micolaya prawa, ysz
tich ran ne przymowal na szą, y ne chczal s nym
prawa pomocz, rzekącz, ysze to moya rzecz yest
1418 Pozn nr 1028.
8. *poddawać się, podporządkowywać się, se
dedere alicui, in potestatem alicuius se permittere : Pauperes ewangelisantur ybodzy nowy
zakon przymyyą {war. kal.: *wbodze novy za
kon przygymąyą) aut gynny sprawayą (caeci
yident, claudi ambulant, leprosi mundantur,
surdi audiunt, mortui resurgunt, pauperes evangelizantur Mat 11, 5) MPKJ V 118; ~ Azby
za tho yawną pokuthą przyymowal (susciperet)
OrtOssol 31, 3; ~ Kyedysch to yest, yze czlovyek v sobotą przyymyye (accipit Jo 7, 23) obrzezanye, aby zakon Moyzeschoy nye byl poruschon Rozm 433.
9 . (o komunii św., de coena Domini) 'spo
żywać, sumere : Kaio sse teze, izesm... zwantego, wernego bożego czala dostoyne ne przimoual Spow 2; Bąndz tho barszo swoth[y]e
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szteczyenye y poswoczenye czyalya y krwye
pan[y]a n[y]aszego.. b0ndz n[y]am *swythkym *przymu0czym, sumentibus (Msza V I: byerzaczim, przymuyaczim) szbawenye duszye
y czyala ca 1431 Msza XII s. 222, sim. XIV;
Czo ge dostoyne przymvy0 ca 1450 PF IV 572;
Braczya... mayą sye... spovyedaczi..., boże
czyalo przymovaczi (suscipere) 1484 Reg 713;
Myły Yesu Criste, kthorym obrządem mogą ya
czyebye przymowacz? Naw 113.
10. (o urzędach, dicitur de honoribus) 'obejmo
wać, inire: Kthorym obyczayem mayą yrządy
myedzy sobą przymovaczi, gdy kthoremy z nych
poleczony bądą 1484 Reg 720.
11. 'zagarniać, zajmować, brać w posiadanie,
occupare, capere, aliąua re potiri : <N>yezgodny
obyczay wsząly myedzy sobą zemyanye, ysze
gdy ktori kmyecz vmrze nye mayącz dzeczy any
ktorego przyrodzonego, pyscziną gego dobra
k sobie przygmyyą (consueverunt occupari,
Sul 40: obykly szą oblapacz szobye) Dział 29.
12. ' wybierać, wyznaczać, eligere, designare :
May0czy sandi... obikli sząą przymowacz (acceptare, Dział 13: wybyracz) alybo obyeracz kv
sandzenyy ssobye myestcza kthoralye nye naznamyonanaa Sul 25; Ktho szą wyni dopysczyl,
then (m a) czyrpyecz, nye przymyyącz zachocz<cz)e Sul 28.
13. 'mieć wzgląd na kogoś, sprzyjać, aliąuem
respicere, alicui favere5: 1 dokod sodzycze zloszcz
y oblycze grzesznych przymuyecze (sumitis, F/:
byerzecze)? Pul 81, 2.
C/l Przejmować
(Przyjmowanie) Przymowanie 'dopuszczanie do
grona innych osób, aliąuem in ąuendam circulum
recipiendi actus'\ O przymoyanyy (de receptione) w <za)kon 1484 iteg 706; Mynisthrovye... ku przymoyanyy (ad receptionem) w za
kon spossobyeny mayą onego wsthąpyyączego...
obyczaye... yypytaczi ib.
(Przyjrzeć) Przyźreć, Przyźrzeć 1. 'popatrzeć,
spojrzeć, spectare, oculos conicere5: Przisrzi
(aspice), bosze, y wezrzi w oblicze pomazańcza
twego! FI 83, 9, sim. Pul
2. 'doglądnąć, dopilnować, custodire, servare,
tuen : Hoc debent aspicere al. prziszrzecz 1435
KsMaz III nr 1612; Boże, na pomozenye moie
przisrzi (respice Psal 39, 14)! M W 15a; Iozeph... vbaczyvschy, ysch szye yvz przyblyza
czass dzyeyycze Marye, yyschedl... chczącz vezvacz k temv baby albo panye, ysby... oprayyly
to mylę dzyeczyątko y *przyzryely porodzenya
Rozm 63.
3. 4postanowić, constituere, decernere’: Decerne przysrzy aut ylosch (war. kal.: wlosą; si tibi
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placet, decerne ut pereat Esth 3, 9) MPKJ
V 57.
(Przyjrzenie) Przyźrzenie 'staranie się, trosz
czenie się, actus operam dandi, curandi : Przygadza szą, ysze sz nyektorich zywotha robothnego a przisrzenya dobrego (ex... bona procuratione) nyedbaly, ... domow szwogych... oprawyacz nye dbayączy, domy oprawyone... pra
wem sobye chczą odzyrzecz Sul 53.
(Przyjście) Przyście czy Przyszcie f o r m y :
n. sg. przyszcie Kśw cr 35, 1437 Wisi nr 228
s. 86, XV p. pr. R XVI 343, etc.; ^ g. sg. przyszcia Kśw cr 4, Gn 2 a, XV med. R XXII 234,
etc.; ~ d. sg. przyszciu FI i Pul Ath 38, BZ II
Par 35, 18; ~ ac. sg. przyszcie BZ II Par 35, 17.
Tob 11, 8, 1476 AKLitRp III 108, ca 1500
Erz 82, Rozm 784; ~ i. sg. przyszcim XV in.
R XXIV 70, ca 1455 JA XIV 493, Pul 52 arg.,
etc.; przyszciem Pul 9 arg.; ~ /. sg. (w) przysz
ciu BZ IV Reg 20, 13, Pul 9 arg., XV p. post.
GIDom 62, Rozm 76; ~ i. pl. przyszćmi 1460
P F Y 38.
Z n a c z e n ia : 1. 'przybycie, adventus*: Obra
dował syo (sc. Ezechiasz) w gych prziscyy (in
adventu eorum) BZ IV Reg 20, 13; Yze...
otewro syo oczi gego a <o>patrzi ocyecz twoy
swyatlo nyebyeske a twe prziscye BZ Tob 11,8;
Gdyby ktho yczynyl naglą rzecz... nad takym,
czo by thu przyrodzonych nye myal, mozely
woyth... fordrowącz... az do gego przyrodzo
nych przysczyą (ad proximum) prze bog OrtOssol 57, 3, sim. OrtMac 73; Ja znam, ysz ona
zastawylą to odzenye do przysczyą swego maza
(ad viri sui adyentum) OrtOssol 100, 4, sim. ib.,
sim. OrtMac 137; O przysczyy (de adventu)
królów do Ierusalem Rozm 76; •—' Adueniente,
prziszczym, gratia spiritus sancti mens illustratur XV in. R XXIV 70; ~ (o spodziewanym
przez chrześcijan przyjściu Chrystusa na końcu
świata): Kv gegosz przysczy (ad cuius adyen
tum) wszytczy lvdze wstacz ymayo... s cyaly
swogymy FI Ath 38, sim. Pul; Ktorely znamye
bądzye tvego przysczyą (adyentus tui Mat 24, 3)
y skonanya tego syyatha? Rozm 478; Bo yako
lyskayycza yynydzye na wschód sloncza, tako
bądzye przysczye (adyentus Mat 24, 27) szyna
czloyyeczego ib. 483, sim. ib. 485.
2. 'przyjście na świat, narodzenie, actus nascendi : Zauerne nics by nam ne mescach, ale
b<y naszego) zbauicela y iego prisca pozodach
Kśw cr 4; Iz iesc taco smerne prisce y taco
smerne narodene sina..., ienze prez pocothka
s bogem occem jesc croleual ib. 35; Poszodali
szo verny xpiani priscza gego Gn 2 a; Hostis
Herodes impie, Xpm yenire qui times sloszczywy
35*
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nyeprzyaczelu, ysch sze bogysch przyszcza Kristowa XV med. S K J Y 268; Ten psalm powyada,
yze Kristus szwyętym przyszczem swoym zabyge
antikrista Puł 9 arg.; O pokornem przyszczyu
(de humili adventu) syna boga ib.; Yze Xpus
yzrahelskemu lyudu zbawyenye dal przyszczym
swym, ten psalm powyada Puł 52 arg., sim.
ib. 84 arg. 95 arg., sim. XV p. post GIDom 62;
De eius (sc. creatori caeli) adventu, a o yego
przyssczv, gaudet ecclesia XV p. post. GIDom
62; ~ K temv yestem przyschedl na then svyat
przez oplczenye y przysczye v czyalo, abych
svyadecztvo dal pravdzye Rozm 784.
3. 'dochód, zysk, proventus, fructuś*: Pryszczye ąuestus XV p. pr. R XVI 343; Geny mó
wili, eze temu błogo, gen ma dossicz gymyenya
a przisczya XV med. R XXII 234; S wodnymi
wythoky decursibus, s przyszczym proventibus,
s plathmi redditibus..., szoszmy exactionibus
ca 1455 JA XIV 493; Profitemur, quod... villam ... vendidimus... cum omnibus agris...,
cum omnibus et yniuersis vsibus..., censibus,
proyentibus dochody, przysczmy 1460 P F Y 38.
4. 'największe doroczne święto Izraelitów ob
chodzone na pamiątkę wyjścia z Egiptu, poprze
dzonego przejściem karzącego Jahwe przez Egipt,
celeberrimum festum Israelitarum Phase appellatum : Bo gest Fazę, to gest Przyszczye pana (id
est transitus domini) BZ Ex 12, 11: Y rzeki...
pan ku Moyszeszowy a ku Aaronowy: Tocz
gest zakon Przyszczyaa (haec est religio Phase)
BZ Ex 12, 43, sim. ib. II Par 35, 9; Vczinyly
sinowye israhelsci... Prziscye (Phase)... a swyoto
przesnycz za syedm dny. Nye bilo równe temv
Prziscyy (Phase) w Israhelu ode dnyow Samuela
proroka any kto s krolyow israhelskich yczinyl
takego Prziscya (Phase) BZ II Par 35, 17—8;
Przysczie pasca (immolate pascha et sacrificia
parate fratribus yestris III Esdr 1, 6) 1471
M P K JY 53.
5. *wynik, skutek, eventus, ejfectus5: Przisczye
eventus 1437 Wisi nr 228 s. 86.
6. 'przejście, przekroczenie, transitus\* Przeto
powstawszi, abichom przęśli potok Zareth, przislissmi k nyemv, ale czasz, w nyemzesmi bili
chodzili s Kadesbarne az do prziscza potoka
Zareth (usque ad transitum torrentis Zared), osm
a trzidzesci laat bilo BZ Deut 2, 14, sim. 1471
MPKJ V 28.
7. fkryte przejście, portyk, porticus' : Est autem
Ierosolimis probatica piscina, qui cognominatur
Ebraice Bethsaida, quinque porticus, przyszcze,
habens (Jo 5, 2) 1476 AKLitRp III 108.
8.
: Przes przysczye per spacium ca 1500
Erz 82.
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Cf. Przejście
(Przyjść) Przyć, Przyjć, Przyść f o r m y : praes.
ind. 1. sg. przyjdę BZ Ex 33, 22; przydę Gn
174b, FI i Puł 41, 2, XV med. SKJ V 284, etc.,
Rozm 80, etc.; 2. sg. przydziesz FI i Pul 100, 2,
1446 PamLit XXVIII 307, BZ Deut 26, 2.
I Reg 20, 19, Rozm 140; 3. sg. przyjdzie Kśw
cr 2, Wierzę 7. 9. 12. 13, 1427 Pyzdr nr 857,
OrtOssol 91, 4, EwZam 299, Rozm 420; przydzie Gn 2 a. 171 b, FI i Puł 49, 3, etc. etc., Rozm
238, etc.; przynidzie Rozm 166; 1. pl. przyj
dziemy 1471 MPKJ V 56; przydziemy BZ Ex
10, 26, MPKJRp V 37 v; przydzimy Rozm 565;
przydziem BZ Deut 2, 29, ca 1500 SprTN W Y 10;
3. pl. przyjdą 1424 Pyzdr nr 777, Rozm 379. 400;
przydą FI 36, 13, FI i Pul 61, 34. 85, 8, etc.,
Rozm 86. 295; ~ praes. ind. z partykułą niechaj
dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. pl. niechaj
przyjdą M W 29b; ~ imper. 2. sg. przydzi
Gn 2a, FI i Pul 79, 3, BZ Ruth 2, 14, etc.,
Rozm 227. 246; przydź BZ I Reg 20, 22; 3. sg.
przydzi FI 34, 9. 101, 1, FI i Pul 118, 41, etc.,
Rozm 277. 459; przydź FI i Puł 54, 16, Ojcz
5—7; 2. pl. przydzicie FI i Pul 33, 11;
przydźcie M W 107b, Puł 45, 8. 65, 4; 3. pl.
przydźcie FI i Puł 118, 77; ~ part. praes. act.
adv. przyjdę 1398 HubeZb 107, 1402 ib. 100;
przydę 1398 HubeZb 73, 1402 SKJ III 194,
XV in. Maik 117, etc., Rozm 127; przyjdąc
Sul 95, 1458 ZapWarsz nr 1009, Rozm 337. 564;
przydąc 1399 StPPP VIII nr 9142, FI i Puł 125, 8,
1419 TPaw VII nr 1071, etc., Rozm 124, etc.;
adi. n. sg. neutr. przydące Pul 21, 34; d. sg. m.
przydącemu Sul 39; ac. sg. m. przydącego Rozm
795; przyjdzącego Rozm 718; g. pl. f. przydących Sul 6; ac. pl. przydące 1425 Pyzdr nr 798;
m. przydące OrtOssol 68, 1; /. pl. f. (o) przyjdących XV med. S K J Y 265; ~ inf. przyjć 1420
TPaw VII nr 1820, M W 12b; przyć 1400 Pozn
nr 456, Gn lb. 171 b, etc. etc., Rozm 92, etc.;
przyć(i) XV in. R XXIV 72; przyść 1493 PF IV
664, 1498 MacPraw VI 273; ~ praet. 1. sg. m.
przyszedł jeśm FI i Pul 68, 3; przyszedłem BZ
Neh 2, 15, EwZam 301, Rozm 8, etc.; jestem
przyszedł Rozm 784; -(e)m przyszedł FI i Puł
39, 10, 1462 ZapWarsz nr 1133, 1469 ib. nr 1316,
etc. etc.; -m przyszed 1426 AKPr VIIIa 48, 1499
ZapWarsz nr 1840; przyszedłech 1461—7 Serm
415v; -ch przyszedł Rozm 474; ja przyszedł
1479 ZapWarsz nr 1476, 1480 ib. nr 1489, Rozm
34; /. -m przyszła Rozm 53; 2. sg. m. przy
szedłeś Rozm 219. 291. 618; jeś przyszedł ca 1440
R XXV 220; -(e)ś przyszedł BZ IV Reg 19, 28,
Rozm 314. 617. 618; 3. sg. m. przyszedł jest
FI 95, 12. 101, 14, ca 1420 R XXIV 82;
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jest przyszedł FI 97, 9, Rozm 235. 288, etc.;
przyszedł 1398 Kościan nr 101, FI 82, 7, 1404
Pozn nr 746, etc. etc.; przyszed BZ I Reg 21, 10,
1471 ZapWarsz nr 3035, EwZam 294, Rozm 32.
350—1, etc.; przyszel Pul 82, l ; f . przyszła jest
FI 104, 30; jest przyszła Rozm 301. 304. 437;
przyszła FI i Pul 104, 33. 39, 1401 Kościan
nr 177, 1411 ib. nr 447, etc. etc.; neutr. jest
przyszło BZ Gen 10, 9, Dział 21; przyszło 1400
Pozn nr 446, FI i Pul 104, 18, XV med. R XXV
155, etc. etc.; 3. du. m. przyszłasta XV p. pr.
SKJ I 308, BZ Jos 2, 3. 23; -sta przyszła BZ IV
Reg 18, 17. Jos 2, 3; przyszła Rozm 119; f. przy
szłe OrtOssol 14, 2; 1. pl. m. przyszliśmy BZ
Deut 2, 8. 14, EwZam 293, Rozm 16; 2. pl. m.
-ście przyszli Błaż 319; 3. pl. przyszły są FI
54, 5, BZ Ex 16, 22; przyszły XV p. post.
R XIX 48, Rozm 130; m. przyszli są FI 78, 1,
ca 1420 R XXIV 82, BZ Gen 11, 31, etc., Rozm
83; są przyszli 1451 MacDod 104, Rozm 82.
370, etc.; przyszli 1406 HubeZb 84, 1442 AGZ
XI 198, Sul 87, etc. etc.; przyszły 1415 Kościan
nr 559, OrtMac 87. 88, etc.; f. przyszły 1418
TPaw VII nr 280, OrtMac 51, etc.; ~ pląperf'.
3. sg. m. jest był przyszed był Gn 174b—175a;
jest przyszedł był Gn 177a. 180a; był przyszedł
OrtMac 106, OrtOssol 78, 1. 4, Rozm 1. 97, etc.;
f. jest była przyszła Gn 4 a. 14 b; była przyszła
Rozm 458. 471; neutr. było przyszło BZ Ex
14, 24, Rozm 191. 509; przyszło było Rozm 436;
3. du. m. jesta była przyszła Gn 3b; -sta była
przyszła BZ Jos 2, 4; 1. pl. m. przyszli jesmy
byli BZ Gen 32, 6; 3. pl. m. są byli przyszli
Gn 174a—b. 174b, Rozm 466; byli przyszli
Rozm 439; /. były przyszły Rozm 746; ~ condit.
1. sg. m. -bych przyszedł Rozm 228. 266. 312.
351; /. -bych przyszła Naw 41; 2. sg. m. -by
przyszedł Gn 184a; 3. sg. m. przyszedłby Ort
Mac 105. 125, OrtOssol 78, 1. 91, 3; -by przy
szedł 1400 Pozn nr 445, Sul 39, OrtOssol 29,4,
etc.; -by przyszed OrtMac 35; /. przy szłaby
BZ Deut 22, 28; -by przyszła 1415 AKH III
248, OrtOssol 12, 4, Rozm 54, etc.; neutr. przyszłoby OrtOssol 45, 1; -by przyszło OrtMac 87,
OrtOssol 65, 4—66, 1, M W 20b, etc.; 3. du. m.
bysta przyszła OrtMac 122; -by przyszła BZ
Tob 6, 6; 1. pl. m. -bychom przyszli XV in.
R XXV 218; 3. pl. by przyszły Sul 107; m. (-)by
przyszli XV in. R XXIV 73, Rozm 29. 30. 382.
595; /. by przyszły Rozm 178; ~ condit. praet.
1. sg. m. bych był przyszedł Rozm 569; 3. sg. m.
-by przyszedł był Gn 3a; ~ part. praet. act.
przyszedw 1398 Kościan nr 101, 1399 StPPP
VIII nr 9486, 1405 SKJ III 195, XV in. R XXIV
76,1427 ZapWarsz nr 204, etc., 1463 TymWol 74;

przyszedwszy XV in. R XXIV 71. 72, Sul 28,
58, etc. etc., Rozm 3, etc.; przyszedszy 1403
KsMaz I nr 367, BZ Ex 36, 4. III Reg 13, 11,
etc., Rozm 136, etc.; przyszewszy 1469 Zap
Warsz nr 2931, 1472 ib. nr 3067, EwZam 296;
~ part. praet. act. II cf. Przyszły; ~ part. praet.
pass. 3. sg. neutr. przyszto 1393 TPaw IV
nr 120. ~ W wykazie form użyto umownie po
staci przyd- tam, gdzie grafika dopuszcza bądź
lekcję przyd-, bądź przyjd-.
Z n a czen ia : 1. (o istotach żywych) 'przybyć,
stawić się osobiście, zgłosić się, venire, apparere,
adesse : a. bez określeń lokalnych (w tekście
polskim) lub z określeniami wyrażonymi bez
użycia form deklinacyjnych: Tec to praui, gdaz
priyde, sbaui l<ud swoy ot) uelikih grehow Kśw
cr 2; Yze Sczedrzik... volal soltissa cu prawu,
an ('a on’) ne chczal przicz 1400 Pozn nr 456;
Tegdi iesm rzeki: Owam prziszedl (ecce venio)
FI 39, 10, sim. Pul; Szodala iest dusza moia ku
bogu studnyczi sziwey, gdi przydo (veniam)
y pokaszo se przed obliczim boszim? FI 41, 2,
sim. Pul; Bog nasz iawne przydze (veniet) FI
49, 3, sim. Pul; Bo zaprawdo Assur prziszedl
(venit, Pul: przyszel) s nimi FI 82, 7; Wszistczi
pogany... przydo (yenient) y clanacz se bodo
przed tobo FI 85, 8, sim. Pul; Rzeki y przyszła
(venit) kobilka FI 104, 33, sim. Pul, sim. FI
i Pul 104, 39; Ale przydocz przydo (venientes
autem yenient) z weszele<m> FI 125, 8, sim.
Pul; Quia hic est vere propheta, qui yenturus
est, ienci mai pridzy, in mundum (Jo 6, 14) XV
in. R XXIV 72; Nakypili maści drogich, <aby)
przizedwsi (EwKReg 43: aby przydocz) poma<za)li (sc. Jezusa) emerunt aromata, ut venientes yngerent (Marc 16, 1) ib., sim. ib. 71; Misit
seruum suum hora cene dicere inyitatis, ut yenirent, quia iam parata sunt omnia bi prisli,
bo *zigotovano iest wsitko (Luc 14, 17) ib. 73,
sim. Rozm 382; Prziszly *szo yenerunt (Mat 18,
31) ca 1420 R XXIV 82; Prosno-ly przidzesch,
thesch proszno odydze<s)ch 1446 PamLit
XXVIII 307; Chczemy..., aby... prziszedl (veniat, Dział 28: aby stanął) a stal kv vkazanyv...
prawa swego Sul 39; Kasdenw potem przidączemv (yenienti) a chczącemv tho gyste skazanye
layacz... bącz mocz zapowyedzana ib.; Pothem
Falek... przydącz (yeniens, Dział 29: przy
szedwszy) skarszy na Hermana Sul 40; Falek
przyszethw (superveniens, Dział 35: przy
szedwszy) swyeczą sgasil Sul 45; Venerunt et
duo, przyslasta y take, presbiteri (Dan 13, 28)
XV p. pr. SKJ I 308; Spiritus sanctus superveniet, przydze, in te (Luc 1, 35) XV med.
GIWroc 136v; Targugcze, alisz przydą negocia-
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mini, vsque dum venero (Luc 19, 13) XV med.
SKJ V 284; Czwartenaszczye lato przydze (venit) *Thodorlaomor a krolowye BZ Gen 14, 5;
Przyszły S00 (venerunt) wszistka ksz0sz0ta tego
mnosztwa BZ Ex 16, 22, sim. ib. 18, 12; Zaslonyo czyo *przawycz00 m00, dokot nye
przyydo (donec transeam) ib. 33, 22; Przeto
rzemyeszlnyczy przyszedszy (venire)... rzekły
Moyszeszowy ib. 36, 4, sim. ib. I Par 10, 7.
14, 9. Tob 11, 6. Judith 11, 15; Tedi prziszedw
(cum venisset) geden s tich kapłanów BZ IV
Reg 17, 28; Provenire vichodzycz, roscz, przychodzycz, pyrwe przycz ca 1455 JA XIV 492;
Przyszedwszy s poradzenyą rzecze OrtOssol
32, 2; Aczby ktho blyszy przyszedł (si aliąuis
veniret) a tho podług prawą vkazal OrtOssol
61,1 ,sim. OrtMac 79; Gdy(by> który czlowyek
w dalekych czvdzych stronach byl a przyszedłby
(qui licet yeniret) daleko po rocze y po dnyv
OrtOssol 78, 1, sim. OrtMac 105; Kaszdy sz nych
ma to ypewnycz stoyaczym gymyenym, ysz
gdyby który blyszy przyszedł (yeniret), aby my
go odstapyono podług prawa OrtOssol 79, 3,
sim. OrtMac 105; Przyszedlyby (yeniret) któ
ry masczyszną przyrodzony tego zabythego
OrtOssol 91, 3, sim. OrtMac 125; Aderant byli
przy tern albo przyszły (aderant autem quidam...
de Galilaeis Luc 13, 1) MPKJ V 123; Pr<z>ydacz Bogatka Staniszlaw sz brathem Chalalą
udzyalaly wyeczny dzal 1478 RKJŁ VII 59;
Boże, ienzes nas grzeszne ku począntku tego
dnya... przygydz yczinil M W 12b; Jesus miły,
kthorego oyczowye pragnaly, przydzy, mowyacz,
zbawiczyelu! M W 65a; Gdy pan przydze,
dobrze orze, gdy odydze, yako górze Satyra
w. 15, sim. 1498 MacPraw VI 273; Opovyeczczye
my, iszeby y ya przyszedwszy (yeniens Mat 2, 8),
*chalylbych go EwZam 294, sim. ib. 295; Szedł
(sc. Jozef) w sthrony galylyeyskye, a przyszewszy (yeniens Mat 2, 23) myaszkal v myesczye,
chtore zową Nazareth ib. 296; Iacz vodą krezą
yas, alyecz przyydzye (yeniet Luc 3, 16) mocznyeyszy..., then yas okrezy w dvchv szyyathym
y ognyw ib. 299; Dlyathego przyszedłem ya(veni
ego Jo 1, 31) w vodzye krczancz ib. 301; Vyelye
mlodzyenczow... przyschło (yenerunt) Rozm 23,
sim. ib. 30. 294. 426; Yeden Zyd przyschedschy
y chczyal ye podeptacz ib. 136, sim. ib. 220. 267;
Kyedy dokonał pokvsz, s ktoremy byl czart przyschedl (yenerat), y odstąpyl od nyego Lucyper
ib. 197; Bo yako mynya, ysch byl v duchoyney
albo ve *mnnyskey postayye przyschedl ib. 198;
Przyschedlesz (yenisti Mat 8, 29) przed czaszem
chczącz nasz mączycz ib. 219, sim. ib. 291;
Ydzy, wz[y]oyy mązą tvego, przydzy (veni

P R Z Y JŚĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Jo 4, 16) s nym ib. 246; Yam przyschedl (veni
Jo 5, 43) v ymye oycza mego ib. 261; Yako
yest przyślą (sc. niewiasta) a myły Cristus thy
slova moyy ib. 301; Thyly yesz, ktorysz przy
schedl (tu es, qui venturus es Luc 7, 20), czyly
ynego czekamy? ib. 314; Svyątha Marya Magda
lena przyschedwschy y pomazała y (leg. ji 'go’)
ib. 318, sim. ib. 339. 347. 393; Przyschedschy
(yenerunt Mat 13, 4) ptaczy y pozobaly albo
poyedly tho yste naszyenye ib. 335; Przyydącz
(venit Mat 13, 19)... dyabel y vchvaczy to, czo
było naszyano v yego serczv ib. 337; Przydącz
(accedentes Mat 13, 27) slugy tego ystnego
gospodarza y rzekły yemv ib. 339; Oczse, vybav
mye s tey godzyny, alye przetoczyem przyschedl
(veni Jo 12, 27) v tą godzyną ib. 467; Bocz ych
yyelye przydzye (venient Mat 24, 5) v ymye
moye ib. 480; Poslyad przysly (veniunt Mat
25, 11) y drugye dzyevycze ib. 488; Tako myły
Iesus przyschedl (yeniebat) svemy (leg. z swemi)
zvolyenyky ib. 528, sim. ib.; Bych byl nye przy
schedl (si non yenissem Jo 15, 22) a bych ym
nye movyl, ny myelyby grzecha ib. 569; Na
poslyad przyschła (yenerunt Mat 26, 60) dva
krzyva a falszyva svyadky ib. 719; ~ z ozna
czeniem celu przybycia: ku czemuś: Tey noci
przido ku zabycyy cyebye (yenturi sunt ad occidendum te) BZ Neli 6, 10; Nye vzryczye mego
oblycza, alysch kv ssądovy poslyednyemy przydą
Rozm 508; Bo vtenczass było yyelye lyvda kv
targv przyschło ib. 509; Przyschedlesz kv rozlączenyy przyasny ib. 618; Vzryczye y (leg. ji 'go’)
*przyydzączego (yenientem Mat 26, 64) v nyebyeskych oblokoch ku sandoyy tego szyyatha
ib. 718; ~ na coś: Allecz ye fthore nedzely
gescze yy biły slyszely, kakocz on f dzen szodny
na szod przydze Gn 2a; Contestemur przygdziemy (war. lub. rp.: przydzemy) na swyadeczstwo (contestamur hodie caelum et terram
Judith 7, 17) 1471 MPKJ V 56; Przydzy na po
mocz mnye Naw 25; Przyączyelyy, na czoszy
przyschedl (ad quid yenisti Mat 26,50)? Rozm
617, sim. ib. 618; ~ po kogoś: Potem przydą
po czyą y vezma czye... v nyebyossa Rozm
525; ~ prze coś: Yzesch ty przyschedl prze
ych zbavyenye (cum tu yeneris eorum ob salu
tem) z nyeba Rozm 227; *Slodzyecz ny przecz
ny przyydzye, yedno by vkradl (fur non venit
nisi ut furetur Jo 10, 10) a by zabyl y zgubyl
ib. 426; ^ z inf.: Jaco *geysma eon ne bil ani
go ona othgola wt<edy>, kegdi prziszto czod<z>acz otch szodzey 1393 TPaw IV nr 120;
Iaco kedi Budziwoy prziszedl zodacz prawa na
slodzeya, tedi Micolay prziszedw sze dwemanaczema panyczoma... y dal mu policzek 1398
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Kościan nr 101; Tegdi weselicz se b0d0 ... od
oblicza gospodnowa, bo prziszedl iest, bo prziszedl iest (quia venit, ąuoniam venit, Pul: przy
szedł) sodzicz zem0 FI 95, 12; Bo iest prziszedl
(venit) sodzicz zemo FI 97, 9, sim. Pul; W erzo...
w Ihu X pa..., yen... przidze (Wierzę 2: przydz[e] yma, 7: przyydzye, 9. 12: przigdcze, 10:
*przidy, 13: przygydze, 15: przydz yma, 17: ma
przycz) szodzicz zywich y marthwich Wierzę
1. 3—6. 8. 11. 16. 18. 20; Przydą dwa o taką
szye <rzecz> prawowacz OrtOssol 90, 1, sim.
Ort Mac 123; Nye przygdzely {OrtMac 125:
przydzye-ly) w tych trzech szandzech oczysczyacz szye (si... non venerit se ad defendendum)
OrtOssol 91, 4; Bośmy yydzyely gvyasdą yego
na wschodzye szloncza y przyszlysmy (yenimus
Mat 2, 2) chvalycz go EwZam 293; Nye mnymayczye, abych przyschedl skazycz (ąuoniam
veni solvere Mat 5, 17) zakony albo prorokow
Rozm 266, sim. ib. 312; Nye przyschedlczyem
skazycz (non veni solvere Mat 5, 17), alye popelnycz ib. 266; Bom nye przyschedl (non enim
veni Mat 9, 13) zvacz spravyedlyvych, alye
grzeschnych ib. 294, sim. ib. 313. 424; O myły
Iesucrisczye, yydzyalesz oczyma tyego bóstwa...
yladyky... gothuyącz bron, aby czye przysly
łapacz ib. 595; Alye vzdy nye przyschedlem ya
krolovacz czassnye..., alyem przysedl krolovacz
yyecznye ib. 783; ~ ze zdaniem: Wzbudz mocz
twoio a przydzy (veni), abi zbawoni yczinil nas
FI 79, 3, sim. Pul; A przetom ya przyschła,
abych yydzyala yego narodzenye Rozm 53;
Tegodla począł movycz kv tlusczam, ktoresz by
przysly (quae exibant Luc 3, 7), aby szye
krzczyly od nyego ib. 178; Alem ya przyschedl
(ego veni Jo 10, 10), aby zyvoth myely ib. 426;
Bom nye przyschedl (non enim veni Jo 12, 47),
abych ssądzyl svyat, alye bych ye zbayyl ib.
469;
~ ~ z przysłówkowymi określeniami
miejsca: *Chemly *thamesz przycz, tego my
szamy szobo ne moszemy dostathczycz Gn 172a;
A paklybi zona nye chczyala sam przycz (sequi),
nye bodzesz przysyogy wynyen BZ Gen 24, 8,
sim. ib. Num 22, 14; Odtod przisedwszi (unde
egressi) wessli S0 do Finon BZ Num 33, 42;
Owa czy z daleka przydo (de longe yenient)
BZ Is 49, 12; Przisly S0 tam (venerunt illuc)
cy iscy, gisz to biły posiany od krolya BZ I
Mach 2, 15; Zmovywschy to anyol... vstąpyl
na nyebyossa, *skądzą byl przyschedl Rozm 7;
Iozeph... począł povyedacz, czemv byl tamo
przyschedl (illuc cur advenerit) ib. 97; To ystne
kacerstwo vroczylo szye zaszye s tey rzeczy,
skądże było przyschło ib. 191; Marya, gdy yest
przyślą tu (cum yenisset Jo 11, 32), gdzye byl

myły Iesus..., padła na sve kolana ib. 437; Bo
ya vyem, skądem przyschedl (unde veni Jo 8, 14)
albo dokąd ydą ib. 470; Alye drzeyey, nyz ssą
thamo przyschły..., myły Iesus poyąl syyątego
Pyotra ib. 593, sim. 1451 MacDod 104; ~ (wy
raża równocześnie a. wyłącznie wezwanie do wy
konania innej czynności): Przydzicze (venite),
sinowe, sluchaycze mne! FI 33, 11, sim. Pul;
Owa, tocz kopye krolyowo, przidzi (transeat)
geden s sług krolyowich, wezmysz ge! BZ I
Reg 26, 22; Gdisz bodze godzina gescz, przidzi
sam (veni huc) a gedz chleb! BZ Ruth 2, 14;
Przidzczie (yenite Psal 94, 1), weszelmi sie bogu!
M W 107b; Przydzcze (yenite, FI: *samodzcze)
y wydzcze dzyala boża Pul 45, 8, sim. ib. 65, 4.
b. z określeniami lokalnymi wyrażonymi z uży
ciem form deklinacyjnych: aa. gen. blisko, blisku
czegoś: Venit Ihus in partes Cesaree Philippi
prisedw blisky masta Philipova (Mat 16, 13)
XV in. R XXIV 76; Gednego dnya sylny lew
przyschedl blysko Nazaretha (venit prope yillam Nazareth) Rozm 138; ^ do kogoś: Prestocz
gest ona do Xpa bila prysła Gn 14b; Gdisz my
fszythczy *chemy do boga przycz, yarugmis szo
grecha Gn 172a, sim. ib.; Moyszeszu, tocz ga
tobe pouedam, iscy ga iutrze do czebe <w> svathlem oblocze prydo Gn 174b; To poselst[o]wo
do Kaliskego prziszlo 1400 Pozn nr 446; Yz
pan Abraham ... nye wząl kmotowicza Jana
gwałtem..., ale prziszedl do nego potem, kedi
go obszilal 1427 Kościan nr 1276; Przysszedl
geden czlowyek do woytha OrtOssol 20, 2;
Ieslibi bil thak mldem, ys do *stharosczy...
prziscz nie mogl (quod adire capitaneum non
posset), thedi... przed panem i przed woythem ... ma rani swoye okazacz 1498 MacPraw
VI 273; Ten ystny (sc. Nikodem) przydącz
do Iesusza (venit ad Iesum Jo 3, 2) v noczy
y rzeki Rozm 236; Przyschedwschy (yenientes Mat
14, 12) do mylego Iesusza y poyyedzyely iemv
ib. 347; Przyslo było yyelye Zydow do Marty
(yenerant ad Martham Jo 11, 19) ib. 436; Te
godla yyelye *Zydom, którzy były przysly do
Maryey y do Marty (qui yenerant ad Mariam
et Martham Jo 11, 45)..., yyerzyly {leg. uwie
rzyli) ven ib. 439; Tedy... ten, który byl przyszedł
do mylego Iesusza (qui venit ad eum Jo 7, 50)...,
rzeki ym ib. 460; ~ Którzy były dzyeyyącz
tyszyącz lyvda... sobą {leg. z sobą) pognały.
S temy przyschły do czeszarza (secum traxerunt
ad Caesarem) Rozm 115; ~ do czegoś: Tako vocz
gescy on to bil prikasal, abycz fszeliky clouek...
do Bethlehem [p]przysetl bil Gn 3a; Cdiszcy
V0cz Ioseph s Mario gęsta ona bila do tego tho
mastha Bethlehem prisla Gn 3b; Gdisczy Maria
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gest ona bila do Bethlehem prisla Gn 4a; Który
clouek czyni volo othcza mego, tenczy przydze
do krolefstwa nebeskego Gn 171 b; Cdisz vocz
ony szo były do morza przysly, tedy vocz morze
gestcy sz0 ono bilo na obe stronę rostopylo
Gn 174a—b, sim. ib. 174b; Tedy vocz sv0ty
Gan gestcy on do te tho szeme Aszie prysetl
byl Gn 180a; Paan sz bakem a s gwalthowym
ghelkem przydancz do sandv (ad iudicium veniens), wyną pyancznadzescza ma bicz skaran
Sul 9; Czanstokrocz bywa, ysz... nyekthorzy
do sandow przyszethwszy (ad iudicia venientes),
przes baklywoscz... wycząnstwo obikli odnoszycz Sul 28; A dzewycza... osylstwa vchodzącz
do wszy blyszszey przyszethwszy (ad villam viciniorem veniens, Dział 55: byesząncz)... wolacz
bądze Sul 58; A on przyszethw (Dział 52: przyszedwszy) do sądv (veniens ad iudicium), zaydze
gy rzeknącz gy tho vczynycz swim kazanym,
Sul 66; Przyszły S0 az do Aram (yenerunt usque
Haran) BZ Gen 11, 31, sim. ib. 19, 1. Ex 15,
23. 27. Num 21, 30. 33, 7, Deut 1, 24; Tedi
Iacob szedł y przydze do zemye na wschot sluncza (venit in terram orientalem) BZ Gen 29, 1;
Iedno nam przepvscz przecz..., doyod nye przidzem do Iordana (donec yeniamus ad Iordanem) BZ Deut 2, 29; Gdiszsta iawszi y prziszla
do Ierusalema (yenerunt Ierusalem) BZ IV Reg
18, 17; Przyszedw do zemye Iuda( ingressus
Iudam), obiegi myasta murowana BZ II Par
32, 1, sim. ib. Tob 2, 10; Spyekl (sc. Tobiasz)
myoso tey ribi..., abi s sobo na drogo wzol,
czsobi gyma mogło statczicz na drogo, azbi
prziszla do Rages (pervenirent in Rages) BZ
Tob 6, 6; Pomozy my w dzyen szandny, yzbych
pr<z>espyecznye przyślą do ylyczky rayskiey
przed oblycze boże Naw 41; Przyszed (sc. Symeon) w dvchy do kosczyola (venit... in templum Luc 2, 27) EwZam 294, sim. Rozm 32;
Stal szye glosz... v kosczyelye..., isch tako moyyl, aby wschysczy mlodzyenczy..., yschby przy
sly do kosczyola (ut... in hoc templo conyenirent) Rozm 29, sim. ib. 30; Czczyenye o tern,
kyedy szą przyschły do yaskyny (quod yenerunt
ad speluncam) ib. 82, sim. ib. 370. 372; Przydącz do domy, skarżyły maczyoram ib. 124,
sim. ib. 230. 236; A thu były s nych nyektorzy
pogany, którzy ssą były przysly (qui ascenderant
Jo 12, 20) do Ierusalem modlycz szye ib. 466;
~ od kogoś: Ale gdy jusze od nych przyszedł
(cum ab eis venit)..., cchcze[cze]-ly gy obwynycz młoda rada OrtOssol 36, 2; Mnye yyczye
y szkąd yestem, yyeczye, a ssamem od szyebye
nye przyschedl (a meipso non veni Jo 7, 28)
Rozm 457—8; By bog byl yasch oczyecz, za-
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pravda mylovalybysczye mye, boch ya od boga
przyschedl (ex deo processi et yeni Jo 8, 42)
ib. 474; Vyedzącz, yze Krystus od boga oycza
przyschedl (quia a deo exivit Jo 13, 3)... y kv
bogv ydzye ib. 531; ~ od czegoś: Bog od poludna przydze (ab austro veniet Hab 3, 4) FI
Hab 4, sim. Pul; Bo yest przyślą (sc. Saba) od
skrayney zyemye (quia venit a finibus terrae
Luc 11, 31) schukacz mądrosczy Rozm 304;
A przyydą ode wschodą sloncza y zachoda
(venient ab oriente et occidente Luc 13, 29), od
polvdnya y polnoczy ib. 379; Azaly od *Galee
przydzye (a Galilaea venit Jo 7, 41) Kristus?
ib. 459; ~ od czegoś do czegoś: Kyedy przy
schedl Yesus od Galyleeyey do Yordana (venit...
a Galilaea in Iordanem Mat 3, 13) kv svyątemv
Yanv, aby krzczon byl od nyego Rozm 186;
~ podia czegoś: Yako myły Iesus odtąd poschedl, przyschedl podlya Morza Galyleyskyego
(venit secus marę Galilaeae Mat 15, 29) Rozm
358; ~ z czegoś: Przydo posłowe z Egipta
(yenient legati ex Aegypto) FI 67, 34, sim. Pul;
K themv przyszły sz gynszych stron... ludze
(homines alieni yeniunt) OrtOssol 77, 3, sim.
Ort Mac 104; Nyektorzy tako movyly, yze
s nyeba przyschedl (dixerunt quidam alii de
caelis hunc venisse) Rozm 121; Który przy
schedl z yysokosczy (desursum venit), nade
wschytkymy yest..., a który przyschedl z nyeba
(de caelo venit Jo 3, 31), nade wschytky yest
ib. 240; Vtenczasz przyschły z galyleyskey zye
mye (aderant... de Galilaeis Luc 13, 1) nye
ktorzy ib. 373; ~ z czegoś do czegoś: S Sochot
przisli S0 do Etam (de Soccoth yenerunt in
Etham) BZ Num 33, 6, sim. ib. 33, 44; Then
(sc. kroi) yschlyschącz, yze myły Yesus przy
schedl z Yvdey do Galyleey (adveniret a Iudaea
in Galilaeam Jo 4, 47)..., prószył yego Rozm
253; ~ z czegoś k komuś: Gestcy giim tho bilo...
othpouedzano, isczy vasz p an... s dalekichcy
stron on prydzecz on k vam Gn 2 a.
bb. dat. k(u) komuś: Isbicz szo on (sc. Chryst)
na szkonczeny svatha ykaszal przycz k nam
Gn lb ; Przydzy thy k nam, nasz miły pane
bosze! Gn 2a, sim. XV p. post. R XXV 236,
XV ex. AKLit III 106, Rozm 227; Nagotug szo
thy k themu..., aby thy ku m ne... na gody pry
setl mogę Gn 184a; Wisluszay modlitwo moio,
k tobe wszelike cyalo przydze (ad te ... yeniet)
FI 64, 2, sim. Pul; Pyacz bodo..., gdi przidzesz
ku mne (quando yenies ad me)? FI 100, 2, sim.
Pul; Prziszedl yeszt k nemw yeden oblatus est
ei vnus (Mat 18, 24) ca 1420 R XXIV 82; Przy
szły gesmi biły ku Ezau (yenimus ad Esau),
bratu twemu BZ Gen 32, 6; Yusz nynye przydo
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k tobye (veniam ad te) BZ Ex 19, 9, sim. ib.
20, 24, De mor te w. 61, Rozm 80; Przisli S0 kv
Moyzeszowi (yenerunt ad Moysen) y kv Aaro
nowi BZ Num 13, 27; Przetos prziszedw pan kv
Baalamovi (venit... ad Balaam) w noczi ib. 22,
20, sim. ib. I Reg 16, 21; Wstaw gidzi do myasta..., a przydo kv kapłanom (venies ad sacerdotes)... y kv sodzi..., popytasz syo s nimi
BZ Deut 17, 9, sim. ib. Num 24, 14, Rozm 127;
Vywyedz może, ktorasta przissla k tobye (qui
venerunt ad te)... Giscze spyeglerzasta a przyslasta (yenerunt) chczocz oglodacz wsszitko
zemyo BZ Jos 2, 3; Znam, zesta była przisla
kv mnye (yenerunt ad me) ib. 2, 4; Przebredwszi
lordan przislasta kv Iozve (yenerunt ad Iosue)
ib. 2, 23; Tedi ty przidz ku mnye (veni ad me)
BZ I Reg 20, 22; Tedi D auid... byeszal przed
Saulem precz y prziszed ku krolyowy (venit
a d ... regem) ib. 21, 10, sim. Rozm 350—1;
K nyemv prziszedszi (ad quem yenerunt) sinowye gego y rospowyedzo oczczv swemu wszitko
BZ III Reg 13, 11, sim. ib. II Par 9, 1. 34, 9,
Rozm 136; Przyschedwschy (sc. anioł) k nyemv
pozdroyyl y (leg. ji 'go5, veniens ipsum salutavit)
Rozm 3, sim. ib. 295. 351; Przyschedlem k tobye
(ad te veni) ib. 8; Za yego gyyazda przyschłyśmy
(yenimus) k nyemv z dary ib. 16; Począly go
pytacz, czemv by k nyey (pro k nyem ?) przyschedl (illuc cur advenerit) ib. 96; Kxyazą yedno
zydowskye przyschło kv Iesuszoyy (ad lesum
venit) ib. 221; O thym, yzesz my pysal, abych
k tobye przyschedl (ut ad te yenirem)..., masz
yyedzyecz, ys nye yest podobno, abych k tobye
thą chyylą przyschedl (non convenit nunc ad te
venire) ib. 228, sim. ib. 351; Tedy przyschły
k nyemv (accesserunt ad eum Mat 15, 30)
vyelykye tluscze luda ib. 358; Ząda-ly kto pyczyą, przydzy kv mnye (veniat ad me Jo 7, 37)
ib. 459; Kyedysz yest przyschedl (sc. Krystus)
kv svyątemv Pyotry (venit... ad Simonem Petrum Jo 13, 6) ib. 534, sim. ib. 536; Alye vy
posnaczye, yze v vass zostanye... nye zostavayącz vass syrotamy, przyydącz k vam (veniam
ad vos Jo 14, 18) ib. 564; Przydzymy k nyemv
(ad eum yeniemus Jo 14, 23) y yczynymy nasch
przybytek v nyego ib. 565; ~ k(u) czemuś:
Przeto powstawszi, abichom przęśli potok Zareth, przislissmi k nyemv BZ Deut 2, 14; Viszedwszi s Setthim, przisli S0 kv Iordany (yene
runt ad Iordanem) BZ Jos 3, 1; Przykazały...,
aby kaszdy przyszedł (OrtMac 35: aby...
pr<z)yszed) ku wyetnyczy (ut... ad pretorium
yeniat) OrtOssol 34, 2; Tako przyschły szą
(sc. Maryja i Jesus) kv yednemy drzew (leg.
drzewu) palmovemv (ad palmarum arborem...
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yeniebant) Rozm 83; Yako potem przysly ky
yedney yaskyny (ad locum... yenerunt) ib. 85,
sim. ib. 118. 352; Ten ystny mystrz..., kyedy przyschedl k temv slouu v *obyeczadlya
yesz slouo el (cum ventum est ad litteram J quae
nuncupatur), Iesus rzecze kv mystrzoyy ib. 129;
Iednego dnya dzyeczy przysly z Yezuszem ku
nyektoremy yeszyory (yenerunt ad stagnum
quoddam) ib. 130; A kyedy yest przyschedl kv
Bethanyy ib. 235, sim. ib. 406; Wschelky, który
zlye czyny, svyatlosczy nyenazry any przydzye
kv svyathlv (non venit ad lucern Jo 3, 20) ib. 238;
Przyschedvschy k temv drzew (leg. drzewu, yenit
ad eam Mat 21, 19)..., rzeki k nyemv ib. 452;
Dzyeyycza M arya... począla moyycz ku tern
panyam..., ktorez były ku kosczyoly rano przy
schły ib. 746; ~ Iacosmi bili przi tern, kedi pan
kaliski posiał Cottka (pro Potrka) do Micolaya..., abi prziszedl cu prawu 1400 Pozn
nr 445; Acz k themv polozonemy sządu nye
mogą przycz (ut ad iudicium banitum attingere
non valent) OrtOssol 27, 3, sim. ib. 47, 2. 50, 4.
51, 1, OrtMac 23. 57. 62. 63.
cc. acc. na coś: Tegodla, yszecz nasz Xc miły
gestcy on byl... na tho to gysto goro thamo
prysetl byl k n<i>m Gn 174b—175a; Prziszedl
iesm na wysocoscz morza (veni in altitudinem
maris) FI 68, 3, sim. Pul; Przeto ysze nye wyemy,
czso byśmy myely offyerowacz, doyod nye przydzyemy na to myasto (donec ad ipsum locum
perveniamus) BZ Ex 10, 26; Richlo poydzesz
a przidzesz (venies) na to myasto w syodmi dzen
BZ I Reg 20, 19, sim. ib. Deut 26, 2; Przysedw
(yeniens, OrtMac 47: przysedszy) na lawycza,
wyrzekł gym taky ortel OrtOssol 41, 4; O panno
czysta,... kyedy przydzyem na szath *boży,
thedy nam grzesznem pomoszy ca 1500 SprTNW
V 10; ~ przed kogoś: Przido pan Doliva przet
pana starosto... hy obriczol (pro obroczil) yest
XV in. Maik 117; Tho dwogye przyszło przed
nasz w gayny sząnd OrtOssol 32, 1, sim. OrtMac
31; Dwe rodzone szyostry... przyszły (OrtOssol
14, 2: przyszlye[y]) przet nasz (coram iudicio
yenientes) OrtOssol 44, 1, sim. OrtMac 51;
Gedna pany przyszła przed woythą (ad iudicium
yeniens) OrtOssol 100, 4, sim. ib. 22, 2, OrtMac
137; Yako thu przysłucha przydz przed pana
thako mocznego Naw 82; ~ przed coś: O tern,
kako dzyeyycza Marya przyschła przed Pylatow dom Rozm 757; ~ Jsze Yan Coth przisedl przed gayne wecze 1432 Pozn nr 1387; Tha
pany przeczy w themu tedy nycz nye rzekła...,
alesz po szmyerczy yego przyszła przed gayny
szad (venit in iudicium banitum) OrtMac 83;
G{d)ybysta przyszła dwa przed prawo ib. 122;
36

282

P R Z Y JŚ Ć

Gdyby przyszedł czlowyek przed gayony sand
(yeniens coram iudicio banito) OrtOssol 80, 3,
sim. Ort Mac 108; Przydacz geden czlowyek
przed prawo, rzeki OrtOssol 97, 2, sim. ib. 21, 4,
OrtMac 134; Pothem przyszły (sc. te panie) 5
przed gayony sand (ad iudicium banitum venerunt) OrtOssol 100, 4, sim. OrtMac 137; ~ przez
coś: A yako przyschedl przez morze Genezareth
(dum... venisset trans fretum) Rozm 290; ~ przez
coś na coś: Przes drogo polno z Elacha a z Syon- 10
gabera przislismi na drogo (yenimus ad iter),
która wyedze na pysczo moabisko BZ Deut
2, 8; ~ w coś: Bosze, prziszli so {Pul: przy
szły) pogany w dzedzistwo twoie (yenerunt...
in hereditatem tuam) FI 78, 1; Wyącz tho 15
szwyathe plemyą prziszlo w gyedna szemya
Aleksy w. 96; Gdyby geden czlowyek... przy
szedł w nąszą zyemyą (in terram nostram ...
venit) OrtOssol 29, 4, sim. ib. 11,4, OrtMac 27;
Gdyby... pospolny myesczanyn... przysz<e>dl 20
(yeniens) w woythow dom OrtOssol 33, 4;
A gdyby sye gym gdzye przygodzylo w klaszthory przydzy..., thedy mogą gyesycz v nych
1484 Reg 711; Yako yest przyschedl... Iesus
v dom syyatego Pyotra (cum yenisset... in do- 25
mum Petri Mat 8, 14) Rozm 288; Bo yescze byl
myły Iesus nye przyschedl w vyesz (nondum...
yenerat... in castellum Jo 11, 30) ib. 437.
dd. instr. czymś: Vkaszugocz nam gedno
drogo, gosz mamy do krolefstwa nebeskego 30
przicz Gn 171 b, sim. ib. Ib. 172a. 174a; Dowyodo cyo zasyo to drogo, ioszesz *priszedl
(per quam yenisti) BZ IV Reg 19, 28.
ee. loc. w czymś: Rzeki, y przyszła yest {Pul:
przyszła) mvcha... we wszelkich krayoch gich 35
(venit... in omnibus finibus eorum) FI 104, 30.
c.
wyrażenia, zwroty i użycia specjalne: przyć
do lat, k(u) latom *osiągnąć pelnoletniość, puberem fieri : Dzeczi nye mayączee lyath... zalowacz mogą, gdi k lyathoom przydą (cum ad 40
annos peryenerint) Sul 14; Aczbi ta tho nyewyastha dzyatky s syebye bi myala porodzone,
a thi bi dzyatky yescze do pewnich, yako slusche, lyath albo vyeku nye przisly (nondum ad
annos debitae discretionis peryenerint) Sul 107; 45
Przymrzely dzeczączv gymyenye od szwego oczcza a przyszlolyby {OrtOssol 14, 3: przysloly,
sim. OrtMac 52) tho dzyeczą ku szwym lathom
(si... ad annos suos venit) OrtOssol 45, 1;
~ przyć k sobie cuspokoić się, ochłonąć, eon- 50
ąuiescere, mente consistere : A gdysch dzyevycza
Marya sama przyschła k sobye albo oplonąla...,
począla ypomynacz oycza nyebyeskyego Rozm
525; ~ przyć k swojej mierze 'dożyć starości,
ad senectutem \enire5: Kthore naydze (*yc. bog) 55
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wanthley {leg. w wątłej) wyerze, thycz przed
czaszem szwyatha {leg. z świata) byerze, rzadkj
przydzye k zwoyey myerze XV ex. MacDod
138; ~ przyć, przyść k(u) czemuś, w coś ' osią
gnąć coś, zyskać, aliąuid obtinere, asseąui : Zebichom na them kazanu prziszli g boszkemu
posznanu XV in. R XXV 218; Synowye pyrwyey
maczerze alybo pyrwego oddanya kv cząsczy
oczczowey nye bądą mocz przycz (neąueant
conspirare, Dział 54: nye mogą przystąpycz),
alye bądze tha cząscz synów wthorego oddanya
Sul 66; Mozely... ten czlowyek za taką mylosczyą zaszyą przydcz kv szwemy prawy (utrum...
yenire possit ad ius suum)? OrtOssol 94, 2, sim.
OrtMac 129; Yeslyby szie przidalo, yszby my
pan bog dal przydz ku szdrowyy, thedy...
m a... do pyski dacz 1491 RKJŁ VII 57; Y tho,
czo by gyey kupyl, g[l]eschly podług praua
mogłybyszmy k themv przyscz 1493 PF IV 664;
Perfacere ku pewnosczy przydz XV ex. PF V 23;
K u ... ybostwu nie przydzie ca 1500 SIO cc XII
164; Bo s takymy czyny nygdy nye przydzyesch
kv dobremy konyczy (nam tali vita numąuam
bonum linem sortieris) Rozm 140; Bo nykt nye
może przydz v zyvoth yyeczny, alyesz bąda
nyebyossa otyorzony ib. 525; ~ przyć na świat
eurodzić się, naści : Tescy disza szyn boszy...
gestcy on na ten tho svath prysetl bil Gn 177a;
Thy yesz przyszedł na then swath goscz ca 1440
R XXV 220; Tegodla przyschedlem na ten svyat
(in hunc ergo veni mundum), abych dyabla
zyyązal Rozm 165, sim. ib. 574; Yam przyschedl
na ten svyath (in hunc mundum veni Jo 9, 39)
kv ssądoyy ib. 424; K temv yestem przyschedl
na then svyat (veni in mundum Jo 18, 37)...,
abych svyadecztvo dal pravdzye ib. 784; ~ przyć
w ciało 'wcielić się, corpus induere : Cum essem
magis bonus, yeni ad corpus, prziszedlech
w czalo (Sap 8, 20) 1461—7 Serm 415v; — przyć
w słowo *popaść w obmowę, infaman : Vyaroval
szye tego nasylnye, by szye to nye zyayylo, aby
Marya nye była odyyesczona albo by nye przy
ślą w słowo (ne... M aria... infamaretur) Rozm
54; ~ przyć w stare lata 'zestarzeć się, senem
fieri, consenescere5: Bovym ya yvsch przyschedl
w stare lyata (egoąue provectus sum aetate iam
senili), nye yest podobno, yschbych tako mło
d ą ... dzywka poyal Rozm 34; ~ przyć za
kogoś twyjść za kogoś za mąż, alicui nubere’:
Jaco Jachna nye wnosla posagv, kedi prziszla
za Philippa, nics wanceg gedno troye skotha
1428 ZapWarsz nr 2780; ~ p rzy ć za(j)się 'urdcić, revertP: Prziszedlem ku bronye valney y
prziszedlem zasyo (veni... et redii) 5Z N eh 2,15;
Gdyby on czlowyek zayszyą do domv przyszedł
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(dummodo... reyeniret) OrtOssol 88, 4, sim.
Ort Mac 121; Zaszyą przydz revenire XV ex.
PF V 22; Tedy on schedl y vmyl szye, y przyschedl zaszye yydzącz (venit videns Jo 9, 7)
Rozm 420; Kyedysch ssą przysly (yenerunt 5
Jo 7, 45) slugy zaszye kv byskupom..., spytały
ych ib. 460; ~ cugodzić się, ułożyć się, pacisci
(?): Quod tam dominus castellanus, quam dominus Leonardus compromiserunt al. prziszli
potenter in premisis causis 1442 AGZ XI 198; 10
~ wformule powitania: Swc)ty Blaszey przywitał
ge a rzkocz gym: Dobrzescye prziszly (bene
yenistis), synowye miły Błaż 319.
2.
fprzybyć z wrogimi zamiarami, napaść, na
jechać, aggredi, imadere*: a. Z?ez określeń lokal 15
nych lub z określeniami wyrażonymi bez użycia
form deklinacyjnych: Eze iego brath Janów przischedw... wzol kon Krczonow 1399 StPPP VIII
nr 9486; Iaco prziydo pan Ondrzey y dal Pau
lowi dwe szyny ranę 1402 HubeZb 100; Ez 20
Marczysz przyschetw moczo y sschylo... vybyl
z yey domu z yey oczczyszny 1405 SKJ III 195;
Jaco Machna samoczwarta prziszla i wirzuczala
Machno z yey domu 1411 Kościan nr 447;
Jakom ya s brathem Pyotrem przyschethwschi 25
s Croczewa nye zaiąl bydła 1468 ZapWarsz
nr 2928, sim. 1472 ib. nr 3064, 1473 ib. nr 1404.
b. z określeniami wyrażonymi z użyciem form
deklinacyjnych: aa. gen. do czegoś: Yze zlodzeye nye przyszły z rada Nicolai do dworu Ja- 30
cobi any yemv ykradly myodw 1468 TymSąd 16;
Yakom ya nye przyszethl do domv twego...
any wszal dzewky Katharzeny gwalthem 1469
ZapWarsz nr 1316, sim. 1479 ib. nr 1475; Ja
kom ya przischethwsszy do domv Micolayo- 35
wego... nye wząlem... pirsczyencza 1470 ib.
nr 2941, sim. 1471 ib. nr 3036. 3041, 1472 ib.
nr 2969; Jako ya nye przysethl do dom v... Mykolaya y do dom v... Katharzyny... anym szbyl
gey gwalthem 1479 ib. nr 1476, sim. 1480 ib. 40
nr 1489; ~ bb. acc. na kogoś, coś: Eze Mikosz
przyd0 gwałtem na Dzirszkow0 gospod0 y dal
mu naprzód rano 1398 HubeZb 73, sim. 1402
SKJ III 194, 1423 ZapWarsz nr 63, 1424 ib.
nr 100a; Eze Climonth prziydo na Lenarthowo 45
gospodo zadawał curwe maczerze szini 1398
HubeZb 107; Jaco przydancz na dzedzina Micolay... dal Micolayowi naprzód rani 1399 StPPP
VIII nr 9142, sim. 1419 TPaw VII nr 1071;
Iacom ya Staska ne... policzcowal prziszetszi 50
na yego gospodo 1403 KsMaz I nr 367; Iaco
Thomislaw prziszedl na Hancziną dzedziną...
y rosbil yey vyecze i pyvo pobrał 1415 Pyzdr
nr 412, sim. ib. nr 415, 1422 ZapWarsz nr 28;
Iacom ya ne prziszeth na dom, ne szbil Maczeya 55
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1426 AKPr VIIIa 48; Jako Bronisz mego kmecza
sbyl przyszedw na dom 1427 ZapWarsz nr 204,
sim. 1457 ib. nr 1061, 1474 ib. nr 1367; Pakli
on, na kogo przischly (super quem venerant),
yenego s nich posnacz może, takyego do sandu
pozwacz ma Sul 87; Yako mnye Stanisław zbył
Stanislava kmyecza przyydancz na moya wyesz
1458 ZapWarsz nr 1009; Yakom ya [y] nye przyschethl na gymyenye Micolayowo a nye poyalem yego pscha 1462 ib. nr 1133, sim. 1497
ib. nr 1781; Czom yczinyl, thom yczinil za yego
poczathkyem, gdy przischeth na ymyenye mogę
y zadał my raną 1471 ib. nr 3035; Jakom ya
przischewsschi na gymyenye Allexego... nye
wsszyalem sszamowt<o)r krowy[e], jako cztirdzesczi groschi gwałtem 1472 ib. nr 3067, sim.
1469 ib. nr 2931; ~ w coś: Kyelkocrocz sansyath... zalobąn bi yczinyl, ze prziydącz (accedens) w lankąn yego... brzemyąn trawi yinyosl
Sul 95; Zaluyą szą na tego szlodzeyą, ysz on
*przyszewd (yeniens, Ort Mac 113: przyszedł)
w me gymyenye y vkradl my thy szkory OrtOssol
84, 2; Jakom ya w dom panye Pawlowey
przyszethw czeladzim gey nye ssbil gwałtem
1463 TymWol 74; Jacom ya ssamoschosth przischethwschi do Lelewa v zagrodzenye gwalthem
nye rozegnal z ostrą bronya 1469 ZapWarsz
nr 2929, sim. 1470 ib. nr 3007, 1473 SprTNW
VIII 2, 32; Jakom ya nye przyszedł do wszy
Stanislavoyey... w dom kmecza yego... anym
tego tho Wawrzyncza sbyl 1471 Czrs s. LXXXV;
Jakom ya nye przyscheth w dom Stanislawov
*amy yemv wssal velny byaly gothovey 1499
ZapWarsz nr 1840.
3. (o rzeczach i zjawiskach fizycznych) 'po
jawić się, zacząć się, rozprzestrzenić się, apparere,
initium capere, diffundi, extendP: Przidzi (veniat,
Pul: przydze) iemu sidło, iegosz ne we FI 34, 9;
Vsmyerzyly so w *poczczyech noghi yego, alysz
przyszło (veniret) słowo yego FI 104, 18, sim.
Pul: Maczey othpowyedzal, dobrą wyerą thego
tho konya iako wlostnego szą chowacz..., ny
wye, skąth gemv vrasz prziszedl (unde sibi
veniret eadem laesura, Dział 30: skąd ma vraz)
Sul 39; Ottod gest przislo (exivit) przislowye:
Yako Nemrot, kruti lowyecz przed gospodzynem BZ Gen 10, 9; Prziszedszi *wyodro wyelyke na gego głowo (venit... super caput eius)
a vrazilo gy y vmarl gest BZ Judith 8, 3; Przeto
ykladamy, aby kaszdy riczerz... pod swa choragwą stal, aby gdy przydą walky (ingruente
necessitate belli), ymyalby swe myesczcze pod
choragwą odzerszecz Dział 8; Tocz yest ten
sząd, yze syyatloscz przyschła na ten svyat
(yenit in mundum Jo 3, 19) Rozm 238; Tedy
36*
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nathychmyast glos przyschedl z nyeba (venit...
de caelo Jo 12, 28) ib. 467; ~ 'przypłynąć,
affluere: Spadł desscz yyelyky, przysly (venerunt Mat 7, 25) rzeky bystre Rozm 284; Yako
spadł descz, przysly (venerunt Mat 7, 27) po
topy ib.; Ony ssą nye vzvyedzyely, alycz na nye
potop przyschedl (venit Mat 24, 39) ib. 485;
Vzdrovy myą, gospodnye, yze przyschły vody
az do dusche moyey (ąuoniam intraverunt aąuae
usąue ad animam meam Psal 68, 2) ib. 733;
~ przyć {komuś, k, ku komuś, do kogoś) 'do
trzeć, zostać dostarczonym, pervenire, affern :
Gospodne, wisluchay modlitwo moyo y wołane
moie k tobe przidzi (ad te veniat, Pul i M W
140a: przydze, M W 20b: abi przislo) FI 101, 1;
Any gim thy listy zastawne w rancze prziszly
1415 Kościan nr 559; Wsystkym, <do> kthorich nynyeysze lysti przydą (ad quos praesentes pervenerint), chczem bycz yawno Sul 3; Ku
bogom, to gest ku byskupom obu prza ma przydz
(ad deos... causa perveniet) BZ Ex 22, 9; Iestly...
prza przislaby k sodv (si... res ad iudicium venerit) BZ Deut 22, 28; Novo lysty przyschły od
dvora szyrskyego kxyazączya (cum litteras varias de Syria accepisset) Rozm 114; ~ przyć
(ku) komuś, na kogoś *przypaść w udziale, na
leżeć się komuś, alicui obvenire, deberi : Jaco
Jaroslaws dal piat swym sinowczom s te czonsczy, sczo na ne przisla 1401 Kościan nr 177;
Yako tamo dzeszancz grziwen, czso przidze na
Stachnicowo czanscz y na Stachnyno 1405
HubeZb 112; Iaco łan po Wawrzinowe smercy
ne wszanl dwudzeszstu grziwen sbosza pusczini,
yaszby Swanchne blisze przisla 1415 AKH III
248; Esz ty sponki byli maczerze Micolayewy,
a ne przischli gey od szwego mansza 1418
TPaw VII nr 280; Jakom ya ne wszyanl barili
piwa, czso Przetpelcoui myala prziycz 1420 ib.
nr 1820; Ostatki, yez rzeczoni pusczyni kmyecze, paanom przycz nye mayą (non debent provenire) Sul 13, sim. 1444 Pyzdr nr 1217; Czlowyek, ktori vmrze przes syna, kv dzewcze dzedzicztwo iego przydze (transibit) BZ Num 27, 8;
Nye ostavilissmi w nich nizodnego ziwego
kromye dobitca, ktori na dzal prziszedl plonnikom (quae in partem venere praedantium) BZ
Deut 2, 35; Gdysz thy pyenadze gescze nygdy
w gego obroną przyszły (in potestatem ipsius
numquam venit), azaly ty pyenadze nye podobnyey przydą gey dzeczem nyszly gey mazowy?
OrtOssol 65, 2, sim. ib. 66, 1, OrtMac 87. 88;
Kako zenyno gymyenye gydacze czlowyek byerze... w szwa obroną, szlowye tako, aczby tho
po gey szmyerczy gemv przyszło albo nayn
odvmarlo OrtOssol 65,4—66,1, sim. OrtMac
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87; ~ Przydze {OrtMac 129: przydzyely) za
kaszdy ortel... geden rynszky szlothy OrtOssol
93, 4.
4.
(o pojęciach abstrakcyjnych) : a . (o czasie
i jego odcinkach) 'nadejść, nastać, venire : T y...
smilugesz se Syon..., bo prziszedl iest {Pul:
przyszedł) czas (venit tempus) FI 101, 14; Gdy
czas przydze, tedy on tego przysząstwa wolen
y proszeń gest OrtOssol 60, 3, sim. OrtMac 78;
Iesus chodzyl w galyleyskyey zyemy yyaruyącz
szye Zydow, bo yego czasz yescze byl nye przy
szedł Rozm 430; ~ Ale gospodzin nasmewacz
se bodze iemu, bo przesrzal, isze przido {Pul:
bo patrzy, by przyszedł) dnowe iego (quod
yeniet dies eius) FI 36, 13; Dzen zaplaczenya
gescze byl nye przyszedł (antequam dies suus
yeniret) OrtOssol 78, 1, sim. ib. 78, 4, OrtMac
106; Gdy przydze położony dzen prawu (cum
dies iudicialis adyenerit) OrtOssol 86, 4, sim.
OrtMac 117; Gdy przydze dzyen szathny...,
yszrza mądrzy thego szwyatha, ysz dobra boszką
othplathą De morte w. 425; Alye przydą dny
(yenient... dies Mat 9,15), kyedy bądzye od nych
iunoscha odyąth Rozm 295; Przyydą dny (ye
nient dies Luc 17, 22), kyedy bądzyeczye ządacz
yeden dzyen yydzyecz syna czlovyeczego ib.
400; ~ Jako mne Ondrzey doszicz yczinil za
lup, nisch godzina przisla 1429 ZapWarsz
nr 259; Nye pomosze kurzenye pyolyna, gdy
przydze moya godzyna De morte w. 320; Any
yeden nan rąky nye podnyosl, yze godzyna yego
yescze była nye przyślą (nondum yenerat hora
eius Jo 7, 30) Rozm 458, sim. ib. 471; ~ Gdy
nocz szmyerczy naszey przydzie, byszmy sye yey
nye ląkaly M W 66a; Przyydzye y nocz (venit
nox Jo 9, 4), kyedy nykt nye może dzyalacz
Rozm 420; ~ Iaco M arcin... vayal {pro nayal)
na Mscignewa w załoga, nisz rok prziszedl 1404
Pozn nr 746, sim. 1426 KsMaz II nr 2389, Sul
103; ~ ~ Yusz bilo przyszło yutrzenne czyuczye (advenerat yigilia matutina) BZ Ex 14, 24;
Alye gdy przydze szath boszy, szandza w myech
pysczely wloszy De morte w. 333; A yako sznyvo
przydzye (in tempore messis Mat 13, 30), kąkol
zyyązaly v sznopy y zeschgly Rozm 339; ~
Yakom ia nye myal smowy z panem Jandrzeyem o sedm grziwen anym mu roku dal do
God, czso przyydo 1424 Pyzdr nr 777; Yakom
ya nye wynowath poltory grzywni Pawiowy na
swyanthi Woyczech, czso mynol, alem wyno
wath dzewyancz scot na swyanthi Woyczech,
czso przygdze 1427 ib. nr 857.
b. (o przykrych doznaniach) 'pojawić się,
przydarzyć się, nastać, apparere, accidere, venire :
Nyepodobno, by nye przyslo pogorsenye (im-
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possibile est, ut non veniant scandala), alye
górze temv, przez ktoregosz pogorszenye przydzye (per quem veniunt Luc 17, 1) Rozm 397;
~ przyć na kogoś, komuś 'spaść na kogoś, przy
trafić się komuś, alicui accidere* : Boiazn y drszene
prziszly so na mo (venerunt super me, Pul: przy
szło na myę) FI 54, 5; Przidz smercz na ne
(veniat mors super illos) FI 54, 16, sim. Pul;
Factus in agonia, id est venit pugna super eum
przyślą nany walka XV p. post. Kałużn 274; Nie
przydzie nan... niemocz ca 1500 SIO cc XII 165;
Baczczye, by na nasch pomsta nye przyschła
(utinam ne veniat in nos) Rozm 92, sim. ib. 96;
Bo ye wodzysch v grzech, aby na nye przyślą
klyątwa zakona (ut super eos veniat legis maledictum) ib. 137; Yze y ty (.sc. Jerusalem) by
posnalo ypadnyenye, które ma przydz na czye,
płakałoby y ty (Luc 19, 42) ib. 447; ~ Mylowal
*zglobo albo klotwo y przydze yemv albo nan
(veniet ei, Pul: przydze yemu) FI 108, 16; Et
vexationes pectoribus supervenerunt a s tego
przyslo gym wyelke nagabanye (Sap 19, 12) XV
med. R XXV 155; Pozaluy mya sztary, miody,
bocz my przyszły krwawe gody XV p. post.
R XIX 48.
c. varia: 'pojawić się, nastać, spełnić się, apparere, venire, fien : Yusz weszelicz sie mozeczie, wrychle przydzye zbawyenye wasze M W
96b; Bądzye przepovyedana tha evanyelya...
po *vsvemv svyatv na svyadecztvo vszytkyemv
lyvdv, tedy dopyro przydzye skonanye (tunc
veniet consummatio Mat 24, 14) Rozm 481;
Pravda z nyeba przyschła na zyemyą ib. 786;
~ *Otcza nas..., przidzi (Ojcz 5—7:przycz)
twe crolestwo! Ojcz 2—4. 12. 14—8, sim. Rozm
277; Zavyerne przyschło (pervenit Luc 11, 20)
k vam krolewstvo nyebyeskye Rozm 299; Nye
przydzye (non venit Luc 17, 20) krolewstvo nye
byeskye ib. 400, sim. ib. 530; ~ na kogoś, coś:
Przydzy na mo (veniat super me) myloserdze
twoge, gospodne! FI 118, 41, sim. Pul; Eze na
Marczina coleya przisla a pan mu kazał na
voyną, a on nye schetl 1445 Czrs s. LXI;
Przydzye (veniet Mat 10, 13) vasz myr na then
dom Rozm 309; ~ komuś: Przydzcze my (veniant mihi, M W 29b: niechay przygydoo mnie)
myloserdza twoga FI 118, 77, sim. Pul; Gdyby
czlowyek byl raczczą... a gego przyyaczyelowi
yaka rzecz przyssla OrtOssol 12, 4; Alye tako
yey mysi przyschła (talis cogitatio occurrit eius
menti), yze dotknę szye podolka odzyenya yego
Rozm 222.
d. użycia specjalne: przyć na uznanie 'stać
się znanym, notum fien : Tako, ysze zloscz takych zlosnykow na vznanye rychło nye mosze
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przydz (non potest propalari, Sul 53: nye może
bycz wsyawyona) Dział 45.
5. przy(j)dący emający nadejść, przyszły, qui
veniet, futurus': Czsosmu (leg. cośm mu, sc.
Przybysławowi) vynovath, thom wynowath dzeszancz grzywen na Godi przy dacze 1425 Pyzdr
nr 798; Przydącze futurum 1437 Wisi nr 228
s. 87; Vstawyenye nowe nye patrzy przemynanlych rzeczi, alye nynyeysich thilko a przydąnczich (futuris, Dział 1: rzeczam... przyszłym)
Sul 6; *Przidoczego futurę XV med. GIWroc
231 v; Sapiens et maxime, qui astrorum cursus
sciens ex tali cursu de futuris, mądry a nawyączey then, ysz sze na gwyasdach rosumye
a z gych byegu o przyydączych rzeczach, predicit XV med. SKJ V 265; Nye chcze-ly naprzeczyw themv odpowyedacz they (pro then), na
kogo then dług zaluyą, na blysze <trzy> przydacze (OrtMac 91: przychodzącze) sandy (in
proximis tribus venturis iudiciis) OrtOssol 68, 1;
Zwyestowano będze gospodnu pokolyenye przy
dącze (generatio yentura, FI: ymaiocze przydz)
Pul 21, 34; Odpoyyeda Rabanus, yze pop zakon
znamyenoval, który Iesucrista przydączego przepoyyedzyal Rozm 795.
6. (podmiotem zaimek, zdanie a. podmiotu
brak) przyć przed kogoś, ku komuś 'dojść do
wiadomości, notum, cognitum fien : <J)est przy
szło przed nas (accepimus, Sul 33: slyszelysmy),
kako Pyotr sczygayącz lana gest gy vranyl
Dział 21; Tedy lyvd pospolny rzeki chczącz, by
to kv starschym przyslo Rozm 448; ~ przyć
(komuś), na kogoś 'zdarzyć się, przytrafić się,
alicui accidere*: Acz wam wswyestyyo, czso ma
wam przydz (quae yentura sunt vobis) w naposzlednyeyszych dnyoch BZ Gen 49, 1; Quid
accidit, quod sedes tristis czo tho na czya przislo, yze ssyedzis barzo ssmuthno? XV ex. P F lll
180; Górze nam! czo szye ma stacz a przydz
przez to yyelykye znamye (quid futurum est
per signum)? Rozm 92; Skąd ym to przyslo,
yze moyyly, by szye on krolyem czynyl ib. 778;
A to ym przyschło z podusczenya ducha złego
ib. 798; ~ przyszło k temu 'doszło do tego, to
się wydarzyło, id accidit, factum est5: *Przyślą
(accidit) k temv ysce, ysz ten czloyyek vmrze
Rozm 134; Przyslo k temv, yze myły Iesus swą
(leg. z swą) matka ostąly przy domy ib. 147;
~ przyć ku myśli *pojawić się w myśli, in mentem venire5: O myły boże, y czo może przydz
kv mysly *baczeczemv... koroną tarnoyą mylego Iesucrista? Rozm 830.
7. (podmiotem inf.) 'musieć, mieć obowiązek,
cogi, debere : G dy... ten ozalowany stanye ky
praw (leg. prawu) gothow odpowyadacz, a temu
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sz prawa przydzye (OrtOssol 91, 1: naydv) odprzyszyadz szye (cui iuramenta ipsius innocentiae sententiata fuerint praestandum), mozely
woyth thą przyszyągą wszącz ? Ort Mac 125; Tho
(sc. imienie) nye przydze raczczam wszancz 5
(ipsa bona consules recipere non debent), ale
przydze gego przyrodzonym ge bracz OrtOssol
66, 3, sim. OrtMac 88.
8.
eidąc przebyć pewną drogę, dotrzeć na drugą
stronę czegoś, aliąuid itineris eundo conficere, 10
aliąuid transire : Iakos bil vczinil pirwey w Mo
rzy Rvdnem, ges to gest przesvsyl, dokodsmi
nye przisli (donec transiremus) BZ Jos 4, 24;
Iozeph yschlyschal pomocz anyelską, s vyelykyem yeszelym poschedl svoyą droga y przy- 15
schedl (transivit) yednego dnya, czo myal dvadzyesczya a trzy dny ydz Rozm 90; ~ przeno
śnie: Nye pamyetasch, matko myła, slow Symeonovych..., yen tobye... rzeki, yze myecz tyoya
dyschą pr<z)ynydzye (tuam ipsius animam per- 20
transibit gladius Luc 2, 35), kyedy y (leg. ji 'go5)
yzrzysch czyrpyącz Rozm 166; ~ w błędnym
tłumaczeniu łac. transitus 'przejście, przeprawa5:
i
Wznidzi na to to goro Abarim, to gest przy25
docze (id est transituum) BZ Deut 32, 49.
Cf. Przejść, Przyszły
Przykadek 'mała kadź, parvum dolium, labrum : Pro YI doleis dictis przicadky 1404
MMAe XV 296, sim. 1403 ib. 288, 1405
ib. 317; Quatuor vasa magna farine seminate. 30
Item eiusdem farine przykadek non plenum 1494
GórsArtRp 20v. ~ Cf. Przekadek.
Przykarmować 'dożywiać, dokarmiać, alere,
nutrire : Sex porcos in domibus frugibus saturatos al. przycarmowanych 1441 AGZ XIV 23. 35
Przykaz fnakaz moralny, przepis postępowania
religijno-etycznego, praeceptum, praescriptum ad
religionem et mores pertinens : Przykaszamy
(praeceptis, Msza I. IV. VIII: przykaszanym,
III. VI. VII. XIV: kasznamy) sbawyenya na 40
pominany... <szmyemy mowycz) XV p. pr.
Msza IX s. 259.
Przykazać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przykażę
BZ I Reg 20, 21; 3. sg. przykaże 1407 Czrs 9,
Sul 13, BZ Gen 32, 19, etc.; 3. pl. przykażą 45
1418 AKPr VIIIa 145, OrtMac 63. 136, Ort
Ossol 50, 4. 98, 4; ^ imper. 2. sg. przykaży
1413—4 Msza I s. 262, 1424 Msza III s. 55, sim.
VI. XIV, BZ Num 33, 51; przykaż BZ Jos 3, 8,
XV p. post. Msza VII s. 55; 2. pl. przykażycie 50
BZ Jos 1, 10; przykażcie BZ III Reg 21, 9;
~ inf. przykazać ca 1428 P F I 487, OrtMac 63,
OrtOssol 50, 4, etc.; ~ praet. 1. sg. m. przy
kazałem BZ Deut 1, 18; /. -m przykazała 1500
ZapWarsz nr 1890; 2. sg. m. przykazał jeś Naw 55

PRYK AZA Ć

104; przykazał si XV med. R XXII 243; przy
kazałeś Rozm 5. 10. 34; jeś przykazał M W 20b;
-ś przykazał M W 4a, Rozm 503; 3. sg. m.
przykazał jest XV in. R XXIV 73, 1471 MPKJN
52; przykazał 1394 TPaw IV nr 4915, 1397
Pozn nr 328, Dek IV, etc. etc.; neutr. przyka
zało 1402 Kościan nr 187, 1420 Pyzdr nr 684;
L pl. m. przykazaliśmy Sul 52, Dział 27; 3. pl. m.
przykazali są 1425 RTH III nr 76; przykazali
1484 KsNWarsz I nr 1012, Rozm 29. 30, etc.;
~ pląperf 3. sg. m. jest przykazał był Gn 171 b;
jest był przykazał Gn 3a. 182b; przykazał był
Rozm 442. 724; był przykazał 1428 ZapWarsz
nr 248, Rozm 519. 533, etc.; ~ condit. 2. sg. m.
-by przykazał Gn 174b; ~ part. praet. act. przykazaw BZ Jos 8, 4; przykazawszy Rozm 78;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przykazany Sul 43,
OrtCel 2; neutr. przykazano 1398 BiblWarsz
1861 III 34, Rozm 398. 838; ~ praes. pass.
3. pl. f. są przykazany 1411 HubeZb 56; ~ fut.
pass. 3. sg. m. przykazań będzie Sul 32; neutr.
przykazano będzie Sul 58; będzie przykazano
Dział 48; ~ praet. pass. 3. sg. neutr. było przykazano BZ Lev 21, 24, Rozm 533. 638.
Z n a c z e n i a : 1. 'polecić, rozkazać, nakazać,
zarządzić, sprawić aby się coś stało, praecipere,
iubere, mandare, efftcere ut aliąuid fiat *: a. absolute: Quod fideiussit Jacussius duas marcas
pro kmethone, hoc persoluit Martino et Derslaus przicasal 1394 TPaw IV nr 4915; Sicut
mandatum dedit michi, bo iako prikasal iest
mne, pater, sic facio (Jo 14, 31) XV in. R XXIV
73; Acz ten powod poszywayączy, przez sąndze
przikazany (per iudicem iussus), nye bądzye
chczecz przyszącz Sul 43; Dicente, gl. p recipiente, domino ano bog przykaszal XV p. pr.
S K J I 308; Przikazal (sc. bog) gemu a rzkocz
(praecepitąue ei dicens) BZ Gen 2, 16; Y drugemu przykaże (dedit mandata secundo)...
rzekocz ib. 32, 19; Przikazi synom israelskim
(praecipe filiis Israel) a rzecy k nim BZ Num
33, 51; Przikaze (praecepit) Jozve kxy0Z0tom ...
rzek0cz: Gydzycze w posrodkv stanów a przikazicze (imperate) lvdv rzekocz BZ Jos 1, 10;
Ty przikasz (praecipe) kapłanom... a powyedz
k nim ib. 3, 8; Vibraw mozow... trzidzesci tysyoczow, posiał w noci, przikazaw gim (prae
cepitąue eis) rzekocz ib. 8, 4; Poszlyo genego
pachołka, przikaszo rzekoc gemu (dicens ei)
BZ I Reg 20, 21; Gyesthly powynyen przyszyąsznyk... przydz kv sządu na poloszony dzyen...,
gdy mv przykażą, albo mayą-ly mu tho przykazacz (non nuntiatus vel si nuntiari debet) Ort
Mac 63, sim. OrtOssol 50, 4; Mjstrzowye, kthorzy pozywayą cznosczy... podług tego, iako
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bog przykazał (ut... praecepit) OrtOssol 52, 4,
sim. Ort Mac 65; Woźny, aczby wydal gynaczey
przysyągą swiathkom, nysz yako mv bądze przy
kazano (quam est mandatum, Sul 63: nyszly
gest skazano)..., tedi ma bycz sloszon Dział 48;
Przikazal gyest decrevit (Cyrus rex decrevit, ut
domus dei aedificaretur I Esdr 6,3) 1471 MPKJ Y
52; Iozeph... vdzyalyal, yako przykazał (sicut
praecepit Mat 1, 24) yemv angyol boszy EwZam
291, sim. Rozm 28. 80; Addicere przykazacz
seu namyenycz XV ex. PF V 21; Alye by kto
mogl rzecz, yze Pyotr nye vczynyl podług
tego, yako yemv byl Cristus przykazał ib. 689,
sim. ib. 519. 638; Bo Moyzesz przykazał byl: kto
by szye bogyem myenyl..., tego myano y z myasta
kamyenovacz ib. 724; Tegodlya ten yako nasmyevavcza boży ma ymrzecz, bo nam tako przy
kazano v naszem zakonye ib. 838; ~ Przykazał
byl bog Moyzeszoyy y starem zakonye o barankv yyelykonocznym Rozm 442; ~ b. z acc.:
Movil iest przeto Moyzes kv Aaronovi... wszitko,
czosz mv bilo przikazano (quae fuerant... imperata) BZ Lev 21, 24; Przikazalem (praecipique)
wszitko, cosz ycinycz macze BZ Deut 1, 18;
Przikazcye (praedicate) post BZ III Reg 21, 9;
Tedy my Franczkowy przykazałyśmy (imposuimus) wieczne mylczenye dlya tego dlugego
czassv Dział 27; Yze kaplany postavyly y przy
kazały posth Rozm 29, sim. ib.; Kyedy vczynyczye wschytky rzeczy, czo yam przykazano (quae
praecepta sunt vobis Luc 17, 10) ib. 398; Vspomyn na to, czosz thy przykazał v starem za
konye y v nowem ib. 503; Chczal (sc. Jesus) to
yszytko popelnycz na sobye, czoz byl przykazał
v zakonye ib. 533, sim. ib. 534; Alye kako
smyal Pyotr syyathy yderzycz a ono yemy było
przykazano ib. 638; ~ c. z inf.: Ego ne przi
kazal nycomu penodzi placzicz 1396 TPaw IV
nr 5306; Tocz bog przikaszal wyedzecz Dek IV;
<Boze>, przykaszy (iube, Msza III. IV. VI.
VIII. XIV: kaszy) thy <dary> przenyescz <przes
raczę swathego angyola thwego) 1413—4 Msza I
s. 262; Od wecznego potampenya nas wytargacz albo wirwacz... przykaszy (iubeas, Msza
IV. V. XIII: kazy, VII: przykaz) 1424 Msza III
s. 55, sim. VI. XIV; Tedy panowie przikazali
sso Santkovi ukazacz 1425 RTH III nr 76;
Herman... przeth szandzą... młynarza sząndzicz
przykazał (praecepit) Sul 40; Przykazalyszmy
(indiximus) themv Mykolayowy przes wlostną
szą przyszągą [szą] oczysczycz Sul 52; Rozgnewaw sye sodza, przykazał gy kiymy bycz Błaż
320, sim. ib.; Tis przikazal (tu mandasti Psal
118, 4) przikazanya twego strzedz barzo M W 4a;
Boże, ktori ies nam matką y oczcza czczicz przi
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kazal M W 20 b; Przy kasze daczy *lytczbą faciet
racionem XV ex. PamLit XXVIII 307; Jacom
ya nye przykaszala Byernathovy... rambacz
drew sza granyczamy 1500 ZapWarsz nr 1890;
Kyedysz stvorzyl rodzay czlovyeczy, przykazalesz (iussisti) *gyn sze mnozycz Rozm 5; ~ d. ze
zdaniem przedmiotowym: Gescy on to bil prikasal, abycz fszeliky clouek... do Bethlehem
[p] przysetl Gn 3a; Aby th y ... ludu israhelskemu
tho przykaszal, isbicz ony tego słuchały, chocz
ga k n<i)m bodo mouil Gn 174b; Przicazal
ssy panye,... abi kaszde nyerządne samnyenye
czlowyecze bilo samo sobye mąka a czirpyenye
XV med. R XXII 243; Ale owoca z drzewa, gez
to gest pozrzod raya, przykazał (praecepit) nam
bog, abichom nye gedli BZ Gen 3, 3; Kjedy
komv przykażą (cui ex parte iuris mandatum
fuerit), aby pyenadze kladl kv prawu OrtOssol
98, 4, sim. OrtMac 136; Przykazał yesz tako
czyaszko..., abychom na twa szwyatha maka
wspomynaly Naw 104; Thyss vczvyrdzyl, gesz
sa na *nyebyezysch y przykazalesz (iussisti) ym,
*bych dzyerzely barzy byeg vczvyrdzenya nyebyoss Rozm 5, sim. ib. 10. 34; Tedy przykazawschy (iussit) ym anyol, aby szye nye vroczyly
do Heroda ib. 78; Bo było przykazano v starem
zakonye, yze myely to yagnya yescz ib. 533;
Byskvpovye... przykazały (persuaserunt Mat
27, 20) ludv, aby prószyły Baraby zboycze
ib. 809, sim. ib. 30. 824; ~ Anyolyowi swemu
przikazal (mandayit Psal 90, 11) o tobye, abi
czie strzegł na wszitkich drogach M W 143 b,
sim. Pul 90, 11, Rozm 196.
2.
*przysądzić, sądownie rozstrzygnąć, adiudicare, decernere alicui aliąuid, lege constituere :
Kedi pani Pacostka ymala vyast s Paskem...
tedista oba vodla ossadą albo opole, yaco gym
przicassano s crolewskego sanddu 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Jacom ne wzonl Janowy iego
biddla any penondzy, jedno sczo my prawo *przikasolo 1402 Kościan nr 187; Paratus sum te
docere vlg. szelcz0 vel quomodo ius vlg. przicasze 1407 Czrs 9; Iaco czso... M arczin...
wz0l skodi czterdzesczy a sto y dwe grziwne
mimo szesczdzessoth grziwen przesz dw, czosz
S0 przikazany 1411 HubeZb 56; Quid domini
in Iedlna sentenciabunt vlg. przicaszo, hoc do
mina debet tenere seu implere 1418 AKPr VIIIa
145; Yakom po Elsczynye szmyerczy nye sachowal nyczsey gyey wyprawy... gedno tho,
czso my prawo przicasalo 1420 Pyzdr nr 684;
Kmyecz kmyecza zabyiącz, themv gemv prawo
przykaże (persuaserit),... zaplaczycz bąndz przyczisznoon Sul 13; Dla nyestanya... poswanego
powod... przes sąndzą przikazan bandze y osząn-
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dzon (decernatur et definiatur) w prawe dzirzenye they tho dzedziny myan bycz poscznon
(pro pusczon) Sul 32; Paknyąly obvynyonemv
o slodzeysthwo a nye przekonanemy przykazano
bąndze (fuerit indicta) s pewną liczbą swyathkow
oczysczenye Sul 58.
3. ' ogłosić, oznajmić, praedicare, edicere' :
Tho chocz gest on przykaszal byl slovy, aby
tho skuthkem napełnił Gn 171 b; Przykasacz
promonere ca 1428 PF I 487; Przikaszal predicavit XV med. R XXV 155; Przikazacz
jubere (Deut 4, 40) 1471 MPKJ V 28; Przikazal predicauit (suscitavit dominus spiritum
Cyri regis Persarum et praedicavit in toto regno
suo simul per scripturam dicens II Esdr 2, 2)
ib. 53; Przykazacz edicere XV ex. PF V 21.
4. fustanowić, postanowić, instituere, constituere : Przikazal constituit (constituit eis rex
annonam per singulos dies de cibis suis et de
vino unde bibebat ipse Dan 1, 5) 1471 MPKJ V
108.
5. ' wyróżnić, postawić wyżej od innych, wy
wyższyć, anteferre, anteponere, tollere, efferre' :
Promouere, id est sublimare ad honorem vel
proficere povyszycz, przykazacz ca 1500 Erz 82.
6. przykazany sąd 'sąd uprawniony, legalnie
rozpoczęty, iudicium, quod lege haberi coepif:
Bannum regium zapowyedz królewska ssądv
gayonego uel dicitur gayony sad, uel dicitur
edictum judicium vlg. przykazany sad wyschschego prawa pod klanthwa królewską OrtCel 2.
7. 'oddać do dyspozycji, przypisać, alicuius arbitrio permittere, adiudicare5: Iaco Bozey ne
przicasal sina swego Micolayewi ani mu rzeczi
pocradl 1403 Piek VI 178; ~ przykazać się
'stać się przynależnym do kogoś, przypisać się,
alicui se dicare': Js Woczech wszol Maczeiewi
kmeczeui vol na drodze, a on mu sza nigdi ne
przicaszal 1397 Pozn nr 328; Przyszosznyczy
recognouerunt, quod idem Paulus kmetho se
przykazał ad eundem dominum Sulkonem 1409
Czrs 342; Jako mne Borzim ranczil prauo za
kmecza, czszo szan bil do Stanisława przicaszal
1428 ZapWarsz nr 248.
Cf. Przekazać
Przykazanie f o r m y : n. sg. przykazanie 1399
MacDod 33, Gn 175b. 176a, Dek II 4, etc.
etc.', ~ g. sg. przykazania Dek I 2. III 12. 24,
etc. etc.\ ~ d. sg. przykazaniu Sul 28, XV med.
SKJ V 254, 1456 Msza VI s. 264; - ac. sg.
przykazanie Dek II 1. 2. III 16, etc. etc.', ~ i. sg.
przykazanim Gn gl. 44a, Sul 9, BZ Num 36, 5,
etc.', ~ l. sg. (w) przykazaniu BZ Gen 49, 3,
OrtMac 63, OrtOssol 50, 4, etc.; ~ d. pl. przykazaniam M W 25a; przykazaniom 1484 Reg
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724; ~ ac. pl. przykazania XV med. GIWroc
112r, BZ Ex 15, 25, 1484 Reg 707; - /. pl.
(w) przykazaniach BZ Lev 26, 3, M W 4 a, XV
p. post. Kalużn 286.
Z n a c z e n ia : 1. *polecenie, rozkaz, zarządze
nie, rozporządzenie, mandatum, iussum, edic
tum : Vyslo gest prykaszane było (edictum Luc
2, 1) od tego tho czeszarza,... tegodla isbicz ten
tho svyczek svath popyszacz bilo mano Gn 175b,
sim. ib. 176a. 177a, XV med. GIWroc 110v,
EwZam 292, Rozm 62; Licet festum concepcionis sancte Marie ecclesia nullo decreto, przykaszanym, apostolico nulloąue sacro canone instituit celebrandum Gn gl. 44a; Przicaszanye
edictum 1437 Wisi nr 228 s. 86, sim. 1462
R XXV 269; Edictum virzeczene albo przicaszane 1440 i?XXV 242; Rex autem huius ciuitatis fecit edictum przykaszanye 1441 PF V 67;
Pozwani... ma odpowyadacz, przykazanym
(mandato) w theem swego pana... szą nye wymaw<ia)yancz Sul 9; W oźni... prócz przykazanya sąndzego (absąue mandato iudicis) slyachthi... nagabacz... nye ma szmyecz ib., sim. ib.
27, Dział 15; Dokonali sza syąn kszangi praw ...
na przykaszanye... xandza Bolesława... yilozone
Sul 113; Prikazanye mandatum XV p. pr. Zab
519; Tedi Noe wiszedl s korabya se wszitkymy
podług przikazanya boszego BZ Gen 8, 18;
Gysz to pelnyly przykazanye (iussa) za cztyrdzeszczy dny, bo gest ten obiczay bil czyalo pogrzebuyoczym ib. 50, 3; Dal (sc. pan) przyka
zanye (mandatum) synom izrahelskym BZ Ex
6, 13; Tycz soo nastroge stanowe *szwyadzeczstwa, które S00 polyczyoni podług przykazanya
(iuxta praeceptum) Moyszeszowa..., które Beseleel... boszym przez Moyszesza przykazanym
(per Moysen iubente) wipelnyl ib. 38, 21—2;
Odpowyedzal Moyzes k synom israelskim przikazanim (praecipiente) bozim, rzekocz BZ Num
36, 5, sim. ib. 33, 38. Deut 34, 5; Vczin przikazanye (iussum) krolyowo BZ I Mach 2, 18;
Gdyby on po them przykazanyy (post nuntiationem) nye przyszedł any by chczyal przycz
OrtOssol 50, 4, sim. OrtMac 63; Przyszasznyk
ma przycz ku sandowy gayonenw besz przyka
zanya (innuntiatus) OrtOssol 51, 1, sim. Ort
Mac 63; Ysz tho nye swą wolą, ale przykaza
nym (mandato, Sul 28: kazną) swych panów...
czynyą Dział 16; Jaco moy synowyecz rodzony...
nye wyschethschy s mego dom v... moya vola,
moym przykazanym... any zabił gwałtem Andrzey owego czlowyeka 1471 Tym Sąd 15, sim.
1472 ZapWarsz nr 3087; Imperio terrente na
przykaszanye boszkye 1474 R XXIII 291; Aby
popełniły przykazanye XV ex. PamLit XXVIII
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307, sim. Rozm 117; Edictum, id est przykazanye
mandatum ca 1500 Erz 82; Iozeph podług
anyelskyego przykazanya (ut praecepit angelus)... poschedl w swą zyemyą Rozm 117, sim.
ib. 111; ~ 'władza, potestas, imperium : Profitebatur (sc. homo familias)... se esse obedientem et subiectum Romano imperio wysnal...,
ysz gyesth posluschny przykasanyv XV med.
SKJ V 254; ~ 'nakaz moralny, przepis postę
powania religijno-etycznego, praeceptum ad religionem ac mores pertinens : Dzeszaczoro iest
przikaszane 1399 MacDod 33; Przestapcza przy
kazanya dzyeszyaczyorgego szthradze yydzyenya boszego Dek I 2, sim. Dek III 24; Tocz
yest volą bogą naszego, bychom pelnyly przykaząnye *yago Dek II 1, sim. Dek II 2; Tocz
yest boże przykazanye na Szyna<j> górze palczem bożym popyszane Dek II 4; Chczesly
w zivot vieczny vnydz, tho przykaazanye maasch
pelnycz (Dek III 12: chzeszly przykazanya bo
żego strzedz) Dek III 16; Davam sya vynyen
bogv *wszechmogocemv sz dzyesyaczyorga przy
kazanya (Spow 4: *dzechenczora *przykazanye)
*bozogo Spow 3; Thakee myanowanye... przeczywya szą przykazanyy (praecepto) bozskemy
Sul 28; Tu gest gemu ustawyl (sc. pan) przyka
zanya (praecepta) y sody BZ Ex 15, 25; Bodzeczeli w przicazanyach (in praeceptis) mich chodzicz..., dam wam descz czasy swimi BZ Lev
26, 3, sim. X V p. post. Kałużn 286; Panye...,
czyn mye twim zawsdy posluchacz przykaszanyy
(mandatis, Msza XII: przykaszanym) 1456 Msza
VI s. 264; Tedi nye bandą posromoczon, kedi
przesrzą we wszitkich przikazanyach (in... man
datis Psal 118, 6, FI i Pul: kazna<ch>) twogich
M W 4a; W przikazaniy (in mandatis Psal 118,
15, FI i Pul: w *kasznoch) twoiem doswiadczacz
bandą sę M W 5b; Podniosłem rancze moie ku
przikazanyam (ad mandata Psal 118, 48, FI
i Pul: ku kasznom) twogim MIT 25a; Rosztropnego mie ycziniles przykazanim twogim (mandato tuo Psal 118, 98, FI: kazanym) M W 36a;
Vyąwszy nyzby thym yystąpyly, czo by było
pravye naprzeczywko przykazanyom bożym
a vstayam 1484 Reg 724; Wstayn, gospodnye...,
w przykazanyu (in praecepto, FI: w kazny),
yeszesz kazał Pul 1,1; A były sprawyedlywy oba
(sc. Zacharyjasz i Elżbieta) przed bogyem, pochodzączy ye yszystkym przykazanyy (in omni
bus mandatis Luc 1, 6) EwZam 287; ~ 'ustne
pouczenie, praeceptum ore alicuius traditum :
Mutabit tradiciones, przikazana, quas trad<i>dit nobis Moyses (Act 6, 14) XV med. GIWroc
112r; Thym przykazanye (traditiones) Moyzeschovo dokonayaly Rozm 179; Czerny y vy
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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przestąpyyeczye *kassv bożą prze vasche przy
kazanye (propter traditionem yestram Mat 15,
3)? ib. 354, sim. ib. 355.
2. 'zapowiedź, ogłoszenie, renuntiatio, indictw :
Przykaszane indicio ca 1428 PF I 495; Przikazanye indiccio 1437 Wisi nr 228 s. 87.
3. w mylnym rozumieniu lac. editio 'wydanie,
redakcja jako edictio 'rozkaz, polecenie*: Przikazanym edicione (war. lub. rp.: popissanye;
hucusąue in Hebraeo non habetur, et quae
posuimus de Theodotionis editione translata
sunt) 1471 MPKJRp V 47 r.
Cf. Przekazanie
Przykaziciel 'ten który przewodzi i naucza,
mistrz, nauczyciel, qui praeest et docet, praeceptor, magister5: Et respondens Symon dixit illi:
Preceptor, przykaziczelu, per to tam noctem
laborantes nichil cepimus (Luc 5, 5) ca 1420
R XXIV 84, sim. EwZam 306; O Iesu, przykazyczyelyy (praeceptor Luc 17, 13), smylvy
szye nad namy! Rozm 399.
Przykazić 'przeszkodzić, impedire*: Przikaze
(pro przikazi) occupat (war. lub. rp. : przekazaczy bądze occupabit; apprehendet messium
tritura yindemiam, et yindemia occupabit sementem Lev 26, 5) 1471 MPKJ V 24. — Cf.
Przekazie.
Przykazować fo rm y : praes. ind. 1. sg. przy
kazuję BZ Jos 1,9, 1471 MPKJ V 116, XV
SKJ 1 56; 2. sg. przykazujesz BZ Ex 33, 12,
1457 AGZ XV 28; 3. sg. przykazuje XV p. post.
RRp XXV 181; 1. pl. przykazujem Dział 18;
przykazujemy Sul 49, Dział 40, XV ex. Kałużn
279; ~ part. praes. act. adv. przykazując ca 1428
PF I 487, Sul 31; ~ inf. przykazować Sul 82,
BZ Num 15, 23, XV med. PamLit XXVIII 308,
ca 1455 JA XIV 492; ~ praet. 3. sg. m. przykazował XV med. SKJ V 253, BZ III Reg 15, 5,
Rozm 812; 3. pl. m. przykazowali XV p. post.
JA XII 143.
Z naczenia: 1. 'wydawać polecenia, rozkazy
wać, mandare, iubere’: Przykrzey przykaszuyoncz
seriosius injungentes ca 1428 PF I 487; Vstawyamy przikazyyącz (decernimus praecipiendo),
abi bidlo... dla cządzanya wsząnthe sząndza
panv wszy... na rąkoyemstwo wroczycz ma[yą]
Sul 31; Za rany... dwye cząnsczy bolączemy...
dacz przykazyyemy (assignari demandamus)
Sul 49, sim. Dział 40; Przykazugesz (praecipis)
my, abich wiwyodl lud ten to BZ Ex 33, 12;
Pakli z nyewyedzenya ycinicze a przemyenicze
czsokoli z tego, ges to iest mowil pan kv Moyzeszovi y przikazal przen wam otego (leg. od
tego) dnya, gegosz iest poczol przicazowacz
(iubere) BZ Num 15, 23; Tocz przikazyyo tobye
37
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(praecipio tibi): Posyl sy0 a b0dz vdaczen BZ
Jos 1, 9; Przeto isze Dauid prawye czinyl przed
bogem a nye sstopowal ze wszego, czsosz gemu
przikazowal (quae praeceperat ei) pan bog
BZ III Reg 15, 5; Adiudicas al. przikazuyesch
uni tantum iurare 1457 AGZ XV 28; To tesz
o wtóre szadne nyeposluszenstwa yczynycz przykazygem (decernimus, Sul 30: mowymi) Dział
18; Quia deus mandat p<r>zykazvge XV p.post.
RRp XXV 181; Thego Yezysza... przykazyyemi
y podlyg prava szkazyyemi, aby gwoźdźmi zelyaznymy na krzyzv byl przybyth XV ex.
Kalużn 279; Dico enim per graciam, gl. id est
auctoritate apostolica prohibeo przykaszyyę
wam moczą appostolską (Rom 12, 3) XV ex.
SKJ I 56; Polyeczyl (sc. Annasz) y (leg. ji, sc.
Jesusa) syem slugam *przykaząyącz, by y tvardo
zyyazaly Rozm 701; Przykazoyal takyego vbycz
ib. 812; ^ Item recepit (sc. anima) sceptrum,
laska, a tho s pelney *maczy, bo może przycazowacz XV med. PamLit XXVIII 308; Cesar...
totum ... orbćm subiugauerat Romanorum imperio et in tanta pace imperauit, przykazowal,
et regnavit XII annis antę Xpi natiuitatem XV
med. SK J V 253; Edicere przykazowacz, a tho
przyleszy na króla ca 1455 JA XIV 492.
2. 'ogłaszać, podawać do wiadomości, praedicare, renuntiare*: Vstawyamy, aby woyewoda
y starosta... myely mytho ystawyacz, przyka
zowacz y oprawyacz (pretia instituere, indicere
et corrigere) Sul 82.
3. *łajać, gromić, increpare, vituperare : Increpabant eum p<r>zycazovali (qui praeibant,
increpabant eum, ut taceret Luc 18, 39) XV
p.post. JA XII 143.
4. w mylnym rozumieniu łac. editio ' wydanie,
redakcja5jako edico 'rozkazuję, polecam : *Przikazągya edico, id est transdico (utraque autem
editio et septuagintaJuxta Graecos, et mea iuxta
Hebraeos, in Latinum meo labore translata est
Job prol. II) 1471 M P K jy 59.
Przykazowanie 'panowanie, władza, imperium,
potestas' : Krolewstwo a sylo y przikazowanye
(imperium), y sławo dal gest tobye BZ Dan 2, 37;
Lyatha pyacznasthego przykazovanya (imperii
Luc 3, 1) Tyberiysza ceszarza EwZam 291.
Przykaźń 'nakaz moralny, przepis postępowa
nia religijno-etycznego, praeceptum, praescriptum
ad religionem et mores pertinens : Bratnich rzeczi ne korzisczy, bożą przikaszy (pro przikaszn,
Dek I 8: przykazanye, III 2—5. 16. 17. 22. 24.
25. 27.28. 30. 31: caszn) tako szysczy Dek III 11.
Przykażać *przeszkadzać, impedire5: Iaco ia
przi tern bil, Iacub V<oj>czechoui prziyolil
czanscz v mne cupicz, a ne mai mu przicasacz
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(war. ib.: przecasacz) 1419 AKPr VIII a 44. ~ Cf.
Przekażać.
Przykład fo rm y : n. sg. przykład 1444 R XXIII
309, XV med. GIWroc 80v, BZ Tob 2, 12, etc.
etc.; ~ g. sg. przykłada Rozm 337. 409; przy
kładu ca 1450 P F IV 574, 1464 Trześn 75, Rozm
340. 778; ~ d. sg. przykładu XV ex. SlArch I
pril. 23; ~ ac. sg. przykład Gn 14b, XV p. pr.
R XXII 344, XV med. GIWroc 49r, etc. etc.;
~ i. sg. przykładem Gn 14 a, Dek V 1. 4,
1461—7 Serm 344v, M W 48b, etc.; ~ l. sg.
(w) przykładzie XV in. R XXIV 67, XV med.
SKJ I 50, Rozm 340. 454; ~ n. pi. przykłady
XV med. S K J \ 269; ~ g . pl. przykładów Rozm
107; ~ ac. pl. przykłady 1449 StPPP IX
nr 470, M W 62a, Rozm 334, etc.; ~ i. pl. przy
kładami 1461—7 Serm 315r; ~ l.pl. (w) przykładziech ca 1450 PF IV 576, XV p. post. R XXV
175, Rozm 335, etc.
Z n a czen ia : 1. 'wzór, coś co należy (lub czego
nie należy) naśladować, wzorowy sposób bycia,
postępowania, exemplum, quod est (vel non est)
imitandum, ratio vivendi, mores’: Alecz my przycladem tego tho sbogcze mamy yczinicz, genszecz gest v mile<g)o Xa na prauiczy yyszal
Gn 14a, sim. ib.; A *drudzycz tesze przyclad
mamy o sfwothem Maczegu i tesze o *sfwothem
Paule Gn 14b; Ne zabigag ranka nykogo any
przycladem, any rzeczą *zlowa slego Dek V 1. 4;
Exemplar wszor, prziclad (dies venit yictoriae,
quo exemplar militiae Venceslaus occiditur)
1444 R XXIII 309; Cristus zmartwichwstal
yest, ludu prziclad dal gest XV p. pr. R XXII
344, sim. 1466 R XXV 138; lam enim docuit
nos per parabolas, iam enim per metaphoras,
podobenstwo, iam per sanas doctrinas et iam
per exempla prziclad XV med. GIWroc 49 r;
Quod triplex exemplum relucet in beato Wenczslao: primo, exemplum sanctitatis in vita, secundo, exemplum, prziclad, fidelitatis in doctrina
ib. 80v; W naycze a w przycladze dobrego zywothą (Rom 15, 7) XV med. SKJ I 50, sim.
XV in. R XXIV 67; Non solum verba filii dei
saluatoris nostri sunt nobis documenta, sed
eciam eius facta sunt nobis exempla przy
k ł a d y XV med. SKJ V 269; Ale to pokuszenye przeto bog bil nayn przepuscyl, abi bodocim bil dan prziklad gego cyrpyedlywoscy
(exemplum patientiae) BZ Tob 2, 12; X pus...
pulsat flagellis, comminacionibus, beneficiis,
promissionibus et exemplis kłoni karanim, gro
szami, dobroczamy, obyetami, przicladami
swyanthich 1461—7 Serm 315r; Abi kwitnali
wszitkich cznoth przikladem M W 48 b; Ta
droga gich zly przykład (haec via illorum
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scandalum, FI: *szszcoda) gym Pul 48, 13;
Szyedz0cz przeczywo bratu twemu molwyl yes
y przeczywy (pro przeczywo) maczyerzy twoyey
dawał yes zly przykład (scandalum, FI: kladl
ies szkodo) Pul 49, 21; W ney sye sthadlo
*koszdy ma kochacz, z ney cznot przykłady
bracz M W 62a; Svyąthy Ffranczischek... slovem y przykładem (verbo pariter et exemplo)
w they tho vyary czystosczi svoye syny nauczał
1484 Reg 705; Zlodzegye, kathowye... za szwe
grzechi pyeklo kupyą. Baczczye przykład, kosthirowye! XV ex. MacDod 136; Bo tey przy
kładem (per exemplum eius) vyelye dzyeyycz
ostanye v czystoczye Rozm 28; Boczyem dal
vam przykład (exemplum Jo 13, 15), aby yakom
ya vam yczynyll, yschbyszczye y vy takyesch...
yczynyly ib. 539, sim. ib. 549. 831, sim. XV ex.
R XIX 89; ~ na przykład, w przykład (komuś) :
Quia ista omnia nobis in exemplum fecit na
przykład XV med. SK JN 261; Ea, que hic dixit et
fecit Xpus dominus..., sunt eciam nobis in
exemplum w przykład ib. 269; Vsrzo rany
zemye tey y nyemoci, gimys to ge gest sznodzil
pan bog... na prziklad (in exemplum) przewroczenya Sodomi BZ Deut 29, 23, sim. ib. II
Par 7, 20; A wrzvczo na cyo ganyebnoscy twe,
a przekorziznamy twimy droczicz cyo bodo,
a poloszo cyo w prziclad (ponam te in exemplum) BZ Nah 3, 6; Yzbychom thwemv yednaczkowy posłużyła, mogym blyznym w dobry
przykład była Naw 57; Slową yego pamyąthaymy, kthore na krzyzu yest mówił, nam ye
na przyclad zostawił XV ex. R XIX 88; Yze to
yczynyl na przykład, czvsz zayemne pomoczy
y zayemnego smylovanya (Jo 13, 12) Rozm 538,
sim. ib. 644. 844.
2. 'przypowieść, podobieństwo, porównanie,
narratio, fabuła, similitudo, comparatw : Odpoyyedzyal myły Iesus y rzekł: Zaprawdą poyyedzczye my tedy then przykład (dicetis mihi hanc
similitudinem Luc 4, 23) Rozm 252, sim. ib. 338;
Yako ieden mystrz zydowsky yego pytał, iakoby odzyerzal krolevstvo nyebyeskye, a on
yemv przykład dal o yednem czlovyecze (Luc
10, 30) ib. 330; O tern, yako myły Iesus... szyedzyal na brzegv a movyl rozmayte przykłady
ib. 334, sim. ib. 344; Myły Iesus... vstąpywschy
v lodzya... szyedzyal na morzy przepoyyedayącz a navczayącz v rozmaytych przykladzyech (in parabolis Mat 13, 3) ib. 335, sim.
ib. 336. 411. 679, ca 1450 PF IV 576; Tegodlya
vy sluchayczye przykłada (parabolam Mat 13,
18) o them szyeyączem Rozm 337, sim. ib. 409;
O przykladzye gorczycznego naszyenya ib. 340,
sim. ib. 454; Tako yest ym movyl w przykla-
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dzyech (in parabolis Mat 13, 34) wschytky rze
czy, a <przez> przykłady (sim. ca 1450 PF IV
574) nycz ym nye movyl ib. 340; Przykład
o drogyey margaryczye ib. 342, sim. ib. 338.
375. 380, etc.; Vylosz nam ten przykład (para
bolam istam Mat 15, 15) ib. 356, sim. ib. 341.
374, sim. XV med. GIWroc 48y; Czczyenye
albo przykład o gorczycznym zarnv Rozm 377;
Kyedy ssą slyschely byskupoyye y madrczy
zydovsczy przykłady (parabolas Mat 21, 45)
yego, poznały, yze o nych movy ib. 411; Rzekł
ym myły Iesus przykład o ffykovem drzeyye
rzekącz tako: Vczczye szye przykladoyy[e] (discite parabolam Mat 24, 32) o ffykoyym drzeyye
ib. 484; Przyślą godzyna, kyedy yvz nye y przykladzyech albo poyyesczyach (in proverbiis
Jo 16, 25) bąda vam moyycz, alye yaynye bądą
vam poyyedacz o moym oczczv ib. 679, sim.
ib.; ~ tsymbol, signum, imago, symbolum quod
dicitur : Sub figura, poth przicladem, yirginum
ad nupcias procedencium insumatur tibi fidelis
anima, quam debeas honorare 1461—7 Serm
344v; Nunc in enigmate vlg. w przykladzech,
postea autem facie ad faciem yidebimus
dominum Ihm Xpm (I Cor 13, 12) XV p.post. R
XXV 175; Ffigura albo przykład onego vąza
myedzyanego v starem zakonye, ktoregoz Moyzesch poyyeszyl na pusczy Rozm 603.
3. ' dowód, świadectwo, testimonium, documentum : Czokoly marthyym nyosv, czy były poth
my koszy, przetocz ten przyclath przyyodza,
kaszdego w szyyocze skodzą De mor te w. 392;
Herod yzyawschy ynych yyelye przykładów (acceptis quoque aliis pluribus argumentis)..., zvyedzyaw, yze Antypater o yego szmyerczy myslyl
Rozm 107; Alye baczy, yze myły Kristus tego
sługą yzdroyyl, iakoz pysche syyąthy Lucasch,
tho napyrvey na przykład svey moczy ib. 644;
Przetoz ny z yednego (i. e. z nijednego) przy
kładu mogły tego myecz, aby myły Cristus myenyl szye albo czynyl krolyem ib. 778.
4. *jakaś opłata sądowa, czy też wydatki,
koszta, pecunia in iudicio sohenda vel etiam pecunia pro aliąua re sohenda : Et hoc super idem,
iam idem Augustinus et pater eius Bernardus
est dimissus, hoc est sine omni apposicione al.
prz<y)cladu 1464 Trześn 75; Coram quo iudi
cio yenientes duo cmethones... obligati sunt
dare laborioso Laurencio... marcam... et, si
sibi non dederint eandem marcam, ipse idem
Loryncz habet querere in domibus eorum, quid
staret pro eadem m arca... Et si aliquod ylg.
przyclath haberet ipse Loryncz, debet yestigare
circa ipsos 1471 StPPP XI 255; Domine scultete, ego... lukruya super istum hominem Ma37*
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tis... et si deus... dederit michi sortem super
ipsum, de omnibus rebus, quidcunque habeo,
przyclath volo aput eum habere 1473 ib. 259;
A thak mya *yyelle szkoduye, gdzye myą vyedze kv vyelkyemv memv przykłady y kv vyel- 5
kyemv nakłady, y wyelkyey szkodzye XV ex.
SlArch I pril. 23.
5.
fopłata pieniężna jako rekompensata za po
pełniony czyn przestępny lub jako odszkodowanie
za wyrządzoną szkodę, też kara sądowa nakła 10
dana na stronę procesową, pecunia, quae ab eo,
qui malum facinus commisit vel damnum intulit,
sohebatur, etiam poena a iudicibus constituta :
Nicolaus... astitit secundum iudicium super...
Francek... pro isto, quod debet ad eundem 15
loqui, y o przyc[ha]lady al. o pokupy, pro isto
nichil dicit, quid recepit 1449 StPPP IX nr 470.
Przykładać f o r m y :praes. ind. 3. sg. przykłada
BZ Deut 22, 17, Rozm 278; 3. pi. przykładają
1471 M P K JY 59; ~ imper. 2. pl. przykładajcie 20
FI 61, 10; ~ part. praes. act. adv. przykładając
1410 HubeZb 53; ~ inf. przykładać Pul 61, 10;
~praet. 3. pl. m. przykładali Ort Mac 65. 66;
/. przykładały MPKJRp V 23 r; ~ condit. 3. pl. m.
25
by przykładali OrtOssol 53, 3.
Z n a czen ia : 1. ' dodawać, addere*: Micolay
dawał swe penandze na szastaw..., nicz sinowcz<o)wich penandzi ne przicladayacz 1410
HubeZb 53; ~ *przyznawać większe uprawnie
nia, maiorem potestatem alicui dare : Rzeki Han- 30
nusz na przyszasznyky, by mv krzywdą yczynyly
a gedney stronye wyaczey przykładały (quod
uni partium magis apposuissetis, OrtMac 66:
ysz... przykładały, sim. OrtMac 65) nyszly drugey OrtOssol 53, 3; ~ 'dopowiadać, dodawać 35
słów, verba addere5: Secundo subiungit (sc. propheta) motiue racionis, pzclada (pro prziklada)
*wsnotrzoney rzeczi, congruenciam XV in.
R XXIV 69; Alye swyathy Maczyey pysche:
Chleb nasz nadprzyrodzony day nam dzyszya... 40
Svyathy Lucasch movy albo przykladą (posuit):
Wszedny Rozm 278; ~ przykładać sierca 'przy
wiązywać się uczuciowo, aliąuid adamare : Bogaczstwa, acz bodo p<rz)ichodzicz, ne przicladaycze sercza (nolite cor apponere, Pul: nye 45
chczyeycze szyercza przykladacz) FI 61, 10.
2. 'przypisywać coś komuś, tribuere alicui ali
ąuid' : Deo attribueret przycladal XV med.
R XXV 152; Prziklada gey gimyo przezle (imponit ei nomen pessimum) BZ Deut 22, 17; 50
Przikladayą infigitur (error mihi geminus infigitur: corrector vitiorum, falsarius vocor Job
prol. I) 1471 M P K JY 59.
3. dubium: 'czuwać, pilnować, strzec czegoś,
vigilare, custodire, servare aliąuid5 (? ): Excuba- 55
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bant przycladaly aut strzegły (mulierum, quae
excubabant in ostio tabernaculi Ex 38, 8; mamotrekt kapitulny: hledahu) MPKJRp V 23r. ~
Może corruptum pro przyglądały.
Cf. Przekładać
Przykładanie 'dawanie wzoru, porównywanie
lub przekład, tłumaczenie, actus exempla praebendi, comparandi, vel translatio, interpretatio?:
Liber apocrifus, cuius penitus auctor ignoratur,
sed veritas patet etc., non recipit gynne przicladanye (mamotrekt mikułowski: prikladanie) czynączi (I Par prol.) 1471 M P K JY Al.
Przykładnie eobrazowo, przykładowo, prze
nośnie, allegorice, translate : (tu o interpretacji
tekstów biblijnych, de Scripturae sacrae interpretatione) : 'w sposób ukazujący przenośne znacze
nie tekstu, allegorice (textum interpretarif:
S<ancta) scriptura quatuor modis exponitur.\..
tropoloice przicladnye XV in. Wisi nr 305, sim.
XV med. R XXIV 363, 1444 R XXIII 304, XV
p. pr. R XXII 333; Sacra theoloya exponitur
quatuor m odis:... tropoloyce vlg. przycladnye
XV ex. Wisi nr 2036, sim. XV med. GIWroc
231 v, 1469 Wisi nr 2403, XV p. post. GIDom 91,
XV JA X 386, XV GIKórn II 247; - Scrip
tura sancta quatuor modis exponitur:... alle
gorice gynomyslnye, przicladnye ca 1418 JA
XIV 512; Sacra scriptura exponitur:... allegorice
przycladnye XV med. SKJ I 5, sim. XV p. post.
R XXV 198; ~ Moraliter przykladnye XV med.
Zab 517; ~ Celestnye, duchownye, przicladne
1421 LitRel III 168.
Przykładność 'posłużenie się przykładem po
uczającym, wykład umoralniający, exemplo ad
aliąuam rem explicandam cognoscendamąue apto
uti (sensu subst.), acroasis moribus corrigendis
destinata : Exemplaritatis przicladnoscz XV in.
R XXV 267; Tropologia, obyczaynoszcz albo
przycladnoszcz, est conversio ad mores seu moralis locutio, ad correctionem et morum institutionem XV ex. GIWp 90.
Przykładny 1. 'godny naśladowania, mogący
być przykładem dla innych, imitatione dignus,
qui aliis exemplo esse potest5: Septima Stella est
yita exemplaris, przycladny, que splenduit in
sanctis doctoribus XV med. SKJ V 274; Cum
martiribus paciens, smerna, et in caritate ardens,
gorayacza, cum confessoribus et doctoribus
exemplaris przykładna 1456 ZabUPozn 94;
<Prz>icladnemv <n)asladovanyv ad... exemplarem imitacionem 1461—7 Serm 322 v.
2. ' obrazowy, przenośny, alegoryczny, allegoricus : Sed pro informacione nostra loquendo et
in sensum al<e)goricum, przicladny, notare possumus XV med. GIWroc 99v; Allegoria przy-
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kladnego XV p. post. R XXV 198; ~ o wy
kładzie Pisma św. 'ukazujący przenośne, alego
ryczne znaczenie tekstu, qui allegoriam Scripturae
sacrae ostendif: Intellectus Scripture historiacus
gysthny. . allegoricus podobny albo przykładny
XV med. R XXV 154; Allegoricum, tropoloycum, anagogicum scilicet duchowni, przicladni,
swirzchovani XV ex. ErzGlos 178.
Przykłonić f o r m y : imper. 2. sg. przykłoń
Puł 30, 2; 2. pl. przykłońcie 1471 MPKJ V 75;
~ praet. 3. sg. neutr. przykłoniło Rozm 44;
~ condit. 3. sg. m. -by przykłonił Rozm 198;
~ part. praet. act. przykłoniw BZ Gen 48, 13;
przykłoniwszy Rozm 597; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. przykłoniony 1437 Wisi nr 228 s. 85.
Z n a c z e n ia : 1. *nachylić, nagiąć, skłonić,
inclinare, inflectere : Poloszy Effrayma na prawyczy swey..., a Manassena na lewyczy swey,
tocz gest na prawyczy otczowey, a przyklonyw
oba k nyemv (applicuitąue ambos ad eum), a on
szczyognaw *roko prawo y wloszyl na głowo
Effrayma BZ Gen 48, 13; Poklaknąl (sc. Jesus)
nagyma *kolana na zyemyą, przyklonyyschy
(MacDod 105: przychylyw) svoye svyąthe lycze
ku zyemy, począł szye modlycz Rozm 597.
2. 'uczynić gotowym, skłonnym do czegoś,
życzliwym, przychylnym, paratum, pronum, benevolum reddere' : Przy mącze yego (sc. Jesusa)
yroczywschy szye (sc. Lucyper) mnymayącz,
yschby szye przyklonyl boyasznya kv grzechovy
(timore mortis putans eum deicere) Rozm 198;
~ Mylosyerdzye boże przyklonylo szye k *nazemv sgrzeschenyy Rozm 44; ~ przykłonić
(ucho): Prziklonczie prebete (praebete aures,
vos, qui continetis multitudines Sap 6, 3) 1471
MPKJ V 75; *Prykloyn (FI: naclon) ku mnye
vcho twoye (inclina ad me aurem tuam) Pul 30, 2.
3. 'przycisnąć, ścisnąć, zdusić, może też uczy
nić podległym, uległym, premere, comprimere,
fortasse etiam subditum, oboedientem reddere
Prziclonyony astrictus 1437 Wisi nr 228 s. 85.
Przykopa Vów, kanał wypełniony wodą (pro
wadzoną z rzeki), fossa, canalis aąuae (e flumine
derivatae) plenus : Vladislaus... dux Martin o ... molendinum in prima fossata inter civitates al. na przykopye (Matr IV 3 nr 884: na
przekopie)... construere consentit (1474) XVI
in. Matr III nr 203. ~ Cf. Przekop.
Przykopać *wykarczować i skopać (pod
uprawę) dodatkowy kawałek ziemi, agrum arboribus purgare et fossione mollire, ut cum aliis
agris coli p o s s if: Item Petrus... Jacobo olim
burgrabya mansum agrorum... obligavit omni
bus cum libertatibus... et cum omnibus hiis,
que sibi ultra laboraret al. przycopal, in duabus
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sexagenis grossorum... Et ubi prefatus Petrus
sibi circa duos mansos laboravit al. przycopal,
prefatus Jacobus pacem ei in ipso dare debebit
1456 TymProc 325.
Przykora eszkoda, strata, detrimentum, iactura, damnum : Opyekadnyk... muszy... przyszyadz, ysz on thego opyekadlnyczthwa nykomu
na przykorą (OrtOssol 83, 3: przekorą) nye
szpuscza (quod hoc nemini in damnum faciat)
Ort Mac 112. ~ Cf. Przekora.
Przykoszki pł. tantum 'rodzaj kosza stanowią
cego skrzynię wozu, może złożonego z dwóch po
łówek, czyli półkoszków, crates currui iniectae,
fortasse e duabus partibus factae, ąuae półkoszki
appellantur' (?): Pro I curru nouo cum attinenciis preter potclad tantum et sporta ac przycoszky
1394 M M Ae XV 213; Pro II cophinis cum przykosky ad currum thezaurorum 1395 ib. 216.
Przykrajać 'skroić, wykroić według miary, ad
modum ąuendam consecare, dissecare (dicitur
de panno in habitum vestis consecandof: K tho...
mą wszyacz thego ymarlego szbroyą y gyego
yemu przykrayane (OrtOssol 32, 1: przykroyone)
odzyenye OrtMac 31.
Przykro fo rm y : comparat. przykrzej cf.
Przykrzę.
Z n aczenia: 1. 'ostro, surowo, szorstko, acriter, severe, aspere': Paknyąlibi ktho... swego
dlyzebnyka... przykro (acriter) ypomynal, alybo skaradymi słowy przeklynal Sul 46; A gdisz
przecyw gym przikro zastawyaly syo (quibus
acriter instantibus) BZ Jud 11, 5; Przymowyl
they panyey... przykro (dure et seriose, Ort Mac
70: prathko) OrtOssol 56, 3; Tedy yeden Zyd,
przyschedschy k nyem..., ymye ye barzo przykro
karacz (verbis... durissimis illos increpavit)
Rozm 136; Czy pharysey, czy służbą boża przy
kro yyedly, v yedzenyy a v pyczyy skąpo barzo
vzyvaly (Pharisaei cultu austero et victu perparco utebantur) ib. 179; Były svym starschem
zawzdy poddany, yyelebnyeyschego yrodzenya
lyydzyem nygdy przykro nye odpoyyedaly (numquam contrarium respondebant) ib. 180; Bo nye
patr<z)ysz na krassą czlovyeczą, alye przy krocz
movysch, czvsch pravdą, małym y yyelkym ib.
456; Myły Iesus, poznavszy ych lychotą, rzekł
k nym... barzo przykro (aspere): Czo mye kvszyczye, lycemyernyczy ? ib.; Rada pyatego radcze, który barzo przykro movyl przeczyv Cayphaschovy ib. 585.
2. 'gorzko, żałośnie, amare, miserabiliter : Poschedl (sc. Jesus)... na górą olyvną... a yego
zvolenyczy za nym sly... barzo przykro placzącz Rozm 582; Pyotr..., yyschedschy z Kayffaschoyego domy, płakał barzo gorzko y przykro
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(flevit amare Luc 22, 62) ib. 694; Dzyevycza
Marya, kyedy gy vzrala, tako przykro płakała
ib. 698.
3. *boleśnie, ita, ut dolor efficiatur': Annasz
polyeczyl mylego Iesucrista svym slugam, aby
y barzo trudno y vyelmy przykro mączyly Rozm
700; Ony zvyązaly yemv rącze y zvyązaly około
słupa tako barzo y tako przykro, yze czyrpyal...
vyelykye vdrączenye ib. 817.
Przykroić 'skroić, wykroić według miary, ad
modum ąuendam consecare, dissecare (dicitur de
panno in habitum vestis consecandof: K tho...
mą wsząncz tego vmarlego sbroyą y gego gemv
przykroyone {OrtMac 31: przykrayane) odzyenye OrtOssol 32, 1.
Przykrość fo r m y : n. sg. przykrość XV med.
GIWroc 58v, 1462 R XXV 270, M W lb , XV
p. post. R XXV 179; ~ g. sg. przykrości Gn
gl. lOOb. 157a, 1441 R XXV 268, etc.; ~ d. sg.
przykrości XV med. Zab 523; ~ ac. sg. przy
krość ca 1450 PF IV 572, XV p. post. R XXV
181, XV p. post. RRp XXV 178; ~ ac. pl. przy
krości XV med. SKJ I 67, Pul 59, 3, Rozm 639.
Z naczenia: 1. *stromizna, pochyłość terenu,
/nem declivis, decłmtas : Ex devexo montis
s polozenya, szlyszkosczy, s przyk<r>osczy
1413-4
XIV 503.
2. 'niemiły fa k t, trudności, trudne życie, zmar
twienie, mołestia, difficultates, incommoda vitae :
Prziccrosczy contrarietatis 1441
XXV 268;
Preter illa, que extrinsecus sunt nymo (pro
mymo) thy przykrosczy zewnątrzne (II Cor 11,
28) XV med. SKJ I 67; Pokazał yes lyudu twemu
przykroszczy (dura, FI: twarda) Puł 59, 3;
Clausa est antę eas ianua celestis, qui etiam non
affligunt per asperitatem, przes przykroscz, corpora sua XV p. post. R XXV 181; Apostolovye... po przyaczyy ducha svyatego, vschytko
layanye y vschytky przykrosczy pospołu czyrpyely Rozm 639; ~ 'surowość życia, asceza,
vita ascetica: Quid per vestem rubeam intelligitur, nisi martirium et austeritas, przykroscz,
vite sue XV p. post. R XXV 179; Angelus quatuor docet de sancto Iohanne... Secundo, vite
sue austeritatem przykroscz XV p. post. RRp
XXV 178; ~ 'poniżenie, zniewaga, imminuta
alicuius auctoritas, contumelia : Przikrosczy {war.
łub.: przestark) obprobriis (in idolis tuis... polluta es..., propterea dedi te opprobrium gentibus et irrisionem universis terris Ezech 22, 4)
1471 M P K J \ 104.
3. 'niemiła cecha fizyczna albo psychiczna,
zdolność wywoływania niemiłych doznań, propria
corporis vel animi, ąuibus aliąuis acerbus, iniucundus f i f : Ubi pre nimia amaritudine, ot silne
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przicroscy, aquas bibere non posset Gn gl. lOOb;
~ Mites autem sunt, qui in corde non habent
amaritudinem pricrosci Gn gl. 157a; Asperita
tem, *pszicrosczi, nec pudorem sromu XV p. pr.
R XLVII 358; Przykroscz asperitatem ca 1450
PF IV 572; Przykroscz acerbitas 1462 R XXV
270; Boga prószmy..., abi... yanzyk zatrzymawaiacz, abi vszmerzyl {sc. język), bi szwadi
przykroscz nye brznyalla M W 1b.
4.
'nieprzyjemne uczucie, mołestia : Nam etsi
voluero gloriari, gl. sc. de reuelacione uel infirmitate, będęli sze chczecz chwalycz s przy
krosczy wydzenya, non ero insipiens nye będę
schalon (II Cor 12, 6) XV med. SKJ I 68; Displicencie kv przykrosczy XV med. Zab 523;
~ *strach, groza, metus : Si inveniret eum in
terra deserta, in loco horroris, przycrosczy, id
est in cruce (Deut 32, 10) XV med. GIWroc 54v;
Ibi miseria, ibi tenebre, ibi ordo nullus, ibi hor
ror eternus strach, przycroscz ib. 58 v.
Przykry fo rm y : n. sg. m. przykry Gn 175b,
FI Moys i 2, ca 1420 WokTryd nr 455, etc.;
f. przykra De morte w. 39, Rozm 643; neutr.
przykre Rozm 122. 151. 154; ~ g. sg. fi przy
krej Rozm 594; przykre Rozm 89; neutr. przy
krego FI i Puł 90, 3, XV in. R XXIV 69, De
morte w. 93, Rozm 661; ~ ac. sg. m. przykry
BZ Deut 21, 4; przykrego Gn gl. 144b;/. przykrą
1471 MPKJ V 30, Rozm 122. 125. 830; neutr.
przykre Rozm 820; ~ i. sg. f. przykrą 1444
R XXIII 303; ~ n. pl. m. przykrzy 1413—4
JA XIV 503; /. przykre Rozm 177; ~ g. pl.
przykrych 1471 M PK JV 78; ~ ac.pl. f. przykre
XV p. post. R XXV 175; neutr. przykre Rozm
740; ~ i. pl. m. przykremi Rozm 823.
Comparat. n. sg. f. przykrsza Rozm 823;
~ g- sg- przykrszego XV med. R XXV 150.
Superlat. n. pl. neutr. naprzykrsze Rozm 743.
Z naczenia: 1. 'stromy, spadzisty, przepa
ścisty, trudny do przebycia, arduus,praeceps, quem
superare difficile est': Wyodo yo w doi przikry
(ad vallem asperam, 1471 MPKJ V 30: przikrą)
y kamyenisty BZ Deut 21, 4; Przikrich precipitatorum (aut sonus validus praecipitatarum
petrarum Sap 17, 18) 1471 MPKJ V 78; Poydzyemy myedzy lyvdzmy przezpyecznye a zbedzyem tey przykre drogy (iter hoc tam durum)
Rozm 89; Tako szą vezly na yedną górą vyelmy
przykra (locum eminentem) ib. 125; Badą krzyve
drogy prave a przykre drogy równe (erunt prava
in directa et aspera in vias planas Luc 3, 5)
ib. 177.
2. 'nieprzyjemnie działający na zmysły, spra
wiający ból fizyczny lub psychiczny, niemiły,
dokuczliwy, molestus, asper9 amarus, acerbus':
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Ubi pre nimia amaritudine aquas bibere non
posset et tunc aque tribulacionis, *przicry, conuerse sunt in dulcedinem consolacionis Gn
gl. lOOb; Przicry asper ca 1420 WokTryd nr 455;
Przykry acerbus ca 1428 PF I 495, sim. 1437
Wisi nr 228 s. 85; Vulneratus insuper mucrone
diro, gl. aspera acie nade wschitko albo nadtho
wkrutna a przikrą ostroscza (quo vulneratus in
super mucrone dirae lanceae) 1444 R XXIII 303;
Ideo dominus deus suum cor preciosum dira,
*przicro, lancea perforari permisit XV med.
GIWroc 73 v; Then owocz iesth barzo moczny
y pyeklv barzo przikry M W 58a; O tem, yako
to ystne zyelye dało przykra vonya Rozm 122;
Vonyą dało (^c. ziele) przykra sylno y vydzyalo
szye yyelmy przykre, to yest gorskye (sapore nimis horrido factae sunt amarae) ib.; V yego (sc.
Jesusa) pyątach svyątych przykre kamyenye
(durissimi calculi) rosło ib. 154; Dzyevycza
blogoslavyona Marya na tho vschytko trudne
y barzo przykre yyązanye stała zalosczyyem serczem patrzączy ib. 820; Nye dosycz było...
Żydom, yze myły Cristus byl <bit> barzo przykremy byczmy y pągamy ib. 823; Cristus,
przyymyyącz koroną tarnoyą barzo przykrą
a barzo ostrą..., myenyl, yze nasche bolyesczy
sam on myal noszycz ib. 830; ~ On zbawił
m e... od słowa przikrego (a verbo aspero)
FI 90, 3, sim. Pul, sim. XV in. R XXIV 69;
Elegit, quod carni molestius est przykrszego,
zalostnyeyschego XV med. R XXV 150; Gola
głowa, przykra mowa, sze phszech stron skarada postawa De morte w. 39; By była czo
przykrego przemoyyla, szervalaby szya ve mnye
kaszda szyła ib. w. 93; Verbum dei tante est
yirtutis, quod... prava mutat in directa, id est
ad iustas res, aspera evellit przycre rzeczy vykorzenya XV p. post. R XXV 175; Ipse (sc.
dyabolus) super omnia abhorret passioni Cristi,
przykra yemv, et signum sancte crucis ib. 180;
Nye było slovo yego przemyenyayącze, nye
okropne any takyesz przykre (dura) Rozm 151;
Począł (sc. Jesus) smączyen bycz od strachy
przykrey szmyerczy ib. 594; M ąką... sama
v sobye barzo przykra a barzo górka ib. 643;
Vtencass nasch myły zbavyczyel... od onego
przykrego yączstwa czyasko pragnacz, pyczya
poząndayącz ib. 661; Za navką zbavyenye (pro
zbavyenya) dayeczye przykre szlova, pełne
krzyydy ib. 740; Slova nasche mayą bycz przeczyv yemv naprzykrsche, yze szye czynyl krolyem ib. 743; Ym czyalo... Iesucrista było
roskoschnyeysze y yyelebnyeysche, tem bolescz
yego była gorzczeyscha y przykrscha ib. 823.
3. *posiadający nieprzyjemny charakter, szor-
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stki, surowy, gniewny, asper, severus, iracundus*:
Xc miły gest sz0 on był naszim othczom vkaszal gneflyyy i tesze *prycry Gn 175b; Ecce qui
haberet seuerum, przicrego, dominum in tantam miseriam Gn gl. 144b; *Welkoczynoczy
ges..., okropny albo groźny, albo przykry
(terribilis Ex 15, 11, Pul: okropny) FI Moys 12;
Przykrzy tetri 1413—4 JA XIV 503; Sodoma vlg.
nyemy, Gomora vckrutny, przykry XV p. post.
R XXV 161; Rzątko movyl... a movyl-ly kyedy,
tocz roztropnye, krazna movą, nyerychly w slovye any przykry (neque praeceps in verbis, neque
durus) Rozm 142; Bom szye czyebye bal, yzesz
czlovyek oszyągly albo przykry (quia homo
austerus es Luc 19, 21) ib. 408; Myły Cristus
na tem svyecze byl barzo pokorny y smyerny,
alye v schądzye przeczyy svym nyeprzyaczyelom
bądzye barzo rostropny... y przykry ib. 626.
4.
dubium: Iesus... padł na zyemyą..., aby
smyarą svey mysly przykry czyen (pro przykryczyem ?) czyala vkazal Rozm 596.
Przykrycie f o r m y : n. sg. przykrycie XV in.
R XXIV 69, BZ Ex 36, 18. 19; - g. sg. przy
krycia XV p. post. Kalużn 275; ~ d. sg. przy
kryciu BZ Ex 36, 14. II Par 24, 5; ^ ac. sg.
przykrycie XV med. SKJ V 269, BZ Gen 20, 16.
Deut 27, 20; ^ i. sg. przykrycim XV med.
R XXIV 368, BZ Ex 38, 17, Rozm 265; przy
kryciem Rozm 91; ~ /. sg. (w) przykryciu 1454
R XLVII 352, BZ I Par 17, 5, 1456 ZabUPozn
108; ~ n. pl. przykrycia BZ Ex 35, 11, OrtMac
69, OrtOssol 55, 2; ~ ac. pl. przykrycia 1471
MPKJ V 39.
Z n a czen ia : 1. (to czym się nakrywa, zasłania,
nakrycie, narzuta, zasłona, quo aliąuid tegitur,
tegumentum : Otoczyem dal bratu twemu tyss0cz srzebrnich pyenyodzi, tocz bodze tobye
na przikriczye twoyu oczu (in yelamen oculorum) BZ Gen 20, 16; To gest stan a sztrzechy
gego y przykryczya (tectum eius atque operimentum) BZ Ex 35, 11; I uczynyl dzyanycz gedennaszczye s syrszly koszych ku przykr[z]yczyu
(ad operiendum) strzessze stanowey ib. 36, 14;
Abi gedno przykryczye (pallium) ze wszech
dzyanycz bilo ib. 36, 18; Drugye s wyrzchu
przykr[z]ycze (velamentum) s skoor... czyrwonich ib. 36, 19; Przekloti, ktorisz spy z zono
otcza swego y odkrige przikricze (operimentum)
łoza gego BZ Deut 27, 20; Cv... gyerdze...
slvszayą czynyone szlotho y szrebro. ; przesczyradla, podusky, popony, przykryczyą lawna,...
kołdry, szlowye przykryczya lozną OrtOssol
55, 2, sim. OrtMac 69; ~ Any tesch kto *zazogschy svyczą y położy pod przykryczym (ponunt eam sub modio Mat 5, 15), alye na svye-
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czydlnykv, aby svyczyla wschytkym Rozm 265;
~ 'może pokrycie z cienkiej, cyzelowanej blachy,
fortasse tegumentum e lamella caelata factum :
Podstawkowye słupowy biły S00 myedzane, alye
głowi gich s przykryczym (cum... caelaturis)
biły S00 szrzebrne BZ Ex 38, 17; ~ pod przy
kry cim, w przykryciu 'w sposób niejasny, przez
symbol, obscure, symbolice*: Patriarchę et prophete fuerunt beati, qui Xpm viderunt incarnandum sed eum a longe per speculum et in enigmate
w przycriczv (7? XXIV 368: poth przykryczym),
yiderunt 1454 R XLVII 352; Videntes nunc per
speculum in enigmate yako prze szyyerczyadlo
a w przykryczy 1456 ZabUPozn 108.
2. *dach, tectum : Domatum fistulas rynny,
zloby, przikriczia, yirzchi (II Reg 5, 8) 1471
MPKJ V 39; Ganek brukowany przed domem
nye mayączy nad szobą przykryczia licostratos
(pro litostratos), id est structura de lapidibus,
Hebraice golgata XV p. post. Kałużn 275; Tedy
szą schły kv yednemy kosczyoly balvanyskyemv
y szyedzyely pod przykryczyem pod kosczyolem
yschytką nocz aze do zaranya (in ąuadam porticu templi remanebant per noctem illam usąue
manę) Rozm 91; ~ Zbyraycye ze wszego Israhela
pyenyodze ku przikricyy koscyola (ad sartatecta
templi, 1471 M P K JY 50: przykriczie kosczielne
sartatecta) BZ II Par 24, 5; ~ 'namiot, tentorium : Zawzgym bil przemyenyaioci myasta
stanów a przebiwaio w przikricyy (in tentorio)
BZ I Par 17, 5.
3. *osłonięcie, actus tegendi, relandi, operiendi :
Nec in lecto precioso recumbentem, lezączą, sed
vix vnam tunicam habentem non ad ornamentum corporis sed ad tegumentum nuditatis mayączą nye na okraschenye yey czala, ale na przykrycze yey nagoszczy XV med. SKJ V 269.
4. 'zamknięcie, zamek, claustrum : IHI-or preponitur circa ipsam (sc. domum) in ewangelio
isto... Primum est pulcritudo domus et mundicia... Secundum est debita clausura, przicricze, zamek, et significat diligentem custodiam,
quam in se habuit XV in. R XXIV 69.
C f Przykry
Przykryciec 'hipokryta, obłudnik, dissimulator,
homo falsus, mendax*: Przikritczew ypocrita
(cum ergo facis eleemosynam, noli tuba canere
antę te, sicut hypocritae faciunt in synagogis et
in vicis Mat 6, 2) 1471 MPKJ V 118.
Przykryć fo rm y : praes. ind. 2. sg. przykryjesz
1471 M P K JY 17; 3. sg. przykryje Gn gl. 105a,
XV p. post. Kałużn 284; 3. du. przykryjeta BZ
Gen 9, 23; 3. pl. przykryją BZ Num 4, 9; ~ inf.
przykryć XV med. S K J Y 281; ~ praet. 3. sg. m.
przykry! Pul 68, 10. 79, 11; / . przykryła BZ

PRZYKRYĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Jos 2, 6; neutr. przykryło FI i Pul Moys 11;
3. pl. m. przykryli BZ I Mach 2, 14; ^ pląperf
3. sg. m. jest był przykrył Gn 174b; 3. pl. f.
przykryły były BZ Gen 7, 19; ^ condit. 3. sg. m.
przykryłby BZ Ex 21, 33, 1466 R XXII 16;
~ condit. praet. 3. sg. f. -by była przykryła
Gn 5b; ~ part. praet. act. przykrywszy BZ
Ex 37, 9; ~ part. praet. act. II cf. Przykryły;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przykryty BZ
Num 19, 15; /. przykryta ca 1450 PF IV 574;
ac. sg. m. przykryta ca 1425 EwKReg 43; ac.pl.f.
przykryte 1471 M P K JY 46.
Z n a czen ia : 1. *zasłonić, osłonić, tegere, velare, operire*: a. 'kładąc coś na coś, aliąuid in
aliąua re ponendo’: Isczy... koszuska ne malacz
go gest ona była, a to chosci bi gy ona pred
sz<i)mnem bila przycrila Gn 5b; Primo enim
artam induit camisiam, que vestes comprimit
przicrige Gn gl. 105a; Sem a Yozephat... przikrigeta (operuerunt) nagoszcz oczcza swego BZ
Gen 9, 23; Aczbi kto odworzyl studnyo...,
a nye przykrylbi (si... non operuerit, Kałużn
284: nye przykryge) gey, a wpadlbi w nyo wol...,
pan studnyey wroczy zapłato BZ Ex 21,33; Uczynyl... dwa anyoly... *sczy0gnowssy skrzydła
a przykrywszy (tegentes) modlewnyoo ib. 37, 9;
Wezmo y plascz modry, gimze to przykriyo
(operient) swyeczidlnik BZ Num 4, 9; Sod,
ktoris nye przikriti (non habuerit operculum)
any prziwyozany z wirzchv, pokalany bodze
ib. 19, 15; Kazała mozoma vnicz na pobycze
domv swego y przikrila (operuit) ge pasdzerzim
lnyanim BZ Jos 2, 6; Simea sic fatur, gl. loquitur coram wlpe: Natis vt michi dedecus,
szromotą, ornet, gl. decoret przycrilby, sufficeret
caude pars michi parva tue 1466 R XXII 16;
Strzechi nye przicrite sartatecta (non instauraverunt sacerdotes sartatecta templi IV Reg 12, 6)
1471 MPKJ V 46; ~ 'przyodziać, vestem induere : Coopertum stola candida przykrita
*odyewem balym (yiderunt iuvenem sedentem
in dextris, coopertum stola candida et obstupuerunt Marc 16, 5) ca 1425 EwKReg 43; Przikrily
syo (operuerunt se) czylycyum BZ I Mach
2, 14; ~ przenośnie ' ukryć, abdere, occultare*:
Voluit (sc. Maria) humilitatem suam taliter
celare seu tegere zathagycz a przykrycz XV med.
S K J Y 281; Dolus secundum Papiam est oculta
malicia laudis sermonibus adornata tayemna
zloscz dobran rzecząn przycrita ca 1450 PF IV
574. ~ b. *kładąc się na coś, in aliąua re recumbendoż: A obłok... gesthcy on byl tho to
gysto goro prykril Gn 174b; Przykrył (operuit,
FI: pocrila iest) góry czyen yey Pul 79, 11;
~ (o wodzie) *pochłonąć, devorare*: Przykryło
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ge (operuit eos Ex 15, 10) morze FI Moys 11,
sim. Pul; Wodi bili barzo wyelike nad zemyo
y przikrili bili (opertiąue sunt) wszitky... gori
BZ Gen 7, 19; ~ przenośnie: Przykrył (operuit,
FI: pocril iest) srom lycze moye Pul 68, 10;
~ c. 'leżąc, znajdując się na czymś, in aliąua re
iacendo’: Od yego yyelebnego przyrodzenya
były rącze yego dobrze czyalem *przykrety
(erant bene tectae) Rozm 153.
2. 'powlec, pokryć cienką warstwą czegoś, tu
zlotem, aliąua re illinere, hoc loco: auro illinere' :
Przykrigyesch circumdabis (ipsos ąuoąue vectes
facies de lignis setim et circumdabis auro Ex
25, 28) 1471 MPKJ V 17.
Cf. Przykryły
Przykryły 'skryty, zatajony, occultus, abditus\* Octauo confesio debet esse munda, id est
manifesta, sc. ut non sit detectum peccatum
przikrili XV in. R XXIV 63.
Przykryty 'obłudny, falsus, fictus, simulatus :
Dla przikrithey lsczywosczy propter livorem invidiam XV med. R X X III280; Simulatoria (sc. verba?) obłudną albo przykrytą XV ex. R XXV 148.
Przykrywać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
krywa XV in. R XXIV 65, XV med. SKJ I 87,
BZ Lev 8, 25, ca 1500 Erz 82; ~ imper. 2. sg.
przykrywaj BZ Neh 4, 5; ~ part. praes. act.
adi. n. sg. m. przykrywający BZ Ex 19, 16;
~ inf. przykrywać XV p. pr. R XLVII 358;
~ praet. 3. pl. m. przykrywali Rozm 183;
/. przykrywały Rozm 290.
Z n a c ze n ie : 'zasłaniać, osłaniać, tegere, vclare, operire’: a. 'kładąc coś na coś, aliąuid in
aliąua re ponendo5: *Pszicriwacz tegere XV p. pr.
R XLVII 358; Occupare, id est invadere ąuasi
ex improviso, vel antecapere zaslanya albo
ząkryya vel przykryva ca 1500 Erz 82; Kyedy
szye vmyvaly, spusczywschy odzyenye, mylosczyvye szye przykryvaly (demissa veste se...
contegentes) Rozm 183; ~ przenośnie 'ukrywać,
chronić, occultare, servare : He (sc. virtutes)
non sufficiunt sine fraterna caritate, que operit,
przicriua, multitudinem pecatorum (I Pet 4, 8)
XV in. R XXIV 65, sim. XV med. SKJ I 87; Nye
przikriway (ne operias) zloscy gich! BZ Neh 4, 5;
~ b. *kładąc się na coś, in aliąua re recumbendó*:
Genosz poczyoly slyszecz krzmyenye... a obłok
przegosti przykriwayoczy goro (operire montem), a szwyok troby przenagly brznyal gest
B Z E x 19, 16; *Vczynyla szye sylne trząszyenye
morza, aze lodzyczą przykryvaly (operiretur
Mat 8,24) velny morskye Rozm 290; ^ c. 'leżąc,
znajdując się na czymś, in aliąua re iacendo':
Wszystek tuk, którysz to przykrywa (operit)
droby..., odloczil BZ Lev 8, 25.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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Przykrywadło fo rm y : n. sg. przykrywadło
ca 1420 WokTryd nr 307; ~ g. sg. przykrywadła BZ Ex 37, 7. 8; ~ ac. sg. przykrywadło
BZ Ex 35, 12. 37, 6; ~ i. sg. przykrywadłem
1471 MPKJ V 23.
Z n aczenia: 1. 'to co przykrywa, nakrycie,
ąuod tegit, tegumentum: Przicriwadlo tectura
ca 1420 WokTryd nr 307.
2. (w Biblii) 'złota płyta przykrywająca arkę
przymierza, tzw. przeblagalnia, miejsce ukazywa
nia się boga, aureum tegumentum arcae foederis,
propitiatorium ąuod dicitur, locus, ubi deus apparebat': Ktokoly z was gesth modry, podz
a uczyń... skrzynyo y szerdzy, przykrywadło
(propitiatorium) y opono, która przed nym
powyeszona gest BZ Ex 35, 12; I uczynyl
przykrywadło (propitiatorium), toczyusz modlitewnyczoo szlota (leg. z złota) przeczystego.
Teesz dwa anyoly..., które postawyl s obu stronu przykrywadla (propitiatorii)... Dwa anyoly
na obu wyrzchu przykrywadla (propitiatorii)
ib. 37, 6—8; Na<d> przikrivadlem mod[e]lenya
(war. lub.: nad przykrywadlem) super oraculum
(quia in nube apparebo super oraculum Lev
16,2) 1471 MPKJ V 23.
Przykrzę fo rm y : comparat. przykrzej ca 1428
P F I 487.
Z n a czen ia : 1. 'gwałtownie, silnie, mocno,
vehementer’: Vltra ostendit ei flammam mirabilem przykrzę ardentem XV ex. Zab 536.
2. 'poważnie, surowo, severe, aspere : Przykrzey przykaszuyoncz seriosius injungentes
ca 1428 PF I 487; Vehementissime, id est seriose przykrzę ib. 496.
Cf. Przekrze
Przykupić 'kupić dodatkowo, dokupić, praeterea emere': Iacusz mai swim (leg. z swym)
zocem vmovo, czo bi m u... prz<y)cupil, to
m u... przicupil za polsodmi grziwni 1398 Pozn
nr 394; Jako ya nye trzimąm czasczi Katharzinyney y Malgorzacziney na Gorkąch, kthora
czascz była przikypyona za *poszpolithi gymyenye 1471 ZapWarsz nr 2955; Ad magnam
phassam argenteam,... aduc appositum est argentum emptum al. przykupyone due marce
1500 ZsigBud 57.
Przylać 'nalać dodatkowo, dolać, affundere :
Offerowacz bodze za grzech swoy byalo (pro
byely) czyoszcz dzesyoto ephi a nye przylege
k nyey (mittet in eam) oleya BZ Lev 5, 11.
Przylasek 'mały lasek sąsiadujący z większym,
parva silva maiori adiacens : Siluam dictam Bab
ska cum eius silwnculis al. przilasky ad prefatam siluam pertinentibus 1454 Monlur II 218,
sim. 1454 Matr I nr 224. ~ Cf. Przelasek.
38
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Przyleć 'położyć się na czymś, przy czymś,
recumbere in aliąua re, ad aliąuam rem : Vmbra
coheret, gl. inest, apparet prziylegla, aquis 1466
R XXII 13; Vestis inhesit, gl. cooperimentum
adhesit ei przyleklo ib. 25.
Przylecieć *przybyć lecąc, advolare’: A gdisz
bilo wyeczyoor, wydzely S00, wiszedszy *przylyeczyale czyeczyerze, ani ('a ony5) przykryli
stani gich (ascendens coturnix cooperuit castra)
BZ Ex 16, 13; Yako yrosczye,... bądzye yako
drzewcze, yze ptaczy przylyeczącz szyądąyą na
yego odroslyach (Mat 13, 32) Rozm 340; Vczyny
szye drzeuo yyelykye, yze ptaczy nyebyesczy
przylyczyyącz (yar. przyleczyyącz; pro przylye
czącz a. przylyetvyącz) y odpoczyyaya na[d]
yego odroslyach (Luc 13, 19) ib. 377.
Przylepa 1. ' kawałek chleba odkrojony z brzegu
bochenka, piętka, extrema pars totius panis abscissa, balteus5: Pascendrum przylepą vel kroma
kołaczą ca 1500 Erz 82.
2. '(?)*: S przilepą cum adhesione XV med.
R XXV 150.
Przylepić 'przymocować czymś lepkim, przy
kleić, agglutinare*: Przilyepil applicavit 1453
R XXIII 298; Applicans {sc. ad muros) przylepywszy 1462 R XXV 269.
Przyletować cf. Przylecieć
Przyleżeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. przyleży
ca 1418 JA XIV 512, 1449 AGZ XIII 282, BZ
Deut 2, 37, etc. ; ~ part. praes. act. adi. n. sg. f .
przyleżąca XV in. R XXIV 68; ~ inf. przyleżeć
XV ex. P F Y 22; ~ fut. 3. sg. przyleżeć będzie
1471 M P K JY 111; ~ praet. 3. sg. m. przy leżał
BZ Jos 2, 15; neutr. przyleżało ca 1450 PF IV
570.
Z n a czen ia : 1. *przylegać, być położonym
w pobliżu czegoś, sąsiadować, alicui rei adhaerere,
adiacere, vicinum esse : Adiacet przileszy, zaleszy ca 1418 JA XIV 512; Crzywyeczski vendidit partem agri sui in Crzywcza..., que pars
agri adiacet al. przyleszy ibidem in Crzywcza
penes curiam 1449 AGZ XIII 282; Przyleszalo
ca 1450 PF IV 570; Przes zemye Amoniczkich
synów, kv nyeyzessmi nye przistopili, y kv
wszemv, czosz przilezi (adiacent) kv potokv
Gebok B Z Deut 2, 37; Dom gey przilezal
(haerebat) kv mvrovi BZ Jos 2, 15; Otocz
swyoto... gest w Sylo, gesz przileszi (sita est)
ku polnocney stronye myasta Betel BZ Jud
21, 19.
2. *odnosić się, dotyczyć kogoś lub czegoś, być
stosownym, właściwym dla kogoś, ad aliąuid pertinere, alicui comenire*: Secunda ueritas pertinens, przilesz0cza, ad ipsum (sc. Christum), per
quam ostendit suam cum patre eternitatem XV
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in. R XXIV 68; Edicere przykazowacz a tho
przyleszy na króla ca 1455 JA XIV 492; Sanctus
Lucas scribit nobis exemplum in suo ewangelio
et hoc exemplum optime convenit vlg. przyleszy
domino nostro Ihu Xpo XV p. post. R XXV
174; Conpetere yszyteczno yest vel przylyeszecz
XV ex. PF V 22; ~ Przilezecz bandzie {war.
lub.: przylezecz bądzye vel zawyssyecz) dependebit (populus meus pendebit ad reditum meum
Os 11, 7) 1471 M P K JY 111.
(Przylgnąć) Przylnąć fo rm y : imper. 3. sg.
przylni FI i Pul 136, 7; ~ praet. 3. sg. m. przylnął jest FI 21, 16; przylnął Pul 21, 16; / . przylnęła jest FI 101, 6, FI i Pul 118, 25; przylnęła
M W la , ca 1500 JA X 380; neutr. przylnęło
FI i Pul 100, 5; 3. pl. f. są przylnęły ca 1500
SprTNW V 13; neutr. przylnęła są Pul 101, 6;
przylnęły 1471 M P K JY 102.
Z n a czen ie: 'przywrzeć, przyschnąć, przy
lepić się mocno, ad aliąuid adhaerere : Zeschła
iest iaco scorupina mocz moia y iozik moy
przilnol iest (adhaesit, Pul: przylnol) ku czelusczam mogim FI 21, 16; Od glossa stokana
mego przilnola iest koscz (adhaesit os, Pul:
przylnęła S0 vsta) moia mosu memu FI 101, 6;
Przylny yozyk moy kutanv {pro krtanv) memv
(adhaereat lingua mea faucibus meis)! FI 136, 7,
sim. Pul; Exuerunt eum {sc. Iesum) de purpura,
que conglutinata fuit wlneribus przyschnala,
przy<l)nala, przy wrzała ca 1500 JA X 380;
Byskupowy rącze szchnąly a ku maram szą
przylnąly ca 1500 SprTNW V 13; ~ Ne *przilnolo (non adhaesit, Pul: przylnęło) mi serce
zle FI 100, 5; Przylnola gest (adhaesit, M W la :
przilnala) kv podłodze dusza moya FI 118, 25,
sim. Pul; Przilnąly conglutinata sunt (peccaverunt antę te ... et agglutinata sunt nobis mała
Bar 3,4) 1471 M P K JY 102.
Przyliczać *przeliczać dla porównania, rozwa
żać porównując, comparandi causa numerare,
comparando reputare5: A przeto mi nye mscymi
syebye nad tim, czso cyrzpymi, ale przilyczaiocz
naszim grzechom (reputantes peccatis nostris),
ta ista zamocenya przimyymi za mnyeysza biczowanya boża BZ Judith 8, 27.
Przyliczyć fo rm y : praet. 3. sg. m. przyliczył
Ort Mac 47, OrtOssol 41, 2; ~ condit. pass.
3. p l . f -by przyliczony Dział 42; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. przyliczon XV p. post. R XXV
175; ~ praes. pass. 3. pl. m. przyliczeni są
B Z I Par 23, 14.
Z n a czen ia : 1. *doliczyć, zaliczyć komuś, annumerare, addicere alicui\* <S)in gescze nye
oddzelony od oczcza any od braczey, gygrayączy kostky nyeczso by straczyl, tedy thy wszythky
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rzeczy chczemy y ystawyamy, aby na gego
cząscz przylyczony (quod in ipsius partem seu
sortem computentur, Sul 50: aby... było polyczono) Dział 42; ~ przyliczyć sobie 'przy
właszczyć, suum facere, occupare aliąuid5: Pyothr
zawołał (pro żałował) szyą... na szlugą swego,
ysz gemv dal swe pyenądze, a on szwych nyzadnych myał, a wszdy przylyczyl szobye pyathnasczye grzywyen szyszku na swą perszoną OrtOssoł 41, 2, sim. Ort Mac 47.
2. 'zaliczyć do pewnej grupy, uznać za kogoś,
aliąuem certis ąuibusdam hominibus annumerare,
pro aliąuo habere*: Moyszesza... sinowye przilyczeny so (annumerati sunt) w pokolenye Leui
BZ I Par 23, 14; Et cum iniąuis deputatus est
przyliczon (Luc 22, 37) XV p. post. R XXV 175.
Przylnąć cf. Przylgnąć
Przylubić f o r m y : imper. 2. sg. przylubi Rozm
267; ~ inf przylubić ca 1428 PF I 493, Rozm
23; ~ praet. 3. sg. m. przylubił 1395 Pyzdr nr 7,
1398 Kościan nr 41, 1404 Pyzdr nr 235; / . przylubiła 1400 Pyzdr nr 130.
Z n a c z e n ia : 1. ' umówić się, pacisci : Jaco
Staszek przilubil s Paulem, isz mai przeth prauem stacz 1395 Pyzdr nr 7; ~ Iaco Micolay
ne przilubil smovi, czso łan vmaval od Sandziuoya, ale podług prawa roku stal 1404 Pyzdr
nr 235.
2. *zgodzić się na coś, dare, concedere, permittere, pati%sinere : *Isziszm *pzry tern bil, isz
łan *pzrilubil, isz Elgota *pzredana 1398 Kościan
nr 41; Iaco Helska przi tern bila swim {leg.
z swym) sinem, kedi kopce suthi, i to przilubila
1400 Pyzdr nr 130.
3. 'pogodzić się z kimś, pojednać się, redire
cum aliąuo in gratiam : Przylyvby rychło nyeprzyaczyelovy svemv (esto consentiens adversario tuo cito Mat 5, 25), kyedys na drodze
Rozm 267.
4. 'poddać się czemuś, pogodzić się z czymś,
być posłusznym czemuś, alicui rei cedere, parere5:
Cuius (sc. pontificis) mandato cetere (sc. virgines) paruissent *psz<y)lubily 1476 R XXV
276; Tegodlya, namylscha dzywko, masch przylyybycz naszą kazny y bycze {leg. być je) poslvschna (nobis consentire debes et mandatis
nostris libenter oboedire) Rozm 23.
5. 'usynowić, zaadoptować, adoptare* (?):
Przylubycz adoptare ca 1428 P F I 493.
Przylubienie 1. 'zgoda, jednomyślność, Con
cordia, consensus\* W domu boszem chodzyla
ieswa s przilubenim (cum consensu) FI 54, 15,
sim. Pul.
2. 'zachęta, rozkaz, adhortatio, iussum : My
Kazymyrz, z bozey mylosczi kroi polski...,
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s przylyvbyenya a z woley bozey bacząncz (nutu
et voluntate dei considerantes)... vmislylysmi...
sandow... wipleecz nyeyanostaynoscz Sul 6.
3.
Przylubyene assecucio ca 1428 PF I
486.
Przylubować się fo rm y : praes. ind. 3. sg.
przylubuje OrtMac 36; ~ condit. 3. sg. m. przy
lubowałby OrtMac 36; -by przylubował OrtOssol
12, 4; -by przylubowałby OrtOssol 34,4.
Z n a czen ie: 'przypodobać się, wkraść się
w łaski, blandiri, gratiam alicuius captare :
Gdy szye ktho przylubuye kv dworowy OrtMac
36; Gdyby szye radczczą albo przyszasznyk...
przylubowałby szye {OrtOssol 12, 4: gdyby
szyą... przylubował, OrtMac 36: gdy... przylubowalby szye) ku dworu albo przymylowal
(si... curiae adhiberet seu applauderet)..., a tho
szgyednal, aby myastho {pro myasthy)... przywyley szlomyono..., czo gest gego pokuta?
OrtOssol 34, 4.
Przyłaźbienie 'podebranie pszczół, tj. wybranie
miodu z barci, favos eximendi actus : Nos igitur
visa iusticia... Iacobi super... Olthone easdem
V 1/2 vrnas vlg. pocowi mellis cum pena XV
ylg. dicta pancznadzescza, adiudicauimus et racione excepcionis vlg. o przilazbene yiginti
apum 1411 AKPr VIII a 112, sim. ib.
Przyłączać 'dodawać do czegoś, dołączać, alicui
rei addere, adiungere: Intraponere sdradlywye
przylaczacz ca 1455 JA XIV 492; Przylączacz
adhibere XV ex. P F Y 19; Yze bog yschechmogączy... vymvye s moczy czyem y przyłączą kv
krolevstw {leg. krolewstwu) syna myloszyerdzya
Rozm 779; ~ Snadzyes nayykl navką czarnoxyąska y chytrosczyą, przeto szye tym nyerozymnem[y] a zarlocznem *zvyarzatam przyłą
czasz (quod brutis et ferocibus te feris miscuisti)
Rozm 140.
Przyłączyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. przy
łączę ca 1428 PF I 490; 3. sg. przyłączy XV med.
GIWroc 92v, 1461—7 Serm 443v, XV p. post.
R XXV 181; 3. pl. przyłączą SkargaPloc w. 68;
~ imper. 2. sg. przyłączy ca 1440 R XXV 220,
Rozm 36; przyłącz BZ Ruth 2, 8; 2. pl. przyłącz
cie Rozm 737; ~ part. praes. act. adv. przy łą
cząc Sul 24, XV med. GIWroc 73 v; ~ inf. przy
łączyć Sul 23, XV med. SKJ V 278, 1476 Msza
XIII s. 65, etc.', ~ praet. 3. sg. m. przyłączył
jest 1471 MPKJ V 42; przyłączył XV p. post.
R XXV 177, Rozm 9. 660; neutr. przyłączyło
jest Rozm 555; jest przyłączyło Naw 148;
3. pl. m. przyłączyli Rozm 201; /. przyłączyły
1484 ZapWarsz nr 1604; ~ condit. 3. sg. m. by
przyłączył XV p. post. R I s. XLV; neutr. -by
przyłączyło Rozm 124; 3. pl. m. -by przyłączyli
38*
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Rozm 115; ~ part. praet. act. przyłączyw Sul 96;
przyłączywszy Sul 109; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. przyłączon Pul 44 arg.; /. przyłączona
XV med. SKJ V 257. 279; z. sg. / . przyłączoną
SW 28; «. pl. m. przyłączeni F/ 67, 27; «cw/r.
przyłączona XV
GIWroc 47 r; ~ inf. pass.
sg. neutr. przyłączono być SW 60; pl. m. być
przyłączony Dział 61; być przyłączeni Sul 78;
~ praes. pass. 3. sg. m. przyłączon jest BZ
Ex 12, 4; jest przyłączon XV ex. SKJ I 145;
~ imper. pass. 3. sg. f. bądź przyłączona Rozm
277; ~ fut. pass. 2. sg. f. będziesz przyłączona
Rozm 38.
Z naczenia: 1. ' dodać, dołączyć, włączyć,
wcielić, addere, adiungere, annumerare5: a. o /stotac/z żywych: Thedi wyąncz szescz a naamnyey
cztirzi ricerze przes naasz naznamyonanee przylanczancz (ąuatuor baronibus per nos iudici vel
subiudici adiungendis), sandzaa alybo podsandek pospoly s przerzeczonymy *riczerzymy...
osandzenya mocz ymyecz mayą Sul 24; Introibo
ad illum et cenabo cum illo et ipse mecum, sc.
adherendo *prziloczocz (Ap 3, 20) XV med.
GIWroc 73v; Ad hoc enim creatus est homo,
ut creatori serviat, serviendo diligat, diligendo
semper ei adhere<a>t *przyloczy se ib. 92v; In
electorum tuorum iubeas grege numerari, kazy
przylączycz {Msza I. IV. VIII: wlyczicz), per
Christum, dominum nostrum 1476 Msza XIII
s. 65; ~ do czegoś: Jako twoye trzy owcze,
kthore sgynali in autumno, do moych owyecz
szya nye przyłączyły 1484 ZapWarsz nr 1604;
~ komuś, czemuś: Przeszły so ksoszota prziloczeni (coniuncti, Pul: przytowarzyszeny) zpewaioczim FI 61, 27; Na gychze (sc. rokoch)
komornyczy sządzy y pothsąthkow y drvdzy
komornyczy woyewodzy y pothkomorznyczy,
yibrany przesz nye, gim mayą bycz przylączeny
(ad illos adiungantur) Sul 78; Tegdi pan,...
gdzyekoli albo w ktoremkoli myesczye, albo ve
wsy tego tho sbyega naydzye, przylanczyw (associato) sobye starosthą myodovego... tego tho
sbyega... bandzye czyandzal Sul 96; Ten psalm
powyada, ysz Xps, kraszny oblyczym mymo syny
lyudzke, od boga oycza przyloczon czerekwy,
blogoslawyony Pul 44 arg.; Rownego sząsszyada
czyrp, bycz [pr] nye przyląnczyl nyerownego
(ne tibi fortiorem societ) XV p. post. R I s. XLV;
Czczyenye o tern, yako apostoloyye przyłączyły
szye Iesucristvszovy (quod apostoli adiuncti
sunt Iesu Christo) Rozm 201; Vy, panye moye,
ystanczye, przylączczye szye mnye ib. 737;
~ k(u) komuś: Nye locz nasz grzesznych oth
szyebye, ale nasz przyloczy k sobye ca 1440
R XXV 220; Nye chodź na gyne pole zbyracz
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klosow any odchadzay s tego myasta, ale przilocz sy0 (iungere) ku mim dzewkam BZ Ruth
2, 8; Tho, myły gospodnye, my raczy dacz,
yzbych czye na yschelyka godzyną mogła wspomynacz..., yenze mye tez thamo raczy k szobye
przylączycz, gdzye krolvyesch Naw 102; Jacobus... passionis eis (sc. virginis) se socium fecit
przyłączył sya k nym XV p. post. R XXV 177;
Jesus s mastha yywyedzon..., tu {pro ku) *lotrum yesth *przyluczon XV ex. SKJ I 145; A on
oblekvschy szye y yroczyl szye k nym yako
v noczy, y przyłączył szye k tym tlusczam, które
yodzyly mylego Iesucrista (Marc 14, 52) Rozm
660; ~ być przyłączonym ku domu 'sąsiadować
z domem, domui vicinum esse : Przymy szoszyada
swego, gensze przyloczon gest (qui iunctus est)
ku domu gego BZ Ex 12, 4; ~ b. o rzeczach:
komuś, czemuś: Paknąly nyyanego sz thego
dwoyga dbalybi wczynycz, thedi przerzeczonee
gymyenye... skazalyszmi naszenw krolyewstv
wyeczystymy czassi przylączicz (regno nostro...
applicanda, Dział 10: tho gymyenye... na na
szą pracza przypysygemy) Sul 23; Gymyenye
gego nyervszayącze komorze naszey wyek<u)gyscze ma przyłączono bycz (camerae nostrae... applicentur, Dział 61: grody y myasta...
nam mayą bycz przyłączony) Sul 60; ~ 'podpo
rządkować, subiectum, oboedientem reddere :
Która, czvsz czerkew, yescze boyyye na zyemy,
bądź *przyloczona voly tvoyey (quae, sc. ecclesia,... addicatur yoluntati tue) Rozm 277; ~ c.
o abstraktach: Vstawyami..., thesz tho przilanczywschi (eo adiecto), abi yczyekayanczi do
drugego pana prziczini vimovi syebye nye myali
Sul 109; Et huic gratie tam maxime accedit et
coniuncta, a przyłączoną, fuit alia gratia nimis
maxima XV med. SKJ V 279; Benedictio do
mini diuites facit, nec sociabitur, a ne przilanczi,
eius affliccio (Prov 10, 22) 1461—1 Serm 443 v;
~ ku czemuś: Począly proszycz Rzymyan, aby
nyektorą czescz ('część5) zydovskyemv krolyestw
{leg. królestwu) prava starego przyyroczyly albo
przyłączyły kv syrenyskyemy krolewstw (aut
Syriae coniungi finibus) Rozm 115; ~ w coś:
' umieścić, collocare*: Sz gymyenya przygyaczol
nabyyay, czocz przylanczy thwa dysza w ray
SkargaPłoc w. 68; ~ d. bez kontekstu: Przyloncze atribuam ca 1428 PF I 490; Adponere
przylączycz vel przyloszycz XV ex. PF V 22;
Addare przylączycz vel przylozycz ib. 23.
2. 'wiele części złączyć w całość, zespolić coś
z czymś, zjednoczyć, spoić, multa in unum eoniungere\* Ergo membra capiti suo inherencia,
*przyloczona, celum sunt ascensura XV med.
GIWroc 47r; Tako Yesus ony skorupy prze-

PRZYŁOŻYĆ

PRZYŁĄCZYĆ

zegnawschy y kazał ym, ono wschysczy słyszą
rzekącz, aby każde slomyenye nathychmyasth
aby szye yroczylo y *przyloczylo szye svemv staw
(leg. stawu, et ąuaelibet se iungeret pristinae iuncturae) Rozm 124; ~ Animam meam posui, ut
tecum coniungerem *przyloczil XV med. GIWroc
55 r; Nam cum reverencia loąuendo, ąuando
mułier concipit, non statim vnitur, przyłączoną,
anima corpori XV med. SKJ V 257; Czyało
thwoye... czyalv memv yesth szye przyłączyło
Naw 148; Tedy bog vlyal dvsche svyątą v to
czyało y oblyal yą swą svyąta mylosczyą y przy
łączył k temv czyalv svyątemv (corpori mundissimo mundam sociavit animam) Rozm 9; Bog
oczyecz osvyczon yest v nym, czvsch v czloyyeczem przyrodzenyy, bo czloyyecze przyrodzenye
przyłączyło szye yest slovo (pro slovu) ib. 555.
3. ezwiązać z kimś, oddać komuś, cum aliąuo
coniungere, alicui dare' : a. o związkach małżeń
skich: Tegodla slyby ya sobye y przyłączy oblyybyencza (veluti coniugio tibi sociabis) Rozm
36; Yvsch przymączaya my<ę>... ynego oblyvbyenycza slyybycz y przylączycz szye mązoyy
obcemy (extraneo viro sociari) ib.; Bo masch
bycz oddana svyątemv mązv Iozephoyy y bądzyesch yemv *przyloczona obyczayem malzenskyem (sibi per coniugii modum sociari) ib. 38;
~ b. o powinowactwie: Przilączil schią gyest
blyskosczą (war. lub.: wsedl gest w *przyaszy)
coniunctus est affinitate (affinitate coniunctus
est, sc. Salomon, pharaoni regi Aegypti III
Reg 3, 1) 1471 MPKJ Y 42.
4. 'przyznać coś, aliąuid assignare : Wynąą
pyencznadzescza, naszemw dwory przylanczoną
(nostrae camerae applicanda), maa bicz skaraan
Sul 28.
5. 'przeznaczyć na coś, poddać czemuś, alicui
rei destinare, dare*: Tanta in eius corpore et
mente puritas resplenduit, vt etiam impossibile
esset eam licitis actibus matrimonii applicari
yss thesch nyepodobno yą sluschnym skuthkom
malschenskym przylączycz XV med. SKJ V 278.
6. 'uderzyć czymś o coś, rozbić, illidere, frangere aliąuid*: Beatus, qui tenebit et allidet,
przyłączy, parwlos *suos ad petram (Psal 136,
9) XV p. post. R XXV 181.
Przyłbica 'rodzaj hełmu chroniącego głowę
i twarz, genus galeae caput et os tegentis5: Petro
notario ducis Witoldi pro casside, przilbicza,
IV marcas 1394 M MAe XV 193; Przylbyczą
culptrum ca 1500 Erz 82. ~ Cf. Przełbica.
Przyłękowaty (o koniu, de eąuo) 'mający wklę
sły grzbiet, qui arcuatum tergum habet': Sandziyogius... jurę evasit Msczignevum pro duobus
eq<uis>, prout super ipsum proponebat, uno ridzi
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przilankovathi et alio nigro 1390 Leksz I nr
748.
Przyłożyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. przyłożę
FI 70, 15, BZ II Par 34, 28; 2. sg. przyłożysz
1471 MPKJ V 79; 3. sg. przyłoży FI 40, 9,
FI i Pul 88, 22, Sul 32, M PKJY 69; 3. pl. przy
łożą FI i Pul 119, 3, Rozm 545; ~ imper.
2. sg. przyłóż FU Pul 68, 32; 3. sg. przyłoży
Pul 113, 23; przyłóż FI 113, 23; 2. pl.
przyłóżcie 1456 ZabUPozn 90; ~ inf. przy
łożyć© 1471 MPKJ V 130; przyłożyć BZ Ex
21, 6, ca 1455 JA XIV 492, MPKJ V 130, XV
ex. P F Y 22. 23. 25; ~ praet. 2. sg. m. -(e)ś przy
łożył Rozm 511; 3. sg. m. przyłożył 1414 Pozn
nr 701. 702, 1427 ib. nr 1269, BZ Ex 7, 23, etc.;
f. przyłożyła Rozm 17. 28; l.pl. m. przyłożyliśmy
1471 MPKJ V 108; 3. pl. m. przyłożyli są FI 68,
31. 77, 20; przyłożyli BZ II Par 28, 15, Pul 77,
20, Rozm 720. 721; ~ praes. pass. 3. sg. m.
przyłożon jest BZ Gen 49, 32. Deut 32, 50;
~ fut. pass. 2. sg. m. przyłożon będziesz BZ
Num 31, 2; 3. sg. neutr. będzie przyłożono
Dział 15; ~ praet. pass. 3. sg. m. był przyłożon
Rozm 438; ~ condit. pass. 3. pl. m. -by byli
przyłożeni BZ I Reg 21, 6.
Z n a czen ia : 1. 'zbliżyć coś do czegoś aż do
zetknięcia, przytknąć, położyć coś na czymś, obok
czegoś, apponere, admovere aliąuid alicui rei,
ponere aliąuid in aliąuam rem, propter aliąuam
rem: Jaco pan Barthos... tych ludzy, czo yego
stryka zabiły, ne pozadal v kłoda wzadzenya
any gich v kłoda wzadzal, any trupa k nym do
kłody przilozyl, ale przyal, any ('a ony5) jusch
w klodze szedzely j trup pole gych bil 1427
Pozn nr 1269; Apponite, przyloscze, aurem
parieti, auscultate, poslvchaycze, quid *nucciet
ei 1456 ZabUPozn 90; Przywyedz gy (sc. sługę)
pan bogom a ma gy przyloszycz ku dzwyrzom
(applicabitur ad ostium)... a przekoly gemu
ucho szydlyem BZ Ex 21, 6; Tedi kapłan dal
gemu chleb poswyotni, bo gynego chleba tu nye
bilo, geno chlebowye obyetowany, gesz biły
wszoly przed panem, abi biły prziloszeny (ut
ponerentur) chlebowye goroci BZ I Reg 21, 6;
Veronica... thwarz Cristovą myecz sządala,
przetho yemv szwoy (leg. zwój) podała, swfoy
na oblycze przyloszyl myły Jesus y wythyforzyl
oblycze swoye naszwyąthsze ca 1500 SprTN W Y
16; ~ Subieccimus, id est in fine posuimus
przilozilischmy (quas nos... veru anteposito
easque iugulante subiecimus Dan prol.) 1471
MPKJ V 108; Sanctus Gregorius quasi secure
adiunxit, przyloszyl albo przydał: Ora pro nobis
XV p. post. R XXV 177; ~ 'przygnieść czymś
przykryć, aliąuid in aliąuam rem ponendo oppri-
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mere, obtegere : Myły Iesus wżdy placzacz ssam
v sobye y przyszedł kv grobu a tamo grób był
vykovan z kamyenya y przylozon kamyenyem
na vyrzch (et lapis superpositus erat ei Jo 11, 38)
Rozm 438; ~ 'zawinąć, przybić do brzegu, appelere (navem) ad terram : Adpellere ku brzegv
przydz vel przylozycz XV ex. PF V 25; ~ obiet
nicą przyłożyć 'ślubować coś, obiecać, spondere,
pollicerC: Tey to dzywky yest dzyvny
skvtek, ysz ye v mysly obyetnycza przyłożyła
(eius nam proposito votum est connexum)
Rozm 28; ~ przyłożyć k ludu, ku oćcom /?0łożyć kres życiu, złożyć do grobu rodzinnego,
finem vitae imponere, sepulcro familiae inferre :
A dokonaw przykazanya, gymsze to syni vczyl,
sklonyw nogy swe na loszu i skonczal gest
y przyloszon gest (appositusąue est) k lyudu
wemu BZ Gen 49, 32; Pomści drzewey synów
?sraelskich nad Madyanskimi a tak przilozon
^odzes (sic colligeris) k lvdv swemv BZ Num
31, 2; Wnidocz na nyo (sc. na gorę) polozon
bodzesz k lvdv swemv, iako gest vmarl Aaron,
brat twoy, na górze Hor y przilozon gest k lvdv
swemv (appositus populis suis) BZ Deut 32, 50;
Tocz mowy pan: Ivsz cyo przilozo (colligam te)
ku oczczom twim a wnyesyon bodzesz w grób
twoy s pokogem BZ II Par 34, 28; ~ ~ O ganyebny łotrze,... kto czye przyvyodl k temv,
yzesz przylozyl tvey [...]? Rozm 511; Bo v ych
rące bądzye podań szyn czlovyeczy,... nyz
kako yyelyką y tako trudną mąką bądzye vmączon, bo yszytką sva ządzą przylozą ib. 545.
2. fdla uzupełnienia dodać, dołączyć, dołożyć,
dorzucić, supplendi causa addere, adiungere, adicere : Jaco czszo xandz cancllerz dal szecz krziwen za kapiczo, to dal pyenandze ze szbosza
xandza Tworzyyanowego, a c temu swego
niczssz ne prziloszil 1414 Pozn nr 701, sim.
ib. nr 702; Nye przilozisch non struas (non litiges cum homine linguato et non strues in ignem
illius ligna Ecclus 8, 4) 1471 MPKJ V 79;
~ Alye gdi pozyczcza wymową przilozy (si conditionem... apposuerit, Dział 20: acz sobie wy
mowy) przy rzeczach zastawyonich komy, wyąthszey abo mnyeyszey plathnosczy, thedy przeda-li
za mnyeysze pyeny<ą>dze rzeczy zastawyone,
dlysznyk... ma bicz skazan pozyczonich penyądzi summą gemy napelnicz Sul 32; Przeto
chczemy, aby sąpyercza abo porcza przędny
szalobą wszythką poloszyl na lyscze pozewnem
tako, ysze nye bądze potem nyczs przyloszono
kv szalobie Dział 15; Tedy Bartolth poznał, ysz
łąką pokosyl, ale to przyloszyl (tamen adiecit),
ysze yą kvpyl v włodarza Andrzeya za gotowe
pyenyadze ib. 42; Trzeczye baczy czye, yz fałsz,
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yze yyeczey slovo przyłożyły, bo rzekły: Rąka
yczynyony, a myły Cristus tego nye rzekł Rozm
720; Przetoz y tą dva syyadky były falschyyy,
yze ynako rozvmyely y yyączey przyłożyły
a slova ynako przemyenyly ib. 721; Y przylozyl
tamo daley szvyathy Yan rzekącz ib. 792;
~ Adponere przylączycz vel przyloszycz XV
ex. PF V 22; Addare przylączycz vel przylo
zycz ib. 23; ^ Bo iegosz ies vderzyl, nastali
so y nad bolescz ran mogich prziloszili so (addiderunt, Pul: przyczynyly) FI 68, 31; Przilosz
(appone) lichot0 na lichot0 gich a ne b0d0 chodzicz w zprawedlnosczy twoiey FI 68, 32, sim.
Puł; la zaprawd0 wszegdy pwacz b0d0 y przylosz0 (adiciam, Puł: przyczynyę) nad wszistk0
chwal0 twoi0 FI 70, 15; Przylosz (sc. bło
gosławieństwa, adiciat, Puł: przyłoży) gospodzyn nad was, nad was y nad syny wasze FI 113,
23; Csocz dadzo tobe albo czsocz przyloso tobe
(quid apponatur tibi) kv yozykv lczywemv?
FI 119, 3, sim. Puł; ~ z inf.: cdalej coś czynić,
porro aliąuid facere, non cessare : I prziloszili
so (apposuerunt, Puł: przyłożyły) ieszcze zgrzeszicz iemu FI 77, 20; Niczs przespeie neprzyaczel
w nem, a sin lichoti ne prziloszy (non apponet)
zawadzacz iemu FI 88, 22, sim. Puł; ^ ze zda
niem celowym: 'wykonać czynność nazwaną
w zdaniu celowym, facere id, de quo in enuntiato
finali dictum est': Słowo liche postawili S0 przeciwo mne, azali wem, ien spi, ne prziloszi (non
adiciet, Puł: nye pospyeszy), abi wstał? FI 40, 9;
~ ' wykonać czynność nazwaną w dopełnieniu,
facere id, ąuod obiecto nominatur : Indulgere
darmo pozyczycz, pylnoscz przyloszycz albo
przystacz, othpusczycz ca 1455 JA XIV 492;
Pyeczo k nym przylozily (adhibuissent eis curam) B Z II Par 28, 15; Animaduertit omnia
pylnoscz przylozil (war. lub.: przyloszy) kv
wschemy (qui autem inquirunt dominum, animadvertunt omnia Prov 28, 5) 1471 MPKJ V 69;
Operam pilnoscz prziloziczy (war. lub.: przy
loszycz; rogamus autem vos, fratres, ut abundetis magis et operam detis, ut quieti sitis
I Thes 4, 11) ib. 130; K czemv mysly przyłożyła
(sc. Maryja), barzo rychło szyą navczyla(quae suo
mox ingenio diaicit admisso) Rozm 17; ~ przy
łożyć sierca 'wziąć sobie coś do serca, przejąć się
czymś, demittere aliąuid in pectus suum, aliąua
re commoven : A obroczyw sze (sc. faraon)
y szedł gest do domu swego any przyloszil (nec
apposuit) swego szercza tesz w t00 chwylyo
BZ Ex 7, 23.
Przymać cf. Przyjmać
Przymarły (o majątku, de possessione) 'przy
padły w spadku, otrzymany w spadku, hereditate
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acceptus5: Myesczanyn..., który rolą albo stoyacze gymyenye sządzą... zapowyedzal, albo przymarle {OrtMac 23: przyumarle) stoyacze gymye
nye (successoriam hereditatem) prawy, then
muszy tho prawicz przed prawem OrtOssol 27, 3;
Sandzą albo państwo na szwem przymarlem
gymyenyv (in bonis suis in ipsos defunctis,
Ort Mac 30: przymarle gymyenye) nye mogą
szye zamylczecz, doyad tho gymyenye nye gest
wszdano przed prawem ib. 31, 2; Kto gest
prawy opyekalnyk..., ten może przymarle
{OrtMac 62: przyvmarle) dzeczynne stoyacze
gymyenye (puerorum defunctam successoriam
hereditatem) przedacz ib. 50, 4; Przymarle
{OrtMac 90: przymarloly) *dzyeczyczstwo y sto
yacze gymyenye (affuncta bona et hereditates)
ma Oc. dziecię) dacz s przyszwolenym szwych
przyrodzonych ib. 67, 3; Dzyeczy mogą szwa
oczczysna albo *przymarlle {OrtMac 104: przyvmarle) gymyenye rowno myedzy szobą dzyelycz ib. 77, 3, sim. ib. 19, 2.
Przymawiać, Przymawiać się 1. *potwierdzać,
przytakiwać, wyrażać zgodę, opowiadać się za
czymś, confirmare annuere, sententiam alicuius
comprobare: Rada osmego radcze, który szye
nye barzo przymavyal ku smyerczy mylego Iesucrista Rozm 586; Rada dzyeszyątego radcze,
który any odmavyal, any przymavyal smyerczy
mylego Iesucrista ib. 587.
2. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Przymawąyanczym sze alludentibus 1447 RX XII
41.
Przymawianie csłowna obraza, zniewaga, urą
ganie, contumelia verborum, maledictum, cavUła
tw : Dabit {sc. vir) percucienti se maxillam,
saturabitur obprobriis vlg. brzythkosczy,...
soczenya, przymavy<a)nya (Thren 3, 30) XV
p. post. R XXIV 375.
Przymącać czy Przymęcać fo rm y : praes. ind.
3. pl. przymęcają Rozm 36; ~ part. praes. act.
adv. przymęcaję FI 34, 6; przymęcając 1400
HubeZb 98; ~ inf. przymęcać Rozm 34. 36;
~ praet. 3. sg. m. przymęcał BZ I Mach 2, 25;
~ part. praet. pass. n. sg. neutr. przymęcano
Rozm 34. ~ Wformach wprowadzono umownie ę.
Z n a czen ia : 1. 'zmuszać, skłaniać kogoś do
czegoś wbrew jego woli, aliąuem imitum ad aliąuid
cogere, impellere5: Ezesmy yyednali Lenartha
s Ondrzeyem z dobrey woley, ne *przimuczayocz 1400 HubeZb 98; A tak y t<e>go m<ęża>...,
gen przim0c<z)al k<u obia)towanyv (qui cogebat immolare), zabyl {sc. Matatias) BZ I Mach 2,
25; O modlytvye Iozephovey, kyedy y {leg. j i 'go5)
przymączano poyącz dzyevyczą Marya (cum
cogeretur Mariam ducere in uxorem) Rozm 34;
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Yako byskvpovye y wschytek lyvd począly
y {leg. ji 'go5) przymączacz (eum... compellerent), by ya poyąl, Iozeph dal szyą na modlytyą
ib.; Zydoyye, kyedy począly blogoslayyoną dzyeyyczą przymączacz (cum cogerent), aby Iozepha... oblyybyla sobye mązem, yczyekla szye
kv bogv wschechmogaczemy ib. 36; Przymączaya mye (compellor), abych ten slyvb y tą
obyetnycza przestąpyla ib., sim. ib.
2. 'nękać, dręczyć, vexare, sollicitare : Bodzcze
iako proch przed obliczim watrowim a angol
boszy przimoczaio ie (coartans eos, Pul: sczyskayocz ye) FI 34, 6.
Przymącenie czy Przymęcenie 1. *zmuszenie,
nakłonienie kogoś do czegoś wbrew jego woli,
aliąuem ad aliąuid cogendi, impellendi actus':
Eze Marczin s Poloczkem yyednali Lenartha
s Ondrzeyem dobrowolne, a nygednim *przimoczenim 1400 HubeZb 98.
2. 'występek, może gwałt popełniony na ko
biecie, malurn facinus, fortasse stuprum mulieri oblatum : Przymoczenye fflagicium ca 1428
P F I 495.
Przymącić czy Przymęcić fo rm y : praes. ind.
1. pl. przymęciem Rozm 27; ~ inf. przymęcić
Błaż 321; ~ praet. 3. sg. m. przymęcił 1397
Pozn nr 350, 1413 Kościan nr 490, XV ex.
R XXIV 374; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
przymęcon 1440 R XXV 242, Rozm 100; przymęcony Rozm 671; /. przymęcona 1391 Pozn
nr 275, Rozm 37; i. sg. f. przymęconą 1398
HubeZb 71; n. pl. m. przymęceni 1460 P F Y 38;
~ condit. pass. 1. sg. m. -bych przymęcon
Rozm 35. ~ Wformach wprowadzono umownie ę.
Z n a c ze n ie : 'zmusić, nakłonić kogoś do cze
goś wbrew jego woli, aliąuem imitum ad aliąuid
cogere, im p e lle r e Jako Dorothea ne ranczila
Janovi swo vol0, ale przim0czona 1391 Pozn
nr 275; Ysze Dobrogost ne przimanczil Kuniń
skich ku przedanu dzedzini 1397 ib. nr 350;
Tegdi sz0 Czesszek Sulimowski yyednal o wszitki
rzeczi yego dobro wolo, a ne przimoczono 1398
HubeZb 71; Jaco Czewley ne vyednan[t] ss Paszkem o sesczdzeszant y o cztirzy grziwny, ale
gy przimanczil y zmuszil otstanpicz tich penandzy 1413 Kościan nr 490; Ne przimaczon przisedl 1440 R XXV 242; Prze yosz sodza daal ge
sgymacz, chczocz ge przimocycz, aby sye gych
bałwanom modliły Błaż 321; Beati immaculati,
qui... sine timore, yoluntario studio, quam
coacto, przymeczony, precepta servant XV med.
GIWroc 88 r; Profitemur, quod non coacti neque
compulsi, poszwathczamy nye przymaczeny any
przygnany,... villam... vendidimus 1460 PF V
38; Przymączyl compellasti XV ex. R XXIV
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374; Przepvsczymly te dzyevyczą... tak ysczye
chodzycz a nye przymączem gyey nam poslvschną bycz (non cogitur nobis oboedire), vyedzyem {leg. wwiedziem) novy obyczay myedzy
ynsche Rozm 27; Tegodla czyebye... proschą,
aby myą raczył z[a]bavycz, abych nye przymączon (quod non cogar) tey svyątey dzyevyczy
porvszycz ib. 35; Czczyenye o tem, yako anyol
pokazał szye... dzyevyczy Maryey,... yyeszyely
yą z gey smątkv, yze przymączona Iozepha
poyącz (quia cogebatur ducere Joseph) ib. 37;
Alye nye tak lesus przymaczon (non... erat
taliter coactus), aby ostał pyerszy matky svoyey
ib. 100; Ale czemy pyrvey myny {sc. święty Jan)
Pyotra... a potem, yakoby przymączony, sam
szyebye musyl pomyenycz ib. 671. ~ Cf. Prze
męczyć.
Przymęcać cf. Przymącać
Przymęcenie cf. Przymącenie
Przymęcić cf. Przymącić
Przymiar 'część gruntu poza wymierzonym
łanem, będąca dodatkiem do pola głównego, agri
pars agro assignato, qui łan rocabatur, adiuncta :
Quatuor laneos seu mansos cum eorum excrescentiis vlg. przymiary et obszary dictis 1407
KodTyn 202.
Przymiarek, Przymierek fo rm y : n. sg. przy
miarek 1398 StPPP II nr 164, 1409 ArchTer
Czchów 1236, 10, 1421 ArchTerCrac CCCXII28;
~ ac. sg. przymiarek 1453 StPPP II nr 3512,
1476 RKJŁ VII 59, 1482 ib. 60; - i. sg.
przymiarkiem 1486 StPPP XI 72, 1496 ib. 80;
~ n. pl. przymiarki (1379) 1468 KodTyn 159,
(1414) 1584 DokMp I 386, 1430 DokMp II 124,
DłLB I 32, etc.; przymierki 1433 DokMp II 163.
164; ~ g. pl. przymiarko w DłLB I 105, DłLB II
480; ~ ac. pl. przymiarki 1400 StPPP II nr 590,
1404 ib. nr 1057, 1453 ib. nr 3512; przymierki
1484 RKJŁ VII 59; ~ /. pl. (na) przymiarcek
(1409) 1592 DokMp V 98.
Z n a czen ie: 'część gruntu poza wymierzonym
łanem, będąca dodatkiem do pola głównego, agri
pars agro assignato, qui łan vocabatur, adiuncta :
Recognoscimus, profitentes yendidisse provido
yiro Ioanni... particulas agrorum, quae vlg.
przymiarki nuncupan tur (1379) 1468 KodTyn 159;
Michael... unum laneum suum prope granicies
ville Knyschin cum przimarek in Stampoczicze... Stanislao... in to tum obligauit 1398 StPPP
II nr 164; Swench de Parce duos laneos et duo
prata,... duo przimarky, duas areas in Blandow ... Floriano... obligauit 1400 ib. nr 590;
Comparuit... scultetissa... et publice recognouit sculteciam suam ... cum omnibus ipsius
pertinenciis, yidelicet area, dom o... et aliis
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agris przimarki... yendidisse (1401) 1403 M MAe
V nr 94; Si plenus non fuerit {sc. laneus), debet
suppleri, et kmethones de ipsorum przymarky
lacius facere debent 1404 StPPP II nr 1057;
Unam nywam vlg. dicendo przymarek 1409
ArchTer Czchów 1236,10; Secundum agrum etiam
damus..., qui vulgo dicitur na *przimiarczek
(1409) 1592 DokMp V 98; Damus duos mansos
seu laneos agrorum liberos cum eorum accrescentiis dictis ylg. przymiarki ad eosdem mansos
seu laneos pertinentibus (1414) 1584 DokMp I
386, sim. 1430 DokMp II 124; Ager dictus przi
marek 1421 ArchTerCrac CCCXII 28; Pratum
dictum przimarek 1429 ArchTerCrac IX 90, 13;
Quattuor mansos seu agros dictos przimyerky,
ylg. nuncupatos,... et quintum mansum seu
agrum dictum przymyerky... yendidit 1433
DokMp II 163—4, sim. ib. 164; Resignauerunt...
ynum medium laneum agri... cum omnibus
pertinenciis et additamentis al. przimiarki 1439
M MAe XVII 342; Damus eidem tabernam cum
quibusdam particulis agrorum al. przymiarki
(1449) XVIII DokMp III 305; Petrus de Branycza... duos commensuratos al. przimarki
kmethonicales... et tercium suum comensuratum agri, przymarek,... domine Warschcze...
yendidit 1453 StPPP II nr 3512; Sz<a)stavila
pr<z)ymarek in Lypynky 1476 RKJŁ VII 59;
In yilla Sthanyanthky... sunt certi agri cmethonales..., qui agri yocantur przy my arki DłLB I
32, sim. ib. 33. 37. 59. 60; Habet tamen praedicta yilla Ostrów certas partes, in supplementum solum laneorum sibi attributas, quae przymyarky appellantur ib. 60; Exceptis parvis par
ticulis al. przymyarki ib. 98; Item tres partialitates al. przymyarki yillae Góra ib. 100; Lanei
cmethonales, de quorum extremitatibus al. przymyarkow, quae datae sunt laneis cmethonalibus
in supplementum ib. 105; Post agros supplementorum al. przimyarki ib. 123, sim. ib. 144. 163;
Sunt ibi aliqui campi in supplementum yillae
dati al. przymyarky ib. 141; Aliqui campi siye
pecies parvi et minuti, qui przymyarki yocantur
ib. 145; Agros speciales, de quibus omnibus et
nonnullis peciebus agrorum cmethonalium, qui
yocantur nywy seu przymyarki, solvitur decima
manipularis ib. 150; De campo... curia... de
sex mensuris al. z przymyarkow DłLB II 480;
In quo arvo continentur septem quartae al.
szyedm przymyarkow ad latitudinem ib.; Praeter agros additionales, qui dicuntur przymyarky
DłLB III 317; Dominus Jacobus Dabrova...
dal przymyarek sza pr<z>ymyarek 1482 RKJŁ
VII 60; Illl-or mensuras al. przymyerky 1484
ib. 59; Quia emit libere agrum cum additha-
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mento al. sz przymarkyem 1486 StPPP XI 72,
sim. 1496 ib. 80.
Przymieniać 1. ' wyznaczać, przyznawać, tribuere, assignare9: Myenyly tesch, yschby dobr[z]e
dusche, yyschedwschy s czyala, na wschód sloncza przebyyaly, a złym duscham na zachód sloncza czyemna myeszcza, barzo nyeczysta przymynya<li> (malis procellosa et hibernia loca
delegantes) Rozm 183.
2. *przypisywać coś komuś, aliąuid alicui adiudicare, attribuere : Vtore przeto nye odpoyyedzyal, aby ykazal smyerne czyrpyenye, bo są
yemv dvoyą rzecz przymyenyaly Rozm 844.
Cf. 2. Przemieniać
Przymienić 'przypisać coś komuś, aliąuid alicui
tribuere, assignare: Byskupoyye zydovsczy...
podług tego pytały, yz rzekłyby (/eg. rzekłliby):
Yam Cristus, by y (/eg. ji egoł) potyarzyly, aby
on sobye krolewsthyo przymyenyl Rozm 742.
~ Cf. 2. Przemienić.
Przymierek cf. Przymiarek
Przymierny 'zbyt wielki, nadmierny,
wag/7W51, nimius9: Przymerna groznoscza nimia rigiditate 1447 F XXII 41.
Przymierzać 'godzić na coś, dobierać się do
czegoś, aliąuid petere, appetere, consectari,
tare*: Braczya mya rzkomo szalvyv, kv gymyenyv przymyerzayy, na mv dvsza nycz nye thbayy
SkargaPloc w. 15, .yńw. SkargaWroc w. 19.
Przymierze, Przymirze 1. frozejm, pokój, /«dutiae, pax : Inducias roky uel przymyrze
ca 1428 P F I 496; Przimirza pacis XV p.pr.
Zab 519; Przymyerze inducie 1481 PF IV
747.
2. 'układ, umowa, ugoda, pactio9: Per hos
annos signum huius federis, przymirza, expirabit XV p. post. GIDom 45; Pactum, przymyerze
albo vmovą, pactio idem ca 1500 Frz 82.
3. 'zabezpieczenie komuś pobytu lub przejścia
listem żelaznym lub konwojem, litterae publicae
vel conductus, ąuo commeatus tutus ac securus
datur9: Czy mogą w *ygynem prawye dacz albo
przedacz szwe gymyenye, [nye] tham w them
to prawye, acz yemv sampyerz y sandzą dadza
przymyerze (si actor et iudex sibi treugas pacis
dabunt, OrtMac 30: przymyrze), aby mogl tam
przycz k temv gymyenyy OrtOssol 31, 1; In
ducie przymyerze, gleyth OrtZab 528, sim.
ca 1500 Erz 82.
Cf. Przemierzę
(Przymierzenie) Przymirzenie 1. 'rozejm, po
kój, indutiae, pax : Prymirzene treuga 1434
P F V 32; Małym przymyrzenym breuibus treugis XV p. pr R XVI 343.
2. 'układ, umowa, ugoda, pactw : Przymyrzeną
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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(war. kal.: przemyrzenya) federis (tabernaculum
foederis Ex 33, 7) MPKJRp V 23r.
3. 'zabezpieczenie komuś pobytu lub przejścia
listem żelaznym lub konwojem, litterae publicae
vel conductus, ąuo commeatus tutus ac securus
datur9: Damusąue vobis veras et omnimodas
treugas pacis przymyrzene pokoya ca 1428 PF I
483.
Cf. Przemirzenie
(Przymierzyć się) Przy mirzyć się 'pojednać się,
in gratiam redire, reconciliari alicui’: Mundanus homo resistit bono culpas mutandi dominoąue reconciliandi, gl. id est restituendi
przymyrzycz szą 1466 R XXII 20.
Przymiesić 1. 'wymieszać, pomieszać, połączyć
w jedno, permiscere, confundere9: Bo gest to to
prawo dzewek Salfaad od boga yidano, zęby
syo swadzbili s kim zechczc), ale tilko Wdy sswego
pokolenya, aby syo nye przimyesilo gymyenye
synów israelskich z pokolenya w pokolenye (ne
commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum) BZ Num 36, 7.
2. 'włączyć do wspólnoty, communitati adiungere9: Ale acz s tobo so czyyoczi w strozi stanowey y we wszech obiczayoch gego, czvdzi
syo k wam nye przimyeszi (alienigena non miscebitur vobis) BZ Num 18, 4; Ty wyesz, mili
panye, yszecyem nygdi mosza nye poszodala...,
a nygdim syo ku ygrziwim nye przimyesyla
(nunąuam cum ludentibus miscui me) BZ Tob
3, 17.
Przy mieszać 1. 'dodać coś do czegoś i pomie
szać, aliąuid alicui rei addere et permiscere9: Totum, quod sentitur, diuinum est, cui de humana
affectione nichil penitus est admixtum czso
myslyss, boog yest, yemv thess czlowyeczego
poruschenya nyczs nye yest przymyeschano XV
med. SKJ V 279.
2. 'wciągnąć do udziału w czymś, participem
alicuius rei facere9: Tisz nam zostauil taki ko
rzeń, a mismi syo lepak nawrocyly ku przestopowanyy twich zakonnich vstawyen[yach], przimyeszaiocz syo (ut commisceremur) ku nyeczistocye czudzego rodu BZ II Esdr 8, 88.
Przymieszanie 'domieszka, mniej cenny doda
tek, ąuod admixtum est, minus pretiosum additamentum : Przesz przymyeschanya absąue temperamento (prophetae autem eius liniebant eos
absąue temperamento Ezech 22, 28) 1471 MPKJ
V 105; Nardi pistici s pravego narduscha,
czistego, besch przimyeschanya (venit mulier
habens alabastrum] unguenti nardi spicati pretiosi Marc 14, 3) ib. 121.
Przymiętnik bot. 'Senecio vulgaris L.9: Przymyothnik origeron 1460 Rost nr 3666; *Przy39
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n0th[th]nyk senecion ib. nr 3718; Przymatnik
senerion ca 1465 ib. nr 4570. ~ Cf. Przy
miotnik.
Przymilać się 'starać się przypodobać, wkra
dać się w łaski, blandiri, gratiam alicuius captarę : Gdy szye raycza... przylubowalby szye
kv dworowy albo przymylal (si... curiae adhiberet seu applauderet, OrtOssol 34, 4: gdyby
szye... przymylowal), albo nye dzyerzal pyszanego myaszthv praw a..., czo ma czyrpyecz
s prawa? OrtMac 36; Kthorykolwy<e>k myesczyanyn ku dworu przymyla szyą (qui civis
curiae se adamaret) a szgedną, j<ż> myesczkye
praw o... szlomya, tego mogą radczcze oszalowacz OrtOssol 34, 4, sim. OrtMac 36.
Przymiłować się 'starać się przypodobać,
wkraść się w łaski, blandiri, gratiam alicuius captare': Gdyby szye radczczą albo przyszasznyk...
przylubowalby szye ku dworu albo przymylowal
(si... curiae adhiberet seu applauderet, OrtMac
36: przymylal)..., a tho szgyednal, aby myastho
(pro myastłw)... przywyley szlomyono..., czo
gest gego pokuta ? OrtOssol 34, 4.
Przymiot 1. ewrzód, ropień, ropne zapalenie
węzłów chłonnych, w/cws, suppuratio, lymphadenitis purulenta : Contra przymyoth XV p. post.
BednMed 38; Contra penaragium, hoc est quandoque pustule albę in circuitu wlneris generantur, in quibus sanitas generatur ylg. przymyoth
XV ex. GILek 46; Apostema bolączką, przy
myoth ca 1500 Erz 82.
2. bot. ' Senecio vulgaris L Ż : Przymyoth origeron ca 1500 Rost nr 5519.
Przymiotnik bot. 'Senecio rulgaris L Ż : Cardus benedictus, crassula media, gerontea przimyotnik 1437 Rost nr 2522, sim. ib. nr 2566;
Przymotnyk senerion ca 1465 ib. nr 4569; Przimothnik carduncellus 1472 ib. nr 435; Gerontea,
id est przymyothnyk XV ex. GILek 64. ~ Cf.
Przymiętnik.
Przymirze cf. Przymierze
Przymirzenie cf. Przymierzenie
Przymirzyć się cf. Przymierzyć się
Przymowa f o r m y : n. sg. przymowa ca 1428
P F I 487, ca 1455 JA XIV 495, XV ex. PF V 27,
ca 1500 R XLVII 356; ~ ac. sg. przymowę
Rozm 684; ~ i. sg. przymową 1424 Msza III
s. 63, sim. VI. VII. XII. XIV; ~ g. pl. przymow
XV in. R XXIV 69.
Z n a c z e n ia : 1. eprzemowa, przemówienie,
może też wstępna część dokumentu, oratio, fortasse etiam prima pars documenti*: Przymowa
arenga ca 1428 PF I 487, sim. ca 1455 JA XIV
495; Przymowa affatus XV ex. PF V 27.
2. *utarte powiedzenie, przysłowie, porzekadło,
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proverbium : Mogl myły Cristus rzecz oną przymovą pospolnego luda: Pravda przebya glovą,
a dobry vczynek schyyą lamye Rozm 684.
3. ' wstawiennictwo, actus pro aliąuo deprecandi*: Zbaw naas, prószymy, panye, od wszech
zlosczy... y s przimowo y s proszbo (Msza I.
VIII: szastąpuyącz sza nasz)... dzewicze Mariey (et intercedente... virgine... Maria) 1424
Msza III s. 63, sim. VI. VII. XII. XIV.
4. 'nagana, słowna obraza, \ituperatio, eontumelia verborum : Virgines... debent esse...
modeste in sermone, non debent esse familiares
omnibus, fugere debent occasiones, przimow,
malas XV in. R XXIV 69; Przymowa contumelia ca 1500 R XLVII 356.
C f Przemowa
Przymować cf. Przyjmować
Przymowanie cf. Przyjmowanie
Przymowny 1. ' uprzejmy, układny, bene moratus, comis, politus’: Concinnus sgodny, wy
mowny, przymowny, llaszkawy ca 1455 JA XIV
492.
2. ' uszczypliwy, obraźliwy, mordens, contumeliosus’: Przymowny contumeliosus ca 1500
R XLVII 356.
3. 'szeroko znany, longe atque łatę notus : ( ?):
Przymowny affamatus ca 1455 JA XIV 493.
Przymówca 'rzecznik, obrońca sądowy, defen
sor, advocatus, patronus causarum : Przymowcza
advocatum (I Jo 2, 1) XV in. Szwed 50. ~ C f
Przemówca.
Przy mówić, Przy mówić się 1. 'odezwać się,
vocem edere, loąui : Tu michi arengasti al. przymowylesz 1484 ZapRpWysz 4, X IX 4; ~K yedy
k thobye schedl (sc. poseł), przymowyl szye
k thobye takym przymowyenym Naw 52.
2. 'powiedzieć coś przykrego, ubliżyć, aliąuid
acerbum, contumeliam dicere': Nullus est ausus
in iudicio coram iudicibus alicui, qui cum iudicibus sedet, yidelicet dignitario, aliquid turpi
dicere vlg. pr<z)ymowicz XV ex. AKPr IV 627;
Quod ipse michi infamavit et diffamavit al.
przimowyl mi y szrornoczyl mya, coram vobis
1500 UrzMaz 107.
3. 'napomnieć kogoś, admonere aliąuid poscere : A gdy then goscz chczyal zasszyą thy peynadze y dowyedzal szye, ysz szgynaly, tedy przy
mowyl they panyey thako (pro chętko ?) y przy
kro (admonuit dominam dure et seriose) Ort
Ossol 56, 3, sim. OrtMac 70.
Cf. Przemówić
Przymówienie 'słowa, mowa, verba, oratio’:
Kyedy k thobye schedl, przymowyl szye k tho
bye takym przymowyenym Naw 52. ~ Cf. Prze
mówienie.
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Przymówka ewstępna część dokumentu, prima
pars documenti5: Arenga, przymówka, pro priuilegiis ca 1460 M P K Jll 379.
Przymrozie 'szron, mróz, pruina, frigus : Bo
wczynyl gesm so yako bulga w przymroszv
(sicut uter in pruina, Pw/: w zerzawu) F / 118, 83.
Przymrzeć f o r m y : praes. ind. 3. sg. przymrze OrtMac 52, OrtOssol 14, 3. 29, 3. 45, 1;
~ inf. przymrzeć OrtOssol 54, 4; ^ />rac/.
3. sg. flcw/r. przymarło OrtMac 90, OrtOssol
12, 1. 29, 3. 31, 2, c7c.; 3. pl. m. są przymarły
OrtOssol 54, 4.
Z n a c z e n ie : fc majątku ruchomym i nieru
chomym, ćfe
mobilibus et immobilibus)
'przypaść komuś w spadku, hereditate alicui obvenire5: *Gyedy ma dzyeczyą dwanasczye lath,...
może szwe gydacze... gymyenye oddacz besz
szwych opyekadlnykow, ale przymarloly (Or/O&sc/ 67, 3: przymarle) dzyedzyczthwo y stoyacze gymyenye (affuncta bona et hereditates),
może dacz sz przyszwolenym szwych przyro
dzonych OrtMac 90; Gdyby maszczyszna wyleganyecz... poyal zoną... a ma gymyenye...
albo tesz gymyenye przymrze (OrtMac 27:
*pryvmrze) od gey rodzyny (si mulieri aliąuid
successum fuisset), a gdy then masz wmrze,
przydzely gey tego czo gymyenya czyly nye
przydze? OrtOssol 29, 3; To wszythko ma szobye wsząncz, czo gey przymarło (OrtMac 27:
*przyvmarlego) od gey rodzyny (esset etiam
mulieri aliąuid hereditatis seu proprietatis a parentibus eius devolutum morte) ib., sim. ib. 12, 1.
31, 2. 44, 2. 80, 2; Przymrzely dzeczączv gymye
nye od szwego oczcza (si bona et hereditaria
puero defuncta sunt a suo patre) ib. 45, 1, sim.
ib. 14, 3, OrtMac 52; Wszdawąm szwemv mazowy... wszythky dlugy, czosz mnye szą przy
marły (OrtMac 68: sza przyymarly) albo czo
my gescze mogą przymrzecz (OrtMac 68: przyumrzecz, omne debitum meum in me defunctum
et adhuc, quod devolvi possit), pokym yą żywą
OrtOssol 54, 4.
Przymylenie ' udawanie, podstęp, simulatio,
dolus5 (? ): Przymylenye simulacio XV in. JA
XXVII 267.
Przymyt czy Przymyta 'towary zajęte kupcowi
z powodu ominięcia cla lub kara płacona za omi
nięcie cła, mer ces propter portorium non solutum
occupatae : Eciam Samson... debet dare... medietatem pertransitorum thelonei, si qua fuerint
al. przymythy 1469 AGZ XII 327. ~ Cf. Prze
myt.
Przymyta cf. Przymyt
Przymytać 'przeprowadzać omijając cło, prze
wozić z ominięciem cła, przemycać, merces furt im,

portorio non soluto importare9 (? ): Quod Nicolaus slubil pro dampno Johanni et hoc dum
eąuitauit secum Kuyauiam et in hoc equus est
sibi mortuus, quem przimital 1395 TPaw IV
nr 5191.
(Przynajmniej) Przynamniej 1. 'nie mniej niż,
non minus ąuam : Tedy szeszczy abo przynamnyey (Sul 24: naamnyey) cztyrzem (sex vel ad
minus ąuatuor) kv sadzy... poleczymy, którzy
taką rzecz... rozgodzą Dział 11; Vstawiamy,
aby ten, ktori zastawy..., przynamnyey (ad
minus, Sul 36: naamyey) gednącz w rok przed
naszym sądzą... yswyathczyl ib. 25; Tedy gych
mynistrovye... poyynny szą nyemocznego nayyedzyczi przynamnyey yeden raz <w tydzień)
(semel in hebdomada) 1484 Reg 719.
2. 'nawet, choćby, etiam si9: Saltem przymannyey (pro przynamnyey) XV ex. MPKJ
II 312.
Przynamiejsc (?) 'głęboko, dokładnie, na
wskroś, penitus, accurate' (?): Przynamieyscz
penitus ca 1428 P F I 493.
Przynamniej cf. Przynajmniej
Przynaszać 'niosąc dostarczać, afferre9: Byegay, przinaszay my (affer mihi) strzali, które
wistrzelyam BZ I Reg 20, 36; Od anyola na
każdy dzyen karmyenye brała (sc. Maryja),
ktoresch v polvdnye przynaschano (quem...
sibi deferebat) Rozm 55; ~ <C)zastokrocz
przed nas skarga przynaszana, kako slvszebnyczi... vbogą slachtą... nayczyli syą lypycz
Dział 15.
Przynędzać 'przymuszać, naciskać na kogoś,
aliąuem cogere, compellere, urgere*: Przinądzal
yrgebat (yidit Iudas, quod defluxit exercitus
suus et bellum perurgebat eum I Mach 9, 7) 1471
MPKJ V 117.
Przynędzić f o r m y : praes. ind. 3. sg. przynędzi
MPKJ V 118; ~ praet. 3. sg. f. przynędziła
XV med. R XXIV 361; neutr. przynędziło 1434
PF V 31; 3. pl. m. przynędzili MPKJ V 120;
~part. praet. pass. n. sg. m. przynędzony ca 1455
JA XIV 496; ~ part. praes. pass. adv. przynędzon sąc B Z Lev 25, 39.
Z n a c ze n ie : 'zmusić, skłonić kogoś do czegoś
wbrew jego woli, aliąuem imitum ad aliąuid co
gere, impellere9: Ne przinodzilo 1434 PF V 31;
Ilia coegit *przynączyla XV med. R XXIV 361;
Zalibi vbostwem przinodzon soocz (compulsus)
przedalbi sy0 tobye brat twoy, nye ycyoszay gego robot0 robotników BZ Lev 25, 39; Ani *prynadzony nec coactus ca 1455 JA XIV 496;
Przynądzy (war. kal.: przipandzi) compulerit
(quicumque te angariaverit, var. compulerit,
mille passus, vade cum illo Mat 5, 41) MPKJ V
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118; Angariaverunt, compulerunt przynądzyli
(war. kal.: przipandzily; exeuntes autem invenerunt hominem..., hunc angariaverunt, ut tolleret crucem eius Mat 27, 32) ib. 120.
Przynękać f o r m y : imper. 2. sg. przy nękaj
XV med. R XXIV 350; ~ praet. 3. pi. m. przynękali MPKJ V 124, ca 1500 JA X 382; - part.
praet. pass. n. sg. f. przynękana XV p. post.
GIDom 80; ~ praes. pass. 1. sg. m. bywam przynękan XV p. post. R XXV 183.
Z n a c z e n ie : 1zmuszać, skłaniać kogoś do cze
goś wbrew jego woli, aliąuem imitum ad aliąuid
cogere, impellere5: Przynąkay compelle XV med.
R XXIV 350; Coegerunt przynąkaly albo przypądzyly (war. kal.: przipandzyli, Luc 24, 29)
MPKJ V 124; Confessio debet esse voluntaria,
non coacta nye przynakana XV p. post. GIDom
80; Heu, adiuratus cogor, bywam przynakan,
invitus, nyerad, tamen dico XV p. post. R XXV
183; Hunc (^c. Simonem) angariauerunt, przynakaly, ut iuuaret Xpm in portando crucem
ca 1500 JA X 382.
Przynętnik cf. Przymiętnik
Przyniesienie fdostarczenie, actus praebendi,
suppeditandf: A by... gdysz gych dzyen dawno
przemynal, gescze mogły myecz fristhy kv przynyeszyenyy sznowu gyne szwyadeczstwo OrtOssol 38, 2, sim. OrtMac 42.
Przynieść fo rm y : praes. ind. 1. sg. przyniosę
De morte w. 68; 2. sg. przyniesiesz BZ Gen
24, 40; 3. sg. przyniesie 1448 Przem II nr 460,
1450 ib. nr 729, OrtMac 88, etc.; 1. pl. przynie
siemy BZ Neh 10, 37; 3. pl. przyniosą Gn 4a,
BZ Ex 18, 22. Ley 9, 5, Pul Hab 28; ~ praes.
ind. z partykułą niechać dla wyrażenia trybu roz
kazującego 1. sg. niechać przyniosę BZ Gen
18, 4; ~ imper. 2. sg. przyniesi BZ Gen 27, 25.
I Reg 20, 21; przynieś BZ I Reg 30, 7, Rozm 106;
3. sg. przynieś FI 40, 3; 2. pl. przynieście FI
i Pul 28, 1. 2. 95, 7, BZ Neh 8, 15, Rozm 387;
3. pl. przynieście Pul 39, 21; ~ inf. przynieść
1418 TPaw VII nr 293, 1420 Pozn nr 996, 1432
ib. nr 1395, etc.; ~ praet. 1. sg. m. -m przy
niósł 1473 SprTNW VIII 2, 35; ja przyniósł
Dział 22; /. -m przyniosła BZ Judith 12, 2;
2. sg. f. -ś przyniosła ca 1500 SprTNW V I I ;
3. sg. m. jest przyniósł OrtMac 98; przyniósł
FI 77, 65, 1448 Przem II nr 450, Sul 61, etc. etc.;
f. przyniosła 1398 StPPP VIII nr 7702, Błaż
319, OrtMac 75, etc.; neutr. przyniosło ca 1450
PF IV 570; 3. pl. m. przynieśli są Rozm 288;
przynieśli 1403 Kościan nr 201, 1403 Pozn
nr 552, BZ I Par 12, 40, etc. etc.; ~ pląperf.
3. pl. m. są byli przynieśli Gn 183a; ~ condit.
L sg. m. -bych przyniósł BZ Gen 24, 48; 3. sg. m.
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-by przyniósł 1420 Pozn nr 996, OrtMac 140,
OrtOssol 103, 2, Rozm 160; /. -by przyniosła
OrtMac 75, OrtOssol 59, 1; ~ condit. praet.
3. sg. m. -by przyniósł był Gn 3a; 3. pl. m. -by
byli przynieśli Gn 182a; ~ part. praet. act. przyniosw BZ Neh 8, 2; przyniowszy Rozm 160;
przyniosszy BZ II Par 25, 28; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. przyniesion Błaż 320, Rozm 78;
neutr. przyniesiono Rozm 347; ac. sg. m. przy
niesionego 1444 R XXIII 301; ~ fut. pass.
3. pl. f. przyniesiony będą FI i Pul 44, 16. 17;
~ pląperf. pass. 3. sg. m. jest był przyniesion
Gn 182b ; 3. pl. f. są były przyniesiony Gn 2a;
~ condit. pass. 3. sg. f. -by przyniesiona była
BZ I Par 15, 3; neutr. byłoby przyniesiono 1491
RKJŁW1151: -by byłoby przyniesiono 1491
RKJŁ VII 58.
Z n a czen ia : 1. 'niosąc (wyjątkowo wioząc)
dostarczyć, ajferre : a. bez określonego bezpo
średnio kierunku i adresata: A tako V0cz gescy
on to bil prikasal, abycz fszeliky clouek... szobo
(leg. z sobą) tho to dan przynosi bil Gn 3a; Tom
ya goto w o to sandowy list przinescz 1418 TPaw
VII nr 293; Quem allatum prziniesionego 1444
R XXIII 301; Pro eo, quia debuit allegare ipse
H annus... impedimentum legale... et non allegauit al. nye przinosl 1448 Przem II nr 450,
sim. 1450 ib. nr 748; Ius absoluit eum ab instancia eiusdem Hal, si non allegabit impedi
mentum al. nye przinyesche pomocznei rzeczi
1448 ib. nr 460, sim. 1450 ib. nr 729; Nyechacz
przynyosso (afferam) malutko wodi BZ Gen
18, 4; Ktorzi podle gich biły..., przinyesly
(afferebant) chlebi na oslech... ku gedzenyy
BZ I Par 12, 40; Przinyoszszi (reportantes) gy
(sc. Amazyjasza) na konyech, pogrzebly gy
BZ II Par 25, 28; Winydzcye na goro, przinyescyez (afferte) olyvove rozgy BZ Neh 8, 15;
S tego bodo gescz, czsom s sobo przinyosla
(quae mihi detuli) BZ Judith 12,2; Pothem przynyeszly dokazanye (attulerunt... ostensionem)
[pod] pod opawszkyego myasta *pyaczączą
OrtOssol 37, 3, sim. ib. 49, 2, OrtMac 41; Gdysz
opawczanom s prawa dano na dlusszy y pewny
dzen przynyescz vkazanye (ostensivam afferre)
OrtOssol 49, 2, sim. ib., OrtMac 60; Wysznawa,
ysz then masz przynyosl pyenądze (pecuniam
attulit) pod szwa pyeczączą OrtOssol 56, 2, sim.
OrtMac 70; Tedy mą przynyescz lysth tego od
woytha OrtOssol 73, 1, sim. OrtMac 98; W them
tho myesczye, sz ktorego lysth on przynyoszl
(OrtMac 98: yest... przynyoszl) OrtOssol 73, 2;
Geden czlowyek zabyl swa zoną y przynyoszl
szwego roszgrzeszenyą... lysth ib. 94, 1, sim.
ib. 21, 3. 100, 1. 3. 103, 2, OrtMac 129. 136. 137.
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140, Rozm 30. 122, etc.; Gdysz ten czlowyek
zle y falszywye lysthy przynyoszl (tulit et duxit)
nye od myasta Ffryburky OrtOssol 100, 2, sim.
OrtMac 136; Tako szye przyszasznyczy vpomynaly gemv..., aby ortel ten przynyoszl y po
łożył OrtOssol 103, 2, sim. ib., sim. OrtMac 140;
Yako ya Margorzathy... s domv yego nye odwyothl... anym lystow swyathczaczych myenyacz ya bycz ymarla nye przynyosi 1473 SprTNW VIII 2, 35; [...] ... albo thesz czamleth
kv opravyenyv byłoby przinyesyono 1491 RKJŁ
VII 57; Gdy przynyesly (cum inducerent Luc
2, 27) dzyeczya Jesusa rodzyczy yego EwZam
294; Przynyescz adferre XV ex. P F Y 22; Iesus
nathychmyast przynyeszye y postavy chleb na
stolye Rozm 102; Nyeyyasto, przynyess (affer)
yad! ib. 106; Przynyesly lysty (epistolam tulerunt) od czeszarza ib. 109; Iesus... przykazał
lvovy, aby nathychmyast dzyeczyą przynyosl
zaszye przez yrazv, tedy y (leg. ji 'je’) nagle
przynyowschy (qui... puerum... reportavit)
y polozyl przed nogamy Yesucristuszovemy
ib. 160; Przynyeszyono (allatum est Mat 14, 11)
y dano (sc. głowę) dzyewcze ib. 347; Przynyesczye (proferte Luc 15, 22) odzyenye pyrve
ib. 387; ~ b. w określonym kierunku, celu, do
konkretnie oznaczonego adresata: aa. określone
miejsce docelowe: do czegoś: Gdiscy ktoro svotoscz do mastha przynoszo, tedycz vocz ludze...
naprzecif ge *vynydzo Gn 4a; Ya swoy my od
yawno do swego domy przynyosl (dicebat...
m el... se deportasse) Dział 22; Ysby thes odzienye nove gothowo szkrayane byłoby przynyesiono z ynssego yarsthathy do drugiego 1491
RKJŁ VII 58; O wodzenyy dzyevycze Marye,
kyedy *dzyączyatko Iesus do kosczyola przynyeszyon Rozm 78; Alye yeden Samarytan... przy
nyosl y (leg. ji 'go5) do gosczyncza (duxit in
stabulum Luc 10, 34) ib. 332; ~ ku czemuś:
Przynyos00 (tulerunt) przeto wszytko... ku
dzwyrzom stanowym BZ Ley 9, 5; ~ na coś:
Jacom ... bilem nyemoczen... tedy, kedym mai
listh crolewsky przinescz na poroczky 1432
Pozn nr 1395; Zgromadził wszitek Israhel do
Ierusalema, abi przinyesyona bila (ut afferretur)
skrzinya bosza na swe myasto BZ I Par 15, 3;
O na... ny myala yedno barzo mało chleba...,
yenze nathychmyast kazała przynyescz na stoi
(quem iussit, ut portaret) Rozm 102; ~ w coś:
Jaco Krczon ne yroczil gynich rzeczy liczem
yedno krąp, *sczo mu ławniczy w yego dom
przinesly 1403 Kościan nr 201, sim. 1403 Pozn
nr 552; ^ bb. określony adresat: do kogoś: Do
suotego Gana gestcy bil geden mlodzenecz pryneszon ymarly Gn 182b; A tedy vocz ge pry-
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gaczele szocz g0 (sc. Druzyjanę) ony były do
swotego Gana prynesly Gn 183a; ~ przed
kogoś: Przeto Ezdras kapłan przinyozw (attulit) przed sebranye mozow zakon BZ Neh 8, 2;
Przynyesly (sc. anjeli) przed nyą... yedno dzye
czyą barzo nadobne Rozm 19; Przynyesly
wschytky przeden (obtulerunt ei Mat 4, 24)
mlde albo nyemoczne ib. 262, sim. ib. 352;
^ komuś: Gestcy on k n<i)m tako rzecl byl,
isbicz mu ony... kamene od morza biły prynesly
Gn 182a; Mai (sc. Mikołaj) mu przynescz
*myscrzow list na to poczwirdzene 1420 Pozn
nr 996; Aczby mu lista ne przynosi do swathego Woczecha ib.; Przynyesysz (affer) my karmye swego lowu, synu moy! BZ Gen 27, 25;
Gydzi, zbyray, przynyesy my (affer mihi) strzali!
BZ I Reg 20, 21; Przynyesz my (applica ad me)
poswyotne rucho! ib. 30, 7; Y pyrwe vzitki
karm y... a ovocza... przinyesyemi (afferemus)
kapłanom do koscyola boga naszego BZ Neh
10, 37; Othchodzecz (leg. otchoce-ć) szya sz myodem tarnek, gdycz przynyosza yadv garnek De
morte w. 68; Stanisław przinyoszl schyestrze
Zophcze 1471 CyzKłob 444; O zyelyv, ktoresch
przynyosl (sc. Jesus) svey mylę matce Rozm
121; ^ k komuś: Pan, kthory... kmyecza przymye yczyekayączego, pirwemv panv... vyną...
ma zaplaczycz, kmyecza wroczywszy gemv
sz rzeczamy..., gesz k nyemv przynosi (quas
attulit ad eundem) Sul 61; Gedna nyewyasta
syna swego k nyemu przynyosla (attulit) Błaż
319; Yako yesth było yyeczor, przynyesly ssą
(obtulerunt Mat 8, 16) k nyemv yyelye nyemocznych Rozm 288; ~ c. użycia specjalne: (o lu
dziach) \przyprowadzić, adducere : Prziwedzoni
bodo crolowi dzewicze po ney, bliszne iey przinesoni bodo (afferentur) tobe FI 44, 16, sim.
Pul; Przinesoni bodo (afferentur, sc. dziewice)
w radosczi y weselu FI 44, 17, sim. Pul; Gdysz
w m<ia>sto przinyesyon (ingrediens) swyoti Blaszey, teda sodza... przikazaal gy w cyemnyczo...
wsa<dz)ycz Błaż 320; Crux enim tocius beatitudinis nobis causa est... Hec... longe constitutos proximos presentavit blisku przinyosl XV
med. SKJ V 283; Przynyeszesz (accipies) memu
synu zono z mego rodu BZ Gen 24, 40; *Pomolylesm so bogu..., abich przynyosl (ut sumerem)
dzewko... synu ib. 24, 48; ~ (o majątku rucho
mym) 'wnieść w posagu, dotis nomine ajferre :
Ezh Kathussza wzanwsszi swe, czso myala y przinosla, s tym szła za wtori mansz 1398 StPPP VIII
nr 7702; Tha pany mowy, ysz ona przynyoszla
k szwemy mazowy pyenyadze (dicit... pecuniam
suam ad virum suum portasse) OrtOssol 58, 4,
sim. ib. 16, 4. 59, 1. 61, 1, OrtMac 75. 79; Tesz
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gey tho nye wyerza gego dzeczy..., aby ona
kthore pyenyadze k nyemv (sc. swemu mężowi)
przynyoszla OrtOssol 59, 1, sim. OrtMac 75;
Czokoly zona wolnych pyenyadzy przynyeszye
(attulerit) k szwemv mazowy OrtOssol 66, 1,
sim. OrtMac 88; ~ przynieść nowiny (przy
kazanie) eprzekazać, oznajmić, deferre, nuntiarę : Dzysza dobre vestczy y dobre nouiny
szocz biły ony thim tho vern<y)m Xpianom
przyneszony Gn 2 a, sim. ib.; Kto z nasz może
syo przeplavicz za morze a to asz k nam przinyescz (deferre, sc. mandatum) ? BZ Deut
30, 13; ~ (o sprawach do osądzenia) 'prze
dłożyć, przedstawić, proponere, afferre' : Czsokoly bi bilo wyoczszego, przed czy0 przynyoszoo (referant ad te), a ony gedno mnyeysze
abi sodzyly BZ Ex 18, 22; ~ ku niczemu przy
nieść 'doprowadzić do upadku, perdere : Vsliszal
bog y wzga<r)dzal, y ku niczemu przinosl (ad
nihilum redegit, Pul: w *nyey obroczyl) barzo
Israhel FI 77, 65.
2. '(o zbożu, owocach) wydać, urodzić, gignere,
generare, ejferre fruges*: Wsznydaacz przinoslo
syebye (/eg. z siebie) sto wszitka (fecit,
se
men, fructum centuplum Luc 8, 8) oz 1450
P i7 IV 570; Owocz nam zyemya nasza przynye
szye M W 70a; Polya nye przynyoso (non afferent Hab 3, 17) karmyey Pul Hab 28; Przynye
szye ovocz (fructum affert Mat 13, 23) yeden
stokrocz yyączschy a drugy szyedmdzyeszyąthkrocz... yyączschy Rozm 338; Zyarno zytne
vpadvschy v zyemyą nye ymrzely, samo ostanye,
alye ymrzely, yyelye ovocza przynyeszye (mul
tum fructum affert Jo 12, 25) ib. 466.
3. 'dać, ofiarować, dare, donare : Przinescze
(afferte) gospodnu sini bosze, przinescze (afferte) gospodnu syni barancze FI 28, 1, sim.
Pul; Przinescze (afferte) gospodnu sławo y czescz
FI 28, 2, sim. Pul; Gospodzin pomocz przines
(opem ferat, Pul: da) iemu na loszu boleści iego
FI 40, 3; Przinescze (afferte) gospodnu oczcziszni goganow (pro poganow) FI 95, 7, sim.
ib., sim. Pul; Tempore pacis est natus (.yc. filius
dei) et nascendo attulit, przynyosl, pacem hominibus bonę yoluntatis XV p. post. R XXV 178;
Ecce ąuantam graciam nobis beata yirgo Maria
apportavit przynosla ib. 179; Thysz szvyathu
pokoy przynyosla, kyedysz szyna porodzyla
ca 1500 SprTNW V I I .
4. 'znieść, wytrzymać, ferre, pat i’: Przynyeszczye (ferant, FI: noscze) rychło gaynbę swoyę
Pul 39, 21.
Przyniewolić 'zmusić, skłonić kogoś do czegoś
wbrew jego woli, aliąuem imitum ad aliąuid cogere, impellere': Kto może przynyewolycz tego,
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ktho szye brony przyszyastwą, aby gym byl (ad
id compellere debeat)? OrtOssol 38,4, sim. Ort
Mac 43; Tedy on może szwey szkody zamylczecz
a szandzą nye może go przynyewolicz, aby ża
łował szwey szkody (ad ąuerulandum compellere
non yalet) OrtOssol 49, 4, sim. OrtMac 61; Mogaly radzcze wybracz przysząsznyky a mogaly
ge przynyewolycz (ad id compellere) szyedzecz..., albo kako długo ony szyedzecz mayą,
albo mogaly raczcze przynyewolycz k gynym
yrzadom(compellere... ad alia officia)? OrtOssol
50,2, sim. ib. 15, 4; Ilia autem coegit (^c. daemonem) przynyeyolila XV p. post. R XXV 179.
Przynosić fo rm y : praes. ind. 3. sg. przynosi
OrtMac 144; 3. pl. przynoszą MPKJ V 130;
~ praet. 3. sg. m. przynosił Rozm 101;/. przy
nosiła BZ Tob 2, 19; 3. pl. m. przynosili BZ
Ex 18, 26. III Reg 14, 28; przynosiły BZ III
Reg 17, 6; ~ part. praet. act. przynosiwszy
1456 ZabUPozn 98; ~ part. praet. pass. n. pl. m.
przynoszony 1418 Pyzdr nr 556.
Z n a czen ia : 1. 'niosąc dostarczać, afferre :
Ysze Nastcze przynoszony penandze do Starcowcza 1418 Pyzdr nr 556; Gdisz chodził kroi
do domu boszego, noszily ge (sc. szczyty) cy,
gysz myely vrzod naprzód chodzicz, a potem
ge zasyo przinosyly (postea reportabant) do
chowatedlnyce BZ III Reg 14, 28; Przinosyly
(deferebant) gemu (^c. Elijaszowi) gawrony chleb
a myoso ib. 17, 6; Zatim A nna... chodziła...
ku tkaczskenw rzemyoslu, a czso... widzalala,
s tego pokarm y potrzebo sobye y gim przinosyla (deferebat) BZ Tob 2, 19; Et deferens,
a przynoszywszy, inde manum abscissam eius
brachio eam restituit 1456 ZabUPozn 98; Kako
Iozephovem gosczyem przyn[y]oszyl (sc. Jesus)
chleb Rozm 101; ~ (o sprawach do osądzenia)
'przedkładać, przedstawiać, referre, proponeres:
Czsokoly *czyoszkyego bilo, przynoszyly przeden (referebant ad eum), a lacznyeysze telko
sodzoocz BZ Ex 18, 26.
2. 'sprawiać, powodować, facere, efficere :
O raną na oblyczv vkrwawyonym albo na myeszczyv yawnym, którą przynoszy sznak szromothy..., dzyewyadz funtów... onemu *rannom u... ma bycz dano za pokvp OrtMac 144;
Prestant czynya aut przywodzą, przynoszą (war.
kal.: czynyą, davayą; neąue intenderent fabulis_, quae ąuaestiones praestant magis quam
aedificationem dei I Tim 1, 4) MPKJ V
130.
Przyodziać fo rm y : imper. 2. sg. przyodziej
ca 1455 Dóbr 324, ca 1500 JA XV 540; - inf.
przyodziać XV med. R XXII 240, XV e*.
S K J I 143; ~ praet. 1. sg. m. -(e)śm przyodział
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Spow 2. 3. 6; 3. sg. m. przyodział XV med.
R XXV 158; / . przyodziała 1466 R XXII 14;
2. pi. m. -ście przyodziali Rozm 491. 492; 3. pi. m.
przyodzieli B Z II Par 28, 15; ~ part. praet. pass.
ac. sg. m. przyodzianego XV in. R XXIV 72;
ac. pl. neutr. przyodziana XV in. R XXIV 70;
~ pląperf. pass. 3. sg. f. przyodziana była jest
Gn gl. 70 b.
Z n a czen ia : 1. 'ubrać, okryć, vestire, operire :
Item habuit albam uestem tescy ona przyodzana
była gest Gn gl. 70b; Kaio sse teze, izesm...
nagego ne prziodzal Spow 2. 3. 6; Viderunt
iuuenem sedentem in dextris coopertum stola,
*priodzanego odzenim, candida (Marc 16, 5)
XV in. R XXIV 72; Nagyego prziodzacz (vestire nudum) XV med. R XXII 240, sim. XV ex.
SKJ I 143; Deus torąuibus, obraczamy, aureis
brachiorum nuditatem contexit przyodzal XV
med. R XXV 158; Mozowye myanowany, wzowszi wszitki wyoznye, a ktorzi biły nadzi, prziodzely (vestierunt) ge z łupu, a gdisz ge prziodzely (cumąue yestissent) y obuły,... przewyedly do Iericho BZ II Par 28, 15; Mnye
wthoremu dzeye (leg. dzieją) luthy, geszlisz nag,
przyodzey[ey] <bo)thy ca 1455 Dóbr 324; Przyodzey nagyego ca 1500X4 XV 540; Nagem byl
a yysczye mye przyodzyaly (cooperuistis me Mat
25, 36) Rozm 491, sim. ib. 492.
2. *przystroić, ornare : Craculis invento nitidi
pauonis amictu se polit, gl. ipsam ornat przyodzyala 1466 R XXII 14; ~ Qui habent corda
florida et diuersis yirtutibus adornata prziodzana
XV in. R XXIV 70.
Przyodzianie ( ? ) ' ubranie, szata, vestis, vestimentum : Prziodza<nie ?) vestis XV p. pr. Zab
519.
Przyodzienie *ubranie, okrycie, szata (tu przenośnie), vestis, vestimentum : Droga yesz bladnych,... przyodzenye obnaschonych Naw 57.
Przyodziewać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przyodziewa 1466 R XXII 12. 15; 3. pl. przyodziewają XV med. MPKJ V 426; ~ imper. 2. sg.
przyodziewaj BZ Tob 4, 17; ~ praet. 3. sg. m.
przy odziewał BZ Tob 1, 20.
Z n a czen ie: ' ubierać, okrywać, yestire, ope
rire : Tobyas... łączne karmyl, nage prziodzeval
(yestimenta praebebat) BZ Tob 1, 20; Odzenyamy twimy nage prziodzevay (de yestimentis
tuis nudos tege) ib. 4, 17; Gaudet falero eąuus,
freno sellaąue superbit, ista ąuidem yestit aurea
arma, gl. decorat przyodzeva slote przyprayy,
color 1466 R XXII 15; ~ Przyodzyewayo [...]
grzeszney (cooperiunt turpitudinem animae peccatricis) XV med. M PK JN 426; M unus... tetra
inyoluit caligine, gl. induit ymbra przyodzewa
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Przyodziewanie ' ubranie, okrycie, szata, restis,
yestimentum : Omnes autem redditus suos... in
claustralibus... expendebat (sc. s. Hedvigis),
excepto victu et amictu karmyena et przyodzyevanya XV p. post. R X X V 177.
Przyorać *przez zaoranie przyłączyć część cu
dzego pola do swojego, alienum agrum arando
suis agris adiungere': Jaco Boguchna prziorala
Micolayowa rola 1399 StPPP VIII nr 8801; Esz
mego pastewnika posspolnego prziorano xandzu opathowi..., yegosz pospolicze mogy namasthcowye y moy *otecz usziwali 1400 5X7111
190; Yakosmy dzelczamy bili y przidzelilismy
dwe czosczy Hańcze s syostro, a k temu wyoczey nye prziorala 1426 Pyzdr nr 807, sim. ib.
nr 808; Jakom ya nye przyoral dzedzyczthwa
yego 1493 ZapWarsz nr 1656.
Przyorek 'ziemia wzięta pod uprawę (przyorana) obok gruntu dawniej już uprawianego,
ager, qui coli coepit et agro iam dudum culto
adiunctus e s f (?): Item de przyorky venit decima w gonythwa eciam post nobiles, qui przy
orky tenent (1424) AK H VI 166; De agris
superfluis vlg. s przyorkow 1470 PlocEpRp 5,
215. ~ Cf. Przeorek.
Przyorkowy 'związany z przyorkiem, ad agrum
przyorek appellatum pertinens*: (dziesięcina)
przy orkowa 'dziesięcina którą płacono z części
gruntu, zwanej przyorkiem, decima, quae ab agro
przyorek appellatopraestabatuP: Inter... Arnoldum, scolasticum maioris ecclesie..., et inter
omnes... heredes de Mirosschow... pro illibera
decima post araturas ipsorum ibidem in Miro
sschow, que dicitur decima vlg. przyorkowa,
materia questionis coram nobis fuisset exorta
(1366) M M Ae I 308, sim. ib.
Przypad 1. 'to co się komuś może należeć
oprócz części spadkowej, quod alicui praeter par
tem hereditatis deberi potesP: Katherina... recognouit, quia... Nicolaus, Iohannes et Martinus... Katherine satisfecerunt pro sua sorte...
et omnem euentum al. przypadu, qui posset
oriri in iure Theutunico 1464 StPPP IX nr 592;
Lvdymylla confessa est..., quia iam ibi nihil
habet nec patrimonii..., nec aliquem eventum
al. przypady 1476 ib. nr 867, sim. 1477 ib. nr 873.
2. 'przypadek, czyn nie zamierzony, casus,
fortuitum : Iestlibi kto s przipadv... nyeczso
s tego vcinilby (quod si fortuitu... fecerit),...
wiszwolon bodze nyevinni z rokv pomsciczelowich BZ Num 35, 22.
Przypadek 'to co się komuś może należeć
oprócz części spadkowej, quod alicui praeter par-
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tern hereditatis deberi p o te s f: Si aliąuod accidens al. przypadek accideret in eadem aduocacia,... Hedwigis... obligata est se nichil ad
hoc habere 1482 StPPP IX nr 916; Vendidit
(sc. Zophia) partem suam totam aduocacie...
cum omnibus prouentibus, censibus, obuencionibus, cessionibus al. z przypadky ac emolimentis 1487 ib. nr 973, sim. ib. nr 975. 976;
Hedwigis... resignauit... fratribus suis... par
tem suam ... et ecciam omnem deuolucionem al.
przipadek, que in post oriri posset, ecciam
resignauit 1489 ib. nr 1012.
Przypadły ' drugorzędny, przypadkowy, fortuitus, qui minor is moment i e sf (?): Si ieiunat,
orat, elemosinam dat, hoc non dicitur proprie
bonum sed per accidens, przypadłe dobre, quia
tale bonum opus homini in peccato existenti
non convertetur ad premium eterne retribucionis,
sed ad premium temporale XV med. GIWroc 98v.
Przypadnienie 'to co się komuś dostaje do
datkowo w udziale, quod alicui insuper obvenit,
obtingit*: <D)evolucio, id est emolimentum vlg.
przypathnyenye 1457 P F Y 14.
Przypadzenie 'niespodziewane nadejście, poja
wienie się czegoś, actus necopinato reniendi, apparendi : Wstawyami, aby ryczerz... pod pew
n ą ... chorangwyą... staal, yszbi w przypadzenyv potrzebizni *poyowanya (ingruente necessitate belli, Dział 8: gdy przydą walky)... vmyaal
myestcze wząncz pewne kv obronye szwey chorąngwye Sul 21.
Przypaść f o r m y : praes. ind. 3. sg. przypadnie
1424 KsMaz II nr 682, 1434 BiblWarsz 1860
III 76, BZ Num 26, 56, etc. ; ~ praet. 3. sg. m.
przypadł 1471 MPKJ V 56. 77; f. przypadła
1400 Leksz II nr 2465, 1400 Piek VI 31, 1401
ib. 50, etc. ; neutr. przypadło 1407 Pozn nr 618,
XV ex. GIKórn II 212; ~ plqperf 3. sg. m.
przypadł był FI i Pul 104, 37; ~ part. praet.
act. II cf. Przypadły.
Z n a czen ia : 1. *dostać się w udziale, alicui
obvenire, obtingere : Jaco... Byesdrowsco przipadlo na Lesczino babko 1407 Pozn nr 618;
Porcio eadem ad ipsum ... diwolvetur przipadnye 1424 KsMaz II nr 682; Czsokoli losem przipadne (quidquid sorte contigerit), to przymo
BZ Num 26, 56; Da-l<i> szye (sc. mieszczanin)
na miloscz..., mogą gemv myloscz vkasacz...,
a czo sz nyego przypadnę (si aliquid ab inde
venerit), tego krolowy albo <panu> nycz nye
przydze OrtOssol 37, 1, sim. OrtMac 40; Hed
wigis... resignauit... partem suam ..., que ad
ipsam post awnculum suum ... est deuoluta al.
przypadła 1489 StPPP IX nr 1012; — Ktorosz to (sc. ziemię) sobye rosdzelicze losem ,.,.
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wszitkim iakos los przipadnye (ut sors ceciderit) BZ Num 33, 54.
2. 'zostać sądownie przyznanym, sententia iudicum alicui adiudicari, decerm : Tunc nos concordatores diximus, quod Krzon<ow>y wstecz
przipadla et Przibislao otpadla 1400 Leksz II
nr 2465, sim. 1400 Piek VI 31, 1401 ib. 50,
1403 KsZPozn nr 1281, 1426 Kościan nr 1148;
Domini decernere habebunt ad librum domini
capitanei, cui parti dicta wstecz accidet al. przi
padnye 1434 BiblWarsz 1860 III 76.
3. (o przykrych doznaniach, dicitur de malis)
'dotknąć kogoś, zwalić się, runąć na kogoś, in
aliąuem cadere, alicui accidere : Przypadł byl
strach (incubuit timor) gich nad nymy FI 104, 37,
sim. Pul; A tak wyelyki strach wszem kraynam
przipadnye (metus... incubuit, 1471 MPKJ V
56: przipadl), ysze bidlyoci we wszitkich myescyech ksyoszota... wichodzily przecyw gemu
(sc. Olofernesowi) BZ Judith 3, 9; Przipadnye
ingrverit (cum irruerit repentina calamitas et
interitus quasi tempestas ingruerit Prov 1, 27)
1471 M P K JY 67; Przipadl na nye supervenerat
illis (subitaneus enim illis et insperatus timor
supervenerat Sap 17, 14) ib. 11.
4. 'uderzyć z rozmachem, magna vi pulsare,
ferire, percutere : Przipadly illisus (war. lub.:
illusus, id est impetuose directus przypadła;
inundatione autem facta, illisum est flumen
domui illi et non potuit eam movere Luc 6, 48)
1471 M P K JY 123.
5. '? ’: In vicium libertas excidit przypadło
XV
GIKórn II 212.
Cf. 2. Przepaść, Przypadły
Przypchać 'ukłuć, pungere, tu przenośnie: przy
naglić, compellere, adducere, adigere*: Inviti trahimur ad pulsandum aures vestras... tam murmure quam strepitu querularum, nisi iniuriarum
stimulo pungemur przipchani XV p. pr. StPPP
X nr 39.
Przypełzły 'przedawniony, miniony, taki który
stracił prawną skuteczność, qui iam non valet,
non est legitimus, ratus : o terminie sądowym
'taki, na którym powód nie stanął, a dalsze po
stępowanie sądowe mogło toczyć się na podstawie
nowego pozwania, także taki, na który powód
może ponownie pozwać, dicitur de die iudicio
constituta, in qua accusator non venit, sed causa
e nova citatione agi potuit, item in qua accusator
reum denuo vocare potesP: Qui te citat ad elapsum terminum al. kw przipelszlemu rokowi 1463
AGZ XIII 410; Nicolaus... Petrum ... condempnauit in termino concittato ad terminum iterum perelapsum al. ku rokovy przipelslemu 1473
StPPP II nr 4103.

PRZYPEŁZŁY

Cf. Przepełzły
Przypędzać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
pędza XV med. R XXV 158; 3. pl. przypędzają
XV p. post. RRp XXV 181; ~ part. praes. act.
adv. przypędzając ca 1500 JA X 379; adi. n. pl. m.
przypędzający 1471 MPKJ V 114; ~ inf. przy
pędzać Sul 71, Dział 65; ~ praet. 3. sg. m.
przypędzał 1395 TPaw III nr 3764a; 3. pl. m.
przypędzali XV p. post. R XXV 258.
Z n a c z e n ia : 1. ?zmuszać, skłaniać siłą do
czegoś, aliąuem ad aliąuid cogere, adducere, impellere : Sicut ne *przip0czal na przisogo 1395
7YW III nr 3764a; Nye chczączych przedacz
nye mayą przypądzacz alybo przyczyszkacz
(Dział 65: any mayą przypadzacz kogo kv
przedanyy) *SW 71; Certitudo cogit przypadza
XV merf. i? XXV 158; Mała, que nos premunt,
ad patriam nos ire compellunt przypadzaia XV
p. post. RRp XXV 181; Cogant priczagaly albo
pripadzali XV p. post. R XXV 258; Sic illi
Iudei... eum (sc. Iesum) subleuabant..., angariantes, przypądzayvcz, ut cicius portaret crucem ca 1500 JA X 379.
2. przypędzający 'poganiacz, woźnica, Agita
tor, auriga: Przipądzayąnczy agitatores (igneae
habenae currus in die praeparationis eius et
agitatores consopiti sunt Nah 2, 3) 1471 MPKJ W
114.
Przypędzenie 'przyczyna skłaniająca, ponagla
jąca, quod compellit, adducit, n rg e f: Przesz przypadzenya sine causa XV med. R XXIV 361; Bo
myslyl Pylat, yze vezravschy Zydovye tego
złego... czlovyeka y Iesucrista pełnego vschytkey dobroczy, bądą szye sromacz proszycz tego
złego czloyyeka Barabascha, yze pravym przypądzenym mvszą prosycz Iesucrista Rozm 808.
Przypędzić f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
pędzi BZ Ex 11, 1, 1471 M P K JY 118; - imper.
2. sg. przypędź XV in. R XXIV 73; ~ part.
praes. act. ać/ v. przypędząc Sul 15; ~ inf. przypę
dzić 1444 R XXIII 303, Sul 45. 100, etc. ; - praet.
3. sg. m. przypędził Sul 45, XV p. post. RRp
XXV 177;/. przypędziła Rozm 165; neutr. przy
pędziło XV p. post. Kalużn 272; 3. pl. m. przy
pędzili BZ I Reg 28, 23, 1471 M P K JY 120. 124,
ca 1500 JARp X 379; ~ condit. 2. sg. m. -by
przypędził BZ II Par 24, 6; 3. sg. f. -by przypę
dziła 1484 Reg 717; 2. pl. m. przypędzilibyście
1438 R XXII 352; 3. pl. m. -by przypędzili
BZ I Mach 2, 15; ^ part. praet. pass. n. sg. m.
przypędzon XV p. pr. S K J I 308, 1471 MPKJ V
40, OrtCel 3; przypędzony XV p. post. Kalużn
274; / . przypędzona XV p. post. RRp XXV 177;
n. pl. m. przypędzony Sul 29; przypędzeni 1491
RKJŁ VII 56; ~ inf. pass. sg. m. być przypę
S ło w n ik sta r o p o ls k i VII
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dzon Sul 59. 95; pl. m. być przypędzeni Sul 45;
~ praes. pass. 1. sg. m. bywam przypędzon XV
p. post. R XXV 182; ~ part. praes. pass. adv.
przypędzeni sąc BZ Ex 36, 4; ^ fut. pass.
3. sg. m. będzie przypędzon Sul 87; przypędzon
będzie BZ Lev 24, 20; ~ condit. pass. 3. pl. m.
-by przypędzeni Rozm 670.
Z naczenia: 1. *goniąc przed sobą doprowa
dzić na miejsce, przygnać, adigere : Acz pastyrza wynvyą o nyekthore bidlą, yszbi ge straczyl do wszi go nye przypąndzącz (non reducens), przysząncz ma Sul 15; Gdze szescz wolow było wzząącz, *trzidzesczczy... *bbrano,
a nyszly na myesczcze przipądzony (anteąuam...
depellebantur, Dział 17: nyszli ge przywyodą),...
sgedzoni bywały Sul 29; Alye pastyrzs myenyl
szą... owczą pospolv s drvgymy do wszy przypądzicz (asserebat se... ovem... reduxisse,
Dział 36: rzeki, ysze... wegnał) Sul 45; My
thake w przygodze thakey skazalysmi pastyrzowi przyszącz, yako owczą do wszy przypądzyl
(quod ovem... reduxisset, Dział 36: wegnał) ib.
2. 'zmusić, nakłonić siłą do czegoś, ad ali
ąuid cogere, impellere’: Si ergo cum necessitate
cogente, gl. oportunitate compellente, stringente
pripądzoną potreby (pro przipądzony po
trzebą ?), ad dimissum latibulum recurrisset
clausum pulsanti ab hostiaria est responsum
1436 R XXIII 278; Quia sic est voluntas dei,
ut benefacientes obmutescere faciatis, gl. silere
cogatis *pzrypvczylibysczye, inprvdencium hominum ignoranciam (I Pet 2, 15) 1438 R XXII
352; Przipandzicz nos elicere (vult, sc. deus, nos
elicere etiam ad ieiunandum) 1444 R XXIII
303; Necessitate compulsus, przypąandzon, tradidit (sc. rex) eis Danielem (Dan 14, 29) XV
p. pr. SKJ I 308; Przeto rzemyeszlnyczy przyszedszy przypodzeny soocz (compulsi), rzekły
Moyszeszowy BZ Ex 36, 4; Ale on nye chcyal
vczinycz... Tedi gy przypodzily (coegerunt) sludzi gego BZ I Reg 28, 23; Przypadzon com
pulsus OrtCel 3; Przipandzi (war. lub.: *przynądy) compulerit (quicumque te angariaverit
mille passus, vade cum illo et alia duo Mat 5, 41)
1471 M P K JY 118; Angariauerunt, id est compulerunt przipandzily (Mat 27, 32) ib. 120, sim.
ca 1500 JARp X 379; Przipandzyli (war. lub.:
przynąkaly albo przypądzyly) coegerunt (Luc
24, 29) 1471 MPKJ V 124; Od przyssyąg...
wszythczy sye mayą vyarovaczi..., nyzlyby kogo
yawna przyczyna przypądzyla y ponyevolyla
(nisi necessitate cogente) 1484 Reg 717; Thowarzisze rzemyesla *craweyczkiego, nye possyelyeny any thesz przypendzeny, alye dobrowolnye przyssedssy,... proszily mystrzow swoich
40
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1491 RKJŁ VII 56; Judas... venit ad consilium
Iudeorum non vocatus, non rogatus, non coactus nye przypądzony XV p. post. Kałużn 274;
Omnibus diebus ieiunabat (^c. s. Hedvigis),
exceptis precipuis solemnitatibus, in ąuibus...
per suos confessores cogebatur, przypadzona,
bis refici XV p. post. R XXV 177; Ego cogor,
byvam przypadzon, descendere de celestibus
sedibus ib. 182; Ceruisiam nichilominus... bibebat, in magnis solemnitatibus tamen et hoc
coacta przypadzona XV p. post. RRp XXV 177;
Legatus ipsam coegit, przypadzyl, tunc carnes
comedere ib.; Subigere, id est cogere przypądzycz ca 1500 Erz 82; Yze nyeprzyaczyyelye
mvscha yą (sc. prawdę) movycz, yakoby tą
ystna pravdą przypądzeny Rozm 670; ~ ku
czemuś: Exi in vias et sepes et compelle intrare
pripądz kv vescu (Luc 14, 23) XV in. R XXIV 73;
Gdiby pożyczyli (sc. Żydzi) pyenyądzy thakemy
synowy,... pozyczenye nye ma bicz waszno any
kv ktoremv doszyczvczynyenyv Żydom rzeczeny porodziczele mayą bicz przipądzeny (nec
ad satisfactionem... compellentur) Sul 45; Powod nye ma bicz przipandzon (non compellatur) ku przisyandze Sul 95; Ten isti slyachczicz..., do ktorego... kmyecz vczyekl..., ku
placzenyu prawa i wsytkey pomoczi... *pyrwischemu panu przerzeczonego kmyecza ma przypandzicz (compellat) Sul 100; Gdysz szamo roszmyslenye przypądzylo czyą kv thakyemy poczenyv krwawemy cum cogitatio sola passionis co
egit te sic sudare XV p. post. Kałużn 272; Która
potrzeba k temv przypądzyla, yzesz thy czyelestnoscz przyal (quae necessitas coegit incarnari) ? Rozm 165; ~ z inf.: Skodą yczynyączy...
dosycz yczynycz ma bycz przypądzon (satisfacere... compellatur) Sul 59; Ma sobye srzandzicz pyercząn, a przes thego pyercząn na zalobi
otpowyedacz bandzye przipandzon (respondere
ad obiecta sit astrictus) Sul 87; Puszczy wasz
(sc. farao) precz y wynycz przypodzy (exire
compellet) BZ Ex 11, 1; Iak00sz oganil sromoto,
takoosz cirzpyecz przip0dzon b0dze (talem sustinere cogetur) BZ Lev 24, 20; Przeczesz tego
nye bil pyleń, abi przipodzil slugy koscyelne
wnyescz (ut cogeres... inferre) z Iudi... pyenyodzi? B Z II Par 24, 6 ; Przisly S0 tam cy iscy,
gisz to biły posiany od krolya Antiocha, abi
przipodzily ti, gysz to biły ycyekly do myasta
Modin, obyetowacz (ut cogerent eos... immolare) BZ I Mach 2, 15; Yze iako [iest] osobnye
wszelka perszona boga y pana wiznawacz krzesczianską prawdą przipądzeny ie<s)teszmi (confiteri... compellimur Ath 19, FI i Puł: przyczysneny gesmy) M W llOb.
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3. w mylnym rozumieniu łac. coire jako cogere:
Przipandzycz coire (potuit coire ąuispiam de
populo cum uxore tua Gen 26, 10) 1471 MPKJ
V I I ; ~ impellere jako compellere: Przipan
dzon impellens (ne forte yeniens occupet, sc.
Absalom, nos et impellat super nos ruinam
II Reg 15, 14) 1471 MPKJ V 40.
Przypędzować 'zmuszać, ponaglać, cogere,
compellere, urgere’: Przipąndzoval yrgebat (nam
iussio regis urgebat Dan 3, 22) 1471 MPKJ V
108.
Przypiąć *umocować, przytwierdzić, tu o przy
biciu do krzyża, affigere, hoc loco: cruci affigere :
Przipiantesz (leg. przypięt-eś) figeris (cruci, redemptor, figeris, terram sed omnem concutis)
1444 R XXIII 305.
Przypiec 'przyrumienić, opiec, frigere, fuscare,
adurere aliąuid5: Fac malum kytha a przypyecz
modicum circa ignem XV p. post. R LIII 62.
Przypierać się, Przypirać się *żądać, domagać
się sądownie, poscere, flagitare, lege expetere :
Item domini non potentes concordare in eo,
quia dominus palatinus przipiral sye,... quod
cuilibet adiudicarent a quolibet vulnere illato
1444 AGZ XIV 148; Que litera non est coram
iudicio lecta, nam se idem Lopaczensky non
addixit al. ne przypyeral sya, ut legatur 1478
AGZ XVIII 158.
Przypiewać cprzyśpiewywać, śpiewać do wtóru,
accantare*: Vsta twoya opływała zloszczy0
a yęzig twoy przypyewal yest (concinnabat,
FI: zpewal iest) lesz Puł 49, 20.
Przypiękrać *ozdabiać, upiększać, ornare:
Stipare przypyakrzy[rzy]cz, przypyąkrącz, okrąszycz ca 1500 Erz 82.
Przypiękrzyć eozdobić, upiększyć, o r n a r e Sti
pare przypyakrzy[rzy]cz, przypyąkrącz, okrąszycz ca 1500 Erz 82.
Przypirać się cf. Przypierać się
Przypisać f o r m y : imper. 2. sg. przypiszy
ca 1450 P F IV 576, Park 413; ~ inf. przypisać(i)
XV p. post. R XXII 60; przypisać 1420 Kościan
nr 814, 1481 AGZ XIX 45, 1495 AGZ XVII
313. 321; ~ praet. 3. sg. m. przypisał 1440
AGZ XIII 98, 1456 AGZ XIX 492; - condit.
3. sg. m. przypisałby 1495 AGZ XVII 313. 321;
~ part. praet. pass. n. sg. f. przypisana OrtMac
36; neutr. przypisano XV ex. P F Y 27; g. sg. m.
przypisanego OrtMac 115, OrtOssol 85, 2;
/. przypisanej Sul 69; ac. sg. f. przypisaną
1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII; neutr. przy
pisane 1424 Msza III s. 55; ac. pi. neutr. przy
pisana 1466 R XXII 17; przypisane 1446—1
Msza XIV s. 182; ~ inf. pass. sg. f . być przy
pisana Sul 69, Dział 34; neutr. być przypisano
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Rozm 673; pl. m. być przypisany Dział 6;
~ praes. pass. 3. sg. neutr. przypisano jest XV
p. pr. R XLVII 359; ~ fut. pass. 3. sg. m. bę
dzie przypisań 1466 R XXII 17; neutr. przypi
sano będzie XV med. SKJ V 266, Park 413.
Z naczenia: 1 'napisać, w piśmie utrwalić,
conscribere : Przypysy scribe ca 1450 P i7IV 576;
Nyą (pro nye) raczy mą zapomneczi, le mą
raczy szobe przypyszaczy wodnyw (pro we
dnu ?) szyrdcza theffgo (pro thwego) XV p. post.
R XXII 60.
2. *dopisać, napisać coś obok czegoś, aliąuid
alicui rei ascribere’ : Isz Lysszek kazał pyssac
lyst, ąuitacią,... a pan poznanssky ne dal potayemne przypiszą[pisza]cz tego slow<a> Colowo wolwarka 1420 Kościan nr 814; Ale celocu y calu pod c przypissy thak gemv Park 413;
Gestii c barzo grubeye, thako pissmem czas
visnaye, gdy przypissano bodze, ch chvalebne
thako sszodze ib.
3. *wyżej napisany, wyżej wspomniany, supras c r i p t u s Gdyby czlowyek byl rayczą y przyszyagl, a yego przyyaczyelowy thaka szye rzecz,
yako przypyszana (ut praescriptum), przygodzyla OrtMac 36; Przetho ysz to wyano nye
dano przed prawem, ale dano podług naszego
przypyszanego obyczayą OrtOssol 85, 2, sim.
OrtMac 115.
4. 'przyznać, przydzielić, adiudicare, attribuere,
decernere: Ecce tercium mirabilem, quod huic
vnius populi regnum ascribitur, przypyssano
bąndze, de quo scribitur: Regnabit super omnes
gentes XV med. S K J Y 266; Dignas victor (pro
intrat) arator opes, gl. meritorias vicinas przy
pyszana dzy<e)dzyczstwa 1466 R XXII 17.
5. 'uznać za obowiązujące, ratum, firmum, legitimum, ralidum agnoscere’: <A> gdysz vklady
abo statuta nye są any mayą bycz przypysany
rzeczam mynalym ale badączym (omnes constitutiones et statuta imponuntur rebus et negociisfuturis et non praeteritis)..., przeto chczemi
Dział 6; Tedy tym dzeczom dawnoscz nye mosze
bycz przypysana ib. 34.
6. 'poczytać, uznać za przyczynę, aliąuid causam alicuius rei iudicare’: To ny ma bycz przypysano vyączey yego znayomosczy, ale yyelebnosczy y cznoczye yego, yze vschedl v dom
byskupy Rozm 613.
7. (o majątku, pieniądzach) 'włączyć do jakie
goś majątku, do uprzednio dokonanego zapisu,
bonis ąuibusdam adiungere, bonis alicui litteris
publicis assignatis addere’ : Alye gyszczecz... ma
bycz skaran... na cząsczy dzedzyny, yasz
k nyemv slvza, nam ... przypysaney alybo yasz
ma bycz nam przypyszana (nostrae curiae ap-
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plicanda) Sul 69; Hryczko... recognovit, quia...
Wlodconi... adscripsit al. przypysal viginti et
quinque marcas super villam Brzeszcze 1456
AGZ XIX 492; Ipse fecisset sibi fideiubere...
decem m arcas... solvere debitum suum vel
ascribere al. przypisacz ad eandem tenutam
1481 ib. 45; Ieronimus debet sexaginta florenos
ascribere al. przypyszacz in librum terrestrem ad
summam, quam Miclassius... habet in libro...
Si Ieronimus non ascriberet al. nye przypyszalbi
dictos sexaginta florenos..., extunc citatus...
causam... perdere debet 1495 AGZ XVII 313,
sim. ib. 321.
8. 'zabezpieczyć na posiadłości, praedio cavere : Nicolaus... apud... Fridronem... accepit
marcas septuaginta, quas inscripsit sibi super
Cracovicz al. przipisal 1440 AGZ XIII 98.
9. 'nazwać czymś, appellare, vocare, nominare :
Leta nouat fortuna senem, senis vnicus heres,
gl. solis successor, scribitur, gl. intitulatur bądze
przypysan 1466 R XXII 17.
10. 'zatwierdzić, uznać, ratificare’ (?): Kthorąsz obyathą <thy boże) we *wszyschych <proszymi) prze<że> gnaną, przypysaną (Msza II:
obatouane... przypisań<e>, III: przipisane, IV:
obyath<0>... popyszan0, V. XII: napyszaną,
VI: obyathowanyą... przepysan[y]e, VII: <obyatow ane)... pyssane, XIV: obyatowanyą... przy
pisane), twarda, roszvmną, przyemną <y thesz
vczynycz raczy) (quam oblationem... quaesumus benedictam, adscriptam... acceptabilemque
facere digneris) 1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII.
11. wieloznaczne z powodu braku kontekstu:
Si hoc ascribitur gdis *pszipyssano yest XV
p. pr. R XLVII 359; Przypysano ascriptum XV
e*. PF V 27.
Cf. Przepisać
Przypisować fo rm y : praes. ind. 3. sg. przypi
suje 1483 AGZ XIX 193; 1. pl. przypisujemy
Dział 10; 3. pl. przypisują 1460 AGZ XIII 337;
~ imper. 2. sg. przypisuj 1471 MPKJ V 80;
~ inf. przypisować ca 1450 PF IV 576; ~ praet.
3. sg. m. przypisowa! XV med. SKJ I 79, XV
p. post. GIDom 51.
Z n a czen ia : 1. 'przyznawać, adiudicare, de
cernere, attribuere5: Yenze Cristus Iesus... nye
myenyl sze thym, czym nye byl,... a w tern
nye przypysszowal szobye tego, czym by nye bil
qui... non rapinam abritatus est (Phil 2, 6) XV
med. SKJ I 79, sim. XV p. post. GIDom 51.
2. (o majątku, pieniądzach) ' włączać do ja
kiegoś majątku, do uprzednio dokonanego za
pisu, bonis ąuibusdam adiungere, bonis alicui lit
teris publicis assignatis addere5: Hryczko, Bochdan et Iwaszko... ascribunt al. przypisswya
40*
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unam aream... ad priorem inscripcionem patris
ipsorum Iwan nobili Procopio 1460 AGZ XIII
337; Tedi tho gymyenye tych dvchownych na
naszą pracza przypysvgemy (decrevimus nostro
regno... applicanda) Dział 10; Stanislaus... recognovit se teneri viginti sex... marcas...
Iwaschko..., quas ascribit al. przypyssuye ad
illam summam, quam habet inscriptam... in
villa Wrona 1483 AGZ XIX 193.
1. a. 2.: Przypisovacz ca 1450 PF IV 576.
3. w mylnym rozumieniu łac. impingere ' od
rzucie, odtrącić jako impingere 'malować, za
pisać : Nye przypiszvy (war. lub.: nye otrączycz
uel sasya postąpycz kazał) impingaris (advocatus a potentiore discede, ex hoc enim magis te
advocabit. Ne improbus sis, ne impingaris
Ecclus 13, 13) 1471 MPKJ V 80.
Przypłata 'kawałek ziemi przylegający i będący
dodatkiem do głównej posiadłości, agri pars ad
fundum ąuendam pertinens : Illas pecies agrorum, que in wlgari naplati seu prziplati vocantu r,... Paulus suique heredes... debeant... possidere 1398 C odSilllA .
Przypłodek 'przychówek, potomstwo zwierzęce,
suboles animalium : Da (sc. deus)... gregibus
fetum prziplodek XV med. R XXIII 269; Abel
tesz <z> pyrzwego przyplotka swego stada obyetowal natlusthsze (obtulit de primogenitis gregis
sui et de adipibus eorum) BZ Gen 4, 4; Marcus
uxorem suam speciali dono donavit, videlicet
quatuor equabus vlg. swyerzepyczamy et cum
earum prole vlg. s przyplodkyem 1483 AGZ
XIX 358; De arm ento... ita se submittit, quod
ipsi domino Bernardo nepoti suo al. przypłodek
medietatem dare debebit 1489 AcLeop II nr 2107;
Cum peccoribus et pecudibus, et omnibus, que
sibi nunc predicta domina dimiserit, eadem
omnia in tribus annis dimittere debet (sc. Kot)
cum media prolificacione al. przyplodkoy, que
fuerint in hiis tribus annis 1492 AGZ XVIII 337.
Przyplodzić się 'urodzić się, przymnożyć się,
naści, numero augeri : Jaszco Radio iudicialiter
obtinuit super scoltetum, quod debet ducere sex
testes, quod non plus acrevit vlg. prziplodzilo
sze apum nisi octo stipotores 1406 KsZPozn
nr 2552.
Przypłód *przychówek, potomstwo zwierząt,
wyjątkowo ludzi, suboles animalium (perraro de
hominibusf: Sicut talis fuit condicio inter ipsos,
quod pueros domina seruare debuit per sex annos et quid fuit prziplodu, habere debuerit per
medium 1392 TPaw III nr 2498; Sicut ego Martino non dedi scrofas ad seruandum de medietate, sed tantum prolem de scrofis, prziplod, de
medietate dedi 1393 TPaw IV nr 4482; Iaco tho
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swanczymy ('świadczymy5), ysz Potr sedmdzesanth pnew pczol tamo wnosi, a ne ma nyczsey
*przuplodu 1416 Pozn nr 911; Jakom gemu ne
yinouath pyantego *bidlancy0 prziplodu 1424
TPaw VII nr 3586; Cum prziplod al. prziplodem 1430 ArchTerCrac CXCVII 103, 64; Natiuum al. przyplod per medium habebunt 1431
StPPP II nr 2371; Arbitramus sic, quod yiginti
et unam cabellas in numero cum iuventute al.
prziplodem... Iohannes... Vrbano... dare... de
bet 1437 ^4GZXII24; Domina Iagenka circa condescensionem bonorum debet omnia peccora,
que pronunc recepit, vice versa restituere Marcissio, sed prziplod pro se reservabit 1443 AGZ
XI 227; Iohannes... gladifer Haliciensis nobilem Annam uxorem suam decem equis al. cobilamy bonis donavit... ad tempora ipsius Annę
vite, eaque decedente eque ad proximiores gladiferi venire debent, sed proles ipsarum al. przyploth ad proximiores Annę 1470 AGZ XII 332;
~ Iohannes... matri sue... resignavit... terciam partem bonorum patrimonii sui... perpetue, sic tamen, si non haberet Iohannes genoloyam al. przyplodv seu pueros 1436 AGZ
XII 7.
Przypłynąć fo rm y : praet. 3. sg. f. przypły
nęła XV p. post. PF III 287; 3. pl. m. przy
płynęli są ca 1420 R XXIV 84; /. przypłynęły
Rozm 190; neutr. przypłynęła Gn gl. 15b;
~ condit. 1. pl. m. bychom przypłynęli ca 1500
R XIX 69.
Z n a czen ie: 'przybyć posuwając się w wo
dzie, adnatare : Ipsorum corpora ad littus delata fuissent przyplinola Gn gl. 15b; Et yenerunt
prziplinoli szo albo prziweszli szo szo (Luc 5, 7)
ca 1420 R XXIV 84; Dulcibus e stagnis, fluuio,
torrente coactus equoreas preceps piscis adimplebat, gl. agressus est przyplynala, aquas XV
p. post. PF III 287; Prósz sza namy boga, bancz
thy nasza koga, bychom morze przebyły, do
nyeba przyplynaly ca 1500 R XIX 69; Wschytky
ryby tey rzeky przyplynąly (natabant) ky Yesucristvszoyy Rozm 190; ~ Dulcis noster celestis
pater, videns nos in solo huius vite circumfluentibus, *przyplynoczich, undique procellis, wełny,
agitari, vocat nos sine intermissione ad portum
salutis XV med. GIWroc 50 r.
Przypodobać, Przypodobać się fo rm y : praes.
ind. 1. sg. przypodobam XV med. R XXV 154;
3. sg. przypodoba ca 1428 PF I 490. 491, Pul
35 arg.; ~ inf. przypodobać ca 1428 PF I 491,
Rozm 19. 72; ^ praet. 3. sg. neutr. przypodo
bało XV med. SKJ V 255, Rozm 342; - part.
praet. pass. n. sg. m. przypodoban XV med.
R XXV 153; ~ praes. pass. 3. sg. m. przypo-
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doban jest FI i Pul 48, 21; ~ fut. pass. 1. sg. m.
przypodoban będę FI i Pul 27, 1; 3. sg. neutr.
będzie przypodobano Rozm 487.
Z n a c z e n ia : 1. 'czynić równym, podobnym,
parem, similem reddere’: Przipodoban bodo (assimilabor, Pw/: przypodob[y]an będę) stopaioczim w otchłań P/ 27, 1; Czlowek, gdi we czcy
bil, ne rozumal, przipodoban iest ku swerzotom
nerozumnim (comparatus est iumentis insipientibus) FI 48, 21, sim. Pul; Homo flori comparatur, przypodoban, qui ąuasi flos egreditur et
conteritur, et fugit velud umbra XV med. R XXV
153; X ps... przypodoba sze Dauidowy, słudze
bożemu Pul 35 arg.; Tako dzyeyycza Marya
yzrawschy ono dzyeczyatko tak nadobne... począla na nye sylno patrzycz mylosczyyye myslyącz sobye, aby szyą mogła yego smyerze
nyektora rzeczą przypodobacz, by tako smyerna
y tako czycha, y pokorna [a] bycz Rozm 19.
2. 'porównać, comparare, conferre’: Przypo
doba sszę comparatur ca 1428 PF I 490; Cui
assimilabo te przypodobam (Thren 2, 13) XV
med. R XXV 154; Przipodobaly adeąuastis
(cui assimilastis me et adaeąuastis? Is 40, 25)
1471 MPKJ V 94; To szye może dobrze przy
podobacz kv nyeporvschenyv zyvota dzyevyczego (referri bene potest hoc ad integritatem
yirginis) Rozm 72; Potem szye przypodobało
(simile est Mat 13, 45) krolewstwo nyebyeskye
czlovyekovy schvkayączemv drogyego kamyenya, drogych pereł ib. 342; Tedy bądzye przy
podobano (simile erit Mat 25, 1) krolewstvo
nyebyeskye dzyeszyączy dzyeyyczam ib. 487.
3. ' wybrać, eligere': Przypodoba cooptat
ca 1428 PF I 491.
4. przypodobać się 'być stosownym, słusznym,
convenientem, aptum, rectum esse : Przypodo
bacz <się> conuenire ca 1428 PF I 491; Talis
generacio congruebat, przypodobało sze, lilio
dei, quia secundum preceptum dei filius debet
honorare matrem et qualiter eam debuit magis
honorare, quam in hoc, quia eam matrem suam
eligendo conseruat ei yirginitatem XV med.
S K J \ 255; Ad complementum diuine faccionis
conveniebat, przypodobało sze, ut eciam crearet
hominem de femina sine viro ib.
Przypoić 'złączyć, przylepić, przyczepić, coniungere, agglutinare5: Przipogyą (war. lub.: przipogim) aglutinabo (ponam frenum in maxillis tuis
et agglutinabo pisces fluminum tuorum squamis
tuis Ezech 29,4) 1471 M P K JY 106; Przypogycz
adherere ca 1500 Erz 82; Przypogycz coherere
ib.; ~ Przypoycz configi 1448 R XXIV 354.
Przypołudni cf. Przepołudni
Przypołudnica cf. Przepołudnica

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

317

Przypomagać *pomagać, wspierać, iuvare, auxilio venire5: Sed quia omne bonum opus deus
super homine cooperatur, przypomaga, et vbi
homo suis viribus progredi et ascendere non
potest, deus gracia sua, que dicitur subsequens,
supplet XV med. SKJ V 271; Tedi Ionatas...
a Ozias Thetam przigely podle tich slow, Abozoramus a *Lenys, a Satheus przipomagaly gym
(simul cooperati sunt cum illis) R Z II Esdr 9, 14.
Przypomaganie ' wspieranie, pomoc, auxilium,
subsidium : Lucernas ardentes, ut habeamus
bonorum exemplorum administracionem przypomaganye XV p. post. GIDom 89.
Przypomionąć 'przywieść sobie na pamięć, po
myśleć znowu o kimś, in memoriam revocare,
denuo de aliąuo cogitare*: Bog... szmyercz
<po)dyal, przypomional (Bogur BCDE: wspomyonal) clowyeka pyrwego Bogur F.
Przypomożenie 'pomoc, wsparcie, auxilium,
subsidium : Przypomoszenye cooperacionem XV
med. R XXV 157; Corpus eius (sc. Mariae) est
promocio, przipomozenye, vt omnipotens misereatur nostrum 1477 MPKJ II 324, sim. XV
med. R XXV 157.
Przypowiadać się, Przypowiedać się f o r m y :
praes. ind. 1. sg. przypowiedam 1436 Monlur III
56; 3. sg. przypowiada OrtOssol 78, 1; 3. pl.
przypowiadają OrtOssol 77, 4; ~ part. praes.
act. adv. przypowiadając 1446 AGZ XIV 226,
1461 AGZ XI 462; przypowiedając 1448 AGZ
XIII 279; ~ inf przypowiadać 1394 TPaw IV
nr 4998, OrtRp 56, 1; przypowiedać OrtOssol
88, 1; — praet. 1. sg. m. przypowiadałem 1414
AKH III 244; 2. sg. m. przypowiedałeś 1414
AKH III 244; 3. sg. m. przypowiada! 1392
TPaw IV nr 4272, 1394 ib. nr 4998, 1440 AGZ
XIV 13, etc.; przypowiedał 1401 KsZPozn
nr 771, 1436 złGZXIII 6, 1438 ^G Z X I 138, etc.
etc.; f przypowiadała 1461 AGZ XI 463; przypowiedała 1401 KsZPozn nr 771, 1443 AGZ XI
224, 1452 StPPP II nr 3483, etc.; 3. pl. m. przypowiedali 1417 KsMaz I nr 2771, 1440 AGZ XI
168. 169, etc.
Z n a c z e n i e : 'zgłaszać przed sądem jakieś
roszczenia, domagać się czegoś sądownie, przy
stępować do sporu w toku procesu, in iudicio aliquid petere, sibi vindicare, in litem cum aliąuo
descendere, cum causa in iudicio agitur : Dobeslaus... cum suis rusticis atemptauit pro
wulneribus et spolio et in istis terminis stantes
bis intimauit, przipowadal <się>..., quod... Jaroslaus suam familiarem yulnerauit 1392 TPaw
IV nr 4272; Hannos... stetit terminum antę
meridiem vlg. przipowadal S0 super Beruoldum ... pro yiginti duobus capeciis siliginis...

318

P R Z Y P O W IA D A Ć

Qui Beruoldus... suum misit scultetum... contra
Hannosonem vlg. przipowadacz S0 ex parte
Beruoldi prefati 1394 ib. nr 4998; Zophia monialis... citaverat Stanislaum... prima citatione
et sic Stanislaus feria tertia in terminis egit vlg.
przipowedal S0 et virgo Zophia fuit circa iudicium, et non fecit accionem super Stanislaum,
sed in crastino fecit predicta Zophia accionem
przipowedala so 1401 KsZPozn nr 771; Tu non
egisti heri vlg. ne przipovedalesz szą et paratus
sum ad recognicionem subiudicis, et ministerialis te plus quam ter clamauit. Respondit alia
pars: Ego egi, przipouadalem szą, Dobrogostio,
qui sedebat in burgraby loco 1414 AKH III 244;
Petrus... et Sokolek sex marcas, quia se ne
przypowedaly 1417 KsMaz I nr 2771; Alia pars
respondit: Ego recipio sic, quod pro lucro et
perdito se ibi non ego alloqutus al. przypowyedal <się> ot pana Mroczka na Rakla 1422
Kościan nr 919; Yeniens Zaraba... proposuit
al. przipouedal S 0 contra... Allexandrum 1436
AGZ XIII 6; Michael faber coram ... iudicio
dixit: Domini, ego przipowedam szo super domum Stanislai pistoris, diue memorie, ut nullus
aliquod ius prius non habeat ad eandem domum
1436 Monlur III 56; A ctor... circumloquebatur se al. przipowyedal sszye super Barbaram.,.
et filios...,prout incittacione 1438 ^ G Z X I 138,
sim. 1444 ib. 232. 234. 235, etc.\ Krzistek...
alloquebatur se, przipowyedal sszye, contra
Elisabeth 1439 ib. 151, sim. 1441 ib. 183; Stiborius... lucratus est super Schadurka et suum
memoriale posuit, quia idem Schadurka citans
ipsum Stiborium non loquebatur al. nye przypowyedal saa coram dominis iuxta cittacionem
1439 AGZ XII 70; Homines de Zarschin...
przipowyedaly szye ku skazanyy contra Fridricum 1440 AG Z XI 168, sim. ib. 169; Georgius
Hungarus petivit sibi iudicari al. przypowyadal
sza terminum suum tamquam verus actor 1440
AGZ XIV 13; Citavit nobilis Petrus Angelum
Italicum... Et equm ... <Angelus> ei dare
promisit, prout predictus Petrus est conquestus
przipowyadal <się> 1441 ib. 30; Lelowszky...
fiscavit vlg. przypowyadal scha super... Nicolaum 1442 ib. 40, sim. ib. 41; Quinque kmetones... actores super dominum Fredricum...
przipowiedali sye 1443 AGZ X I 214, sim. ib. 215,
1446 ib. 271; Domina Steczkowa przipowiedala
szie super Marcissium procuratorem domini
Fredrici 1443 ib. 224, sim. 1444 ib. 239. 247,
1446 ib. 290; Myczko... accusabat contumaciam
al. przipovyadal sye ad suum terminum contra...
Cachnam 1443 AGZ XIV 82, sim. ib. 87; Pau
lus, Hriczko et Stanek... przipowyedali sze su
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per Iohannem 1444 AGZ XI 250, sim. 1445
ib. 255, 1450 ib. 355, 1451 ib. 363; Iacobus
Burzinski... cum litera procuracionis przipo
wyedal se na przipowyesczenem <roku> contra
dominum Iohannem Cobilenski..., ut compareret et satisfaceret vel fideiuberet 1446 ib. 287;
Muzilo coram dictis dominis iudicibus datis...
accusando contumaciam al. przypoyyadayacz
sya super... Cristoforum et fecit ipsum proclamari 1446 AGZ XIV 226; Jacobus... per...
Petrum ... missus conquirebatur al. przypowya
dal szą super... heredes de Łazy, quatenus
aspicerent granicies (1446) 1504 DokMp III 188;
Syemon... przipowyedal sze super... Smyotankam ... pro eo, quod sibi fratrem suum Huhnonem... interfecit 1447 AGZ XI 302; Nobilis
Vincencius... addixit se al. przypowedal szą...
pro vadio... contra dominam Heduigim 1448
AGZ XII 174; D um ... lohannes... przipowyedayącz szo super... Spitkonem... iuxta contenta duarum citacionum, tandem ... Rampsch...
attemptayit terminum ex parte... Spithkonis
1448 AGZ XIII 279; Jacobus... asstit<it> cum
parrochia et proposuit al. przipowedal sze contra
nobiles de Karmanouicze 1448 LubPodk 28;
Petrus... actor super Andream... accusabat se
al. przipowedal są per suum procuratorem...,
ut staret cum rebus, cum quibus fuit arestatus
et citatus 1450 StPPP VII 609; Quomodo cum
domina Stachna... adicebat se al. przipouedala
ssye contra Nicolaum... dicens, quod idem
Nicolaus debuisset jurare yera infirmitate sicut
erat infirmus 1452 StPPP II nr 3483; W naszem myesczye geden przypowyedal szye (allocutus est) kv polv murowy (pro muru) szwego
szaszyada OrtOssol 21, 1, sim. ib. 91, 4;
K themv pytayą czy gystny, czo k nyemv (sc.
imieniu) szye przypowyadayą ib. 77, 4; Dokaże
tego..., ysz on gest blyszy przyrodzony themy
ymarlemy a przypowyadą szye k temv gymyenyy
(trahens se ad hereditatem) ib. 78, 1; Bandzely
komy gego gymyenye... przed prawem zapowyedano, a zbyeszy, tego nye trzebą pozywać z, ale
ten, czo ge zapowyedzal, ma szą przypowyedacz
y dacz gego wolacz w trzech gynszych gayonych szandzech ib. 88, 1; Sed actor bona tribus
iudiciis banitis publicare debet, gl. publice proclamans, przypowyadacz ssye OrtRp 56, 1; Marcissius Górski, iudex,... przipowyadal sye con
tra ... Iohannem de Sobyen, castellanum Leopoliensem, quia... eundem in iudicio sedentem
<increpavit> 1456 AGZ XI 417, sim. 1459 ib.
442; lohannes Dolynsky... przipouedal sye con
tra ... Iohannem... ad solvendum et ad fideiubendum prout ipsum przipowyesczil 1457 ib.
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424, sim. 1472 AGZ XII 405; Kabaczsczsky
przypowyedal szą super omnem possessionem...
providi Copacz 1457 KsNWarsz I nr 424, sim.
ib. nr 422; Qui ąuidem ... Dobeslaus..., ut sic
citatus, termino non paruit et consules instanter ac instantius coram iudicio per ministerialem de iudicio dato se avocantes al. przypowyadayącz proclamabant usąue ad tempus vespertinum 1461 AGZ XI 462; A nna... przipowyadala ssie contra... Petrum ... e t... ipsius
familiaris distulit ib. 463, sim. ib.; Attentabat
ius al. przipowyedal sya 1461 M M Ae V nr 171;
Katherina unacum filio suo indiviso... przypoviedali syą super... Olechno 1468 AGZ XVI 52;
Iohannes... actor przypoviedal syą pro fideiussoria et pro vulneribus super... Paulum ib. 53;
Przypowyedal <się> proclamavit 1431—68 Zab
525; Stanislaus... tanąuam actor indixit al.
przypowyedal szye dicens 1473 AGZ XIX 544,
sim. 1482 KsNWarsz I nr 949, sim. ib. 951;
Nicolaus... adiudicatus est al. przypoyyadal
szya ad dominium... sui patris 1485 ib. nr 1021,
sim. ib. nr 1034; Kazimirus dei gracia rex Po
lonie... affectabat al. przypovyedal szye contra
nobiles Onnegos.. .,quod fugam dedissent, dum ...
Johannes Albertus... in bello contra Thartharos... cum suo exercitu fuit 1490 StPPP II
nr 4360. ~ Cf. Przepowiadać.
(Przypowiadanie) Przypowiedanie 1 .' wzywanie
do sądu celem zadośćuczynienia lub rozpatrzenia
roszczeń powoda, actus in ius vocandi, litem intendendi alicui de aliąua re \ Iohannes... przi
powyedal sze super dominos Fredricum... et
Iohannem... prima, secunda, tercia et ąuarta
vice. Maczyek scultetus... reposuit post quamlibet *przipowyedanyo terminum 1447 AGZ XI
307.
2. 'zgłaszanie przed sądem roszczenia do cze
goś, in iudicio aliąuid petere, sibi vindicare5: Gdy
ktho od nasz chcze przyszasznykow ku szwyadzeczstwu... o wyąsszanye albo o przypowyedanye
(ab introductione hereditatis, resignatione, arestatione, OrtMac 102: o zapowyedz) albo oczkoly bancz, kako wyele za tho mamy wsząncz?
OrtOssol 76, 1; In eodem iure bannito dictus
Johannes... coram iuratis indixit se al. przypo
wyedal szyą prima vice super bona hereditaria
M artini... eo, quod sibi tenetur triginta sexagenas. Et idem Johannes est quartus post Kosczolek in indicione al. w przypowyedanyy 1482
KsNWarsz I nr 949, sim. ib. nr 950. 951.
Przypowiast, Przypowiest f o r m y : n. sg. przypowiast 1493 AGZ XIX 410; ~ g. sg. przypowiastu 1446 AGZ XIII 199, 1463 ib. 417, 1465
ib. 478, etc.; przypowiesta 1496 StPPP II
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nr 4473; przypowiestu 1474 AGZ XVIII 89,
1475 ib. 103, 1477 ib. 139, etc.; ~ d. sg. przypowiestowi 1470 AGZ XV 105; ~ ac. sg. przy
powiast 1463 AGZ XIII 412. 414. 415, etc.;
przypowiest 1491 AGZ XVIII 312, 1493 AGZ
XVII 289, 1498 ib. 353; ~ i. sg. przypowiastem
1491 AGZ XVII 271; przypo wieś tern 1471
AGZ XVIII 22; ~ l. sg. (w) przypowieście 1477
AGZ XVII 129; ~ g. pi. przypowiastow 1463
AGZ XIII 417, 1464 ib. 440; - ac. pl. przypowiasty 1486 AGZ XVII 225; przypowiesty
1476 AGZ XVIII 127.
Z n a c z e n ia : 1. ' wezwanie do sądu celem za
dośćuczynienia wyrokowi skazującemu, w pew
nych wypadkach dokument zawierający takie
wezwanie, vocatio in ius sententiae iudicum exseąuendae causa facta, nonnumąuam litterae, ąuibus
quis in ius vocatur : Nobilis Iohannes... prorogavit... vera infirmitate ad proximos terminos
iuxta concittacionem al. podług przipoyyastu
1446 AGZ XIII 199; Termini, qui hodie fieri
debuerunt... podług przypowyastow, sunt per
ipsum capitaneum positi ad unam septimanam
1463 ib. 417, sim. 1464 ib. 440; Terminum, qui
hodie fieri debuit podług przipowyastw,... dominus łączko... inter partes disceptayit spe concordie ad duas septimanas 1463 ib. 417, sim.
1465 ib. 478; Iudex recepit ad interrogandum,
an debet decernere penas pro repercussione
pignorum... aut si debet literarn concitacionis
al. przypowyasth ponere ib. 489; Raphael...
capitaneus Leopoliensis... mandamus, quatenus... compareas ad instanciam... Katherine...,
que te cittat ad terminum perelapsum al. kv
przepelzlemy rokowy, concitatum al. kv przypowyesczhonemy rokowy et ad concittacionem al.
kv przypowyestowy 1470 AGZ XV 105; Ministerialis... recognoyit, quia... dominum Iohannem ... concitacione al. przypowyestem regali...
concitavit 1471 AGZ XVIII 22; Nobilis Eliza
beth... iuxta citacionem unam in termino concitatorio al. podluk przypowyesty na roku przypowyesczonem et in termino secundo iuxta unam
citacionem super... Petrum ... terminos hodiernos ad terminos particulares proximos inscripserunt 1474 ib. 89; M orava... potens erit... se
intromittere in totas medietates yillarum..., has
medietates, quas Budek ibidem pronunc tenet,
absque citacione et concitacione al. przesz poszw
y przes przypowyesty 1475 ib. 103; Partes recognoyerunt, quia omnes citaciones, przypowiesthy,... literas super debita confectas, inter
se in perpetuum mortificayerunt 1476 ib. 127;
Andreas ministerialis... recognoyit, quia concitayit nobilem Iohannem... ad terminum, ut
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in concitacione al. w przypowyescze continetur
1477 AGZ XVII 129; Qui (,sc. Iacobus) te concitat... iuxta primam concitacionem al. po<d)lug pyrwego przypowyastu ib. 130; Ipsum
iuxta ipsam concitacionem in suis lucris et prelucris condempnavit iuxta concitacionem al.
podług przypowyastu 1478 AGZ XVII 161, sim.
1483 ib. 199, 1490 StPPP II nr 4369, 1491 AGZ
XVIII 294; Causas... et cittaciones ac concitaciones al. przypowyasty 1486 AGZ XVII 225;
Procurator... Petri... allocutus est supra... Iacobum ... ad satisfaciendum iuxta condemnacionem... et concitacionem al. przypovyestv
1487 AGZ XVI 207, sim. 1477 AGZ XVIII 139;
Iohannes ministerialis... recognovit, quia a ...
Byeatha... concitacione al. przypovyasthem citavit generosum Andream 1491 AGZ XVII 271;
Iohannes... actor proposuit iuxta cittacionem
super... Demetrium... pro eo, quia ipse importavit cittacionem et concittacionem al. przypowyasth in et super bona regalia 1491 AGZ XVIII
508; Concittacio vlg. przypowyasth bona et
iusta, propter quod, domine iudex, pęto, decerni sentenciam diffinitivam iuxta concitta
cionem vlg. *podug przypoyyastu 1493 AGZ
XIX 410; M artinus... affectauit satisfaccionem
iuxta concitacionem litteralem ad satisfaciendum
al. przypowyesthą a nobili Stanislao 1496 StPPP
II nr 4473; ~ Ministerialis est additus ad concitandum al. na przipowasth 1463 AGZ XIII
412, sim. ib. 414. 415. 417, 1464 ib. 448;
Ministerialis additus ad concitandum al. na
przypowyasth 1463 ib. 421, sim. 1465 ib. 489,
1467 ib. 547; Ministerialis datus est ad conci
tandum de iure al. na przypovyest 1491 AGZ
XVIII 312, sim. 1493 AGZ XVII 289, 1498 ib.
353.
2. etermin sądowy wyznaczony dla zadośćuczy
nienia wyrokowi skazującemu, dies iudicii sententiae iudicum exsequendae causa constituti : Kalisensky... memoriale ponebat, quia terminum
approbavit concittatum al. przipovyastu 1466
AGZ XIII 505; A quo nobilis Szenko... eundem
terminum reposuit primum et secundum et przypovyast simplici infirmitate 1489 AGZ XVIII
500; Nobilis Iohannes... attentayit terminum
concittatorium al. przypoyyąsthy super nobilem
Niklowsky concitatum ib. 501.
Przypowiastek 'wezwanie do sądu celem za
dośćuczynienia wyrokowi skazującemu, rocatio
in ius sententiae iudicum exsequendae causa
facta : Nobilis Tatya... actor per suum procuratorem astitit terminum concitatorium al.
przypoyysczony rok super nobiles Steczko,
Hryczko..., quos ministerialis... primo, se-

PRZYPOWIEDZIEĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

cundo, tercio et quarto ex superhabundanti
proclamayit, ipse tamen nec per se nec per
suum procuratorem iuri parere yoluit. Ideo ipsos condemnayit pro toto suo lucro iuxta suam
citacionem al. przypoyyasthku 1500 AGZ XVIII
539.
Przypowiedać się cf. Przypowiadać się
Przypowiedanie cf. Przypowiadanie
(Przypowiedzenie), Przypowiedzienie *zgłosze
nie przed sądem roszczenia, actus petendi aliąuid
in iudicio : Materia Nicolai... cum Mathia pyliatori. Prima pryszyphowyeszycz (pro prszypowyeszcz) seu *priphowydzyeny super ipsius
mobilia et immobilia 1471 KsNWarsz I nr 766;
Nicolaus... habet principium in <(istis> yiginti
sexagenis... et iam quarto habet adiudicacionem al. przypoyyedzyenye ad dominium... sui
patris 1485 ib. nr 1025.
Przypowiedzieć, Przypowiedzieć się f o r m y :
inf. przypowiedzieć Ort Mac 119; ~ praet.
3. sg. m. przy powiedział jest 1449 Monlur III
178. 183. 1455 AGZ XI 406; przypowiedział
1436 AGZ XIII 13. 14, 1437 AGZ XI 124,
1437 Monlur III 57, etc. etc.;f. przypowiedziała
OrtOssol 58, 4, 1484 KsNWarsz I nr 981;
3. pl. m. przypo wiedzieli 1453 LubPodk 77, 1483
KsNWarsz I nr 961. 974; ~ condit. 3. sg. m.
przypo wiedziałby 1427 RHist XLII 197.
Z n a c z e n ia : 1. przypowiedzieć się fzgłosić
przed sądem jakieś roszczenia, przystąpić do
sporu w toku procesu, in iudicio aliąuid petere,
sibi vindicare, in litem cum aliąuo descendere,
cum causa in iudicio agitur : Quicunque citans
aliquem... prima die terminorum tam generalium quam particularium terminum non attemptayerit ylg. nye przipowyedzalby sa, iIle causam suam perdet et amittet, pro qua citayit
1427 RHist XLII 197; Procurator nomine Margarethe attemptayit terminos contra dominum
castellanum... al. przipowyedzyal sya 1436 AGZ
XIII 13, sim. ib., sim. ib. 14; Iohannes...
actor attemptayit primum terminum contra Nicolaum... al. przipowyedzal ssya pro graniciebus et Petrus... terminum prorogayit ad proximum colloquium generale iuxta contenta citacionis 1437 AGZ XI 124, sim. ib.; Eodem die
yeniens... Andreas Coschub... banitum ad iudicium przypowedzal *szo super facultatem...
Stanislai 1437 Monlur III 57, sim. ib.; Veniens
M athias... protestatus est al. przypowyedzal
schy<e> super omnia bona... Nowicarczma
1438 ib. 66, sim. ib. 70; Acta sunt hec... presentibus magnificis... dominis... iudicibus in
merica et loco dieto Camien... presidentibus
yeniens reuerendissimus in Christo pater domi-
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nus Sbigneus... per procuratorem suum ... lacobum ... reąuisiuit al. przypowiedzial ssyą super
M athiam... Mathias vero dixit se nichil habere
hic (1446) MMAe XVII 455; Petrus pictor...
affatus est se vlg. przypowyedzial <się) super...
bona... domini Cuncze 1448 Monlur III 162;
Prouidus Frowyn... protestatus est se vlg. przy
powyedzial sie gest super debita, si aliąua sunt
dominorum ciuium de Sandomiria... aput...
Andream 1449 ib. 178; Item veniens ad iudicium bannitum prouidus Mathis Malodobry et
alloąutus est se vlg. przipowiedzial sye gest super
bona omnia Rutheni... Sawa ib. 183, sim. 1455
AGZ XI 406; Pełka... przipowiedzal sie contra
nobilem Petrum 1451 AGZ XI 375; Pacossyus,
Nicolaus... prout actores ąuerulati sunt al.
przypovyedzely <się> per suum procuratorem
1453 LubPodk 77; Scabini recognoverunt, quom odo... Laurencius notarius de Zorawie, consul vadens in Cracoviam ex parte civitatis in
negociis eiusdem addixit al. przypowyedzal
schya super bona Johannis Gecz... coram iudicio bannito 1454 AcPosn I 200; A czwarthy
(sc. człowiek) przyszedł przed gayny sząd y przypowyedzyal szye tesz k temu gymyenyu (locutus
est eciam super debita viri pro debito suo) OrtMac 119, sim. ib. 105; Ale czo ye zapowyedzyal,
ma szye przypowyedzyecz (actor bona... publicare debet, gl. publice proclamans, OrtOssol
88, 1: przypowyedacz) y dacz volacz we trzech
blysszych szadzyech ib. 119; W naszem myesczye
yeden przypowyedzyal szye (allocutus est, Ort
Ossol 91, 4: przypowyedal szye) kv polowyczy
murowy (pro muru) szwego szaszyąda ib. 126;
Dzyeczą vmarlo a mathka przypowyedzala szyą
(iOrt M aci A: szye przypythowala) ku czasczy tego
dzyeczączą (mater eiusdem pueri partem alloąuitur scultetiae) OrtOssol 58, 4; Qui quidem
Alexander... indixit se al. przypowyedzal schye
super prefata bona et super predictos profugos,
ut parerent coram iudicio et ut eciam parerent
termino 1456 AGZ V 193; Veniens dominus
Nicolaus... requisiuit al. przypowyedzyal <się>
et disparuit terminum contra Iacobum ..., sicut
sibi ius decreuit iuramentum prestare infra duas
septimanas et ibi paruit, et actor non paruit
1469 StPPP IX nr 711; Caraszyh... *pryszyphowyedzyąl szyą pro tribus sexagenis, quia est
principalys et habet principium quam aliter
super domum istam Taszyka 1461 KsNWarsz I
nr 722, sim. ib. nr 723. 1470 ib. 729, etc.\
Isti homines... *prypowyczyaly *szyh super do
m um ... Taszyka 1470 ib. nr 730; Johannes...
cum Petro... induxerunt se al. przypowyedzely
szą super bona hereditaria Martini 1483 ib.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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nr 961, sim. ib. nr 974; Barbara... induxit se
ai. przypovyedzala sza super bona... Nicolai
1484 ib. nr 981; ~ Quomodo veniens dominus
Sbigneus incepit loqui al. przypowyedzal sye:
Domine succamerarie, sentenciate mihi penam
1460 LubPodk 93.
2. *przyznać coś komuś, przysądzić, aliąuid
alicui adiudicare, tribuere, decernere : Terminum
habuit kmetho nobilis Leszyeczky, qui fuit captus equam myszathą apud Iwaszko de suburbio
castrensi et asseruit..., quod fuisset ei subtracta
equa et dictus Iwaszko asseruit, quod emit in
foro... Hic kmetho nobilis Leszyeczky non stetit... Cui prefato Iwasko ius mandavit al.
przypovyedzyal equam 1499 AGZ XV 375.
Cf. Przepowiedzieć
Przypowiedzienie cf. Przy powiedzenie
Przypowiesny cf. Przypowiestny
Przypowiest cf. Przypowiast
Przypowiestnie 'przez porównanie, przez przy
powieść, per comparationem, per parabolam :
Prostim a glupym... loqui parabolice przypowestne ca 1450 P F IV 569.
Przypowiestny, Przypowiesny (pozew) przypo
wiestny 'pozew wzywający do zadośćuczynienia
wyrokowi skazującemu, citatio, ąua ab aliąuo
petitur, ut sententiam iudicum exseąuatur : Ministerialis... recognovit, quia... Stanislaum...
ad diem hodiernam citacione concitacionis al.
przypowyesthnym citavit 1469 AGZ XV 100;
~ (rok) przypowiestny, przypowiesny ' termin są
dowy wyznaczony dla zadośćuczynienia wyrokowi
skazującemu, dies iudicii sententiae iudicum exseąuendae causa constituti : Iudex et... subiudex... nobili Iohanni... addiderunt ministerialem ... ad primam pignoracionem in octoginta
marcis iuxta asticionem termini concitatorii al.
przypowyesthnego su p er... Petrum 1472 AGZ
XVIII 45; Iohannes ... actor atemptabat ter
minum concittatorium al. *przypowyesnyego
*roki iuxta duas cittaciones 1475 AGZ XII 414.
Przypo wieszcząc *wzywać do sądu celem za
dośćuczynienia wcześniej już wydanemu wyro
kowi, sententiae iudicum exsequendae causa in
ius vocare : Procurator... dixit, quod in cita
cione stat: Concitat, quod tantum valet sicut
przipowescza et non prziposiwa 1452 StPPP II
nr 3489; Generosus Stanislaus Stadnyczsky na
przypouesczonem roku condempnavit generosum Allexandrum... pro eo, quia te concittavit
al. przipouescza ad sentenciandum et ad satisfaciendum sicut te condempnavit 1460 AGZ XIII
349; Quia te concittat al. przipowyescza ad sen
tenciandum et satisfaciendum sicut te condempnavit 1462 ib. 364, sim. 1464 ib. 431; Capita41
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neus Premisliensis tibi nobili Iurkoni... mandamus, ąuatenus... coram iudicio nostro castrensi
compareas ad instanciam nobilis Stanislai...,
qui te concitat al. przipowyescza ad solvendum
decem marcarum 1463 ib. 408, sim. 1466 AGZ XII
313; Qui te citat al. przypowesczą ad acta castrensia ad solvendum et ad satisfaciendum, et
ad fideiubendum prelucrum al. przeszyskv 1480
AGZ XVII 187; Demetrius petit evasionem,
quia ibi scripsit: Cittat et concittat al. przypowyescza in principio 1493 AGZ XIX 410; Domine judex, ego nihil magis addidi nec minui
in concitacione ad satisfaciendum ultra citacionem capitalem preter verba soli ta, que de jurę
et consuetudine scribi solent in eiusmodi concitacionibus ad satisfaciendum, yidelicet in
principio: Concittat te ad satisfaciendum al.
przipowieszcza 1498 StPPP II nr 4492; ~ (ter
min) przypowieszczany ' termin sądowy wyzna
czony dla zadośćuczynienia wyrokowi skazują
cemu, dies iudicii sententiae iudicum exsequendae
causa constituti*: Terminus concitatorius al.
przypowyesczany generosi domini Iohannis de
Mylowanye... cum nobilibus Iohanne, Nicolao... iuxta duas cittaciones 1475 AGZ XII 415.
Przypowieszczanie ' wzywanie do sądu celem
zadośćuczynienia wyrokowi skazującemu, też do
kument zawierający takie wezwanie, vocatio in
ius sententiae iudicum exsequendae causa facta,
nonnumquam litterae, ąuibus quis in ius rocatuP:
Dominus Raphael... cum nobili A nna... terminum habent peremptorium ad terminos proximos post festum Paschę proximum iuxta duas
cittaciones al. przypowyeszczanyą 1490 AGZ
XVIII 503; Nicolaus personaliter stans rescripsit se contradicere contra concittacionem al. kv
przypowyesczanyy ib. 504.
Przypowieszczenie f o r m y : n. sg. przypowieszczenie 1452 StPPP II nr 3489, 1487 LubPodk
112; ~ g. sg. przypowieszczenia 1439 AGZ XI
157, 1446 ib. 269, 1457 ib. 424, etc.; ~ d. sg.
przypowieszczeniu 1462 StPPP II nr 3662, 1480
AGZ XVIII 208; ~ ac. sg. przypowieszczenie
1463 AGZ XII 450, 1463 AGZ XIII 408, 1465
ib. 488, etc.; ~ l. sg. (na) przypowieszczeniu
(1487) XVI in. Matr. III nr 220.
Z n a c z e n ie : *wezwanie do sądu celem zadość
uczynienia wyrokowi skazującemu, też dokument
zawierający takie wezwanie, rocatio in ius sen
tentiae iudicum exsequendae causa facta, nonnumąuam litterae, ąuibus quis in ius vocatuP:
Veniens Paulus... per ipsius procuratorem movit
iuxta librum al. iuxta przipowessczena ad fideiu
bendum 1439 AGZ XI 157, sim. 1446 ib. 269,
1462 AGZ XIII 364; Procurator... dixit, quod
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non est concitacio al. przipowesczenye in citacione 1452 StPPP II nr 3489; Generosus Iohannes
Dolynsky... przipouedal sye contra magnificum
Iohannem Kmytha... ad solvendum et ad fideiu
bendum, prout ipsum przipowyesczil iuxta terminum concitacionis al. przipowyesczenya 1457
AGZ XI 424; Quam concitacionem ad satisfa
ciendum al. ku przipoyyesczenyu... ministerialis
pro omnibus superius scriptis coram judicio
fieri recognouit 1462 StPPP II nr 3662; Nobilis
Iohannes... dixit: Domine iudex, volo videre
originale prime citacionis... Volo videre conci
tacionem al. przipowyesczenye, unde exivit 1465
AGZ XIII 488; Respondeo duntaxat ad iniustam concitacionem al. ku przypowyesczenyw,
quia ultra concitasti, quam habes in [conjcitacione 1480 AGZ XVIII 208; Ista concitacio al.
przypowyesczenye est muta al. *nyemye et ob
hoc est muta, quia in ipsa non stat in Vrzadow
1487 LubPodk 112; Si aliquis defectus esset in
praesenti inscriptione et citatione aut concitatione al. na przypowiesczenyy, ille praefato
non debeat Andreae obesse (1487) XVI in.
Matr III nr 220; ~ Ius addidit ministerialem Katherine et Petro ad concitandum a na
przypovyesczenye Michaelem et Iohannem...
pro dampno 1463 AGZ XII 450, sim. 1463 AGZ
XIII 408, 1469 AGZ XVII 5, 1470 ib. 24, 1472
ib. 80, etc.; Additus est ministerialis per iudicem
ad quartum terminum al. na przypoyyesczenye
1467 AGZ XVI 47.
Przypowieścić f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
powieści 1443 AGZ XII 112; ~ praet. 3. sg. m.
przypowieści! 1421 StPPP II nr 1821, 1434
AGZ XI 90, 1435 ib. 91, etc.; f . przypowieścila
1487 LubPodk 111; 3. pl. m. przypowieścili 1496
AGZ XVII 332; ~ pląperf 3. sg. m. przypo
wieści! by! 1481 AGZ XVIII 222; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. przypowieszczon 1463 AGZ XIII
401, 1468 KodMazL 239. 241. 244, 1476 AGZ
XVII 123; przypowieszczony 1448 AGZ XI 322;
przypowieszczeny 1446 AGZ XI 288; g. sg. m.
przypowieszczonego 1446 AGZ XIII 199, 1451
AGZ XIV 319, 1477 AGZ XVII 130, etc.;
d. sg. m. przypowieszczonemu 1470 AGZ XV
105; ac. sg. m. przypowieszczony 1430 ArchCastr Crac IV 86, 602, 1431 ib. 244, 5. 246, 3,
1434 KwartHist XXIV 533, etc.; przypowiesz
czeny 1440 AGZ XI 168, 1448 ib. 315. 318, 1451
ib. 365, etc.; I. sg. m. (na) przypowieszczonem
1439 StPPP II nr 2790, 1445 AGZ XII 137,
1449 ib. 195, etc.; przypowieszczenem 1438
AGZ X I 138, 1446 ib. 269. 287, etc.; przy
po wieszczonym 1447 AGZ XI 309, 1452 AGZ
XII 215, 1453 ib. 226; n. pl. m. przypowieszczeni
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a. przypowieszczeny 1479 AGZ XVII 175; przypowieszczone 1486 AGZ XVII 227; g. pl. m.
przypowieszczonych 1449 AGZ X I II 298; d.pl.m.
przypowieszczonym 1464 AGZ XII 294; ac.
pl. m. przypowieszczone 1442 AGZ XIII 119;
i. pl. m. przypowieszczonemi 1475 AGZ XII 414.
Z n a c z e n ia : 1. 'wezwać do sądu celem za
dośćuczynienia wcześniej już wydanemu wyro
kowi, sententiae iudicum exsequendae causa in
iudicium \ocare : Petrus... astitit terminum concitatum super Nicolaum... pro eo, quia metsextu s... inflixit sibi wlnera tria... al. pro contentis prius in libro. Item Bogutha <ministerialis> recognouit, quod prius ipsum przipozwal
et eciam przipowesscil 1421 StPFP II nr 1821,
sim. 1434 AGZ XI 90, 1435 ib. 91; Ne przypowesczy eundem dominum dominus archiepiscopus 1443 AGZ XII 112; Fredrich stans
dixit: Volo videre inicium al. swor et terminum
rei, in quo super me lucratus, quia me concitasti al. przypowyeszczyl 1443 AGZ XIII 141;
Czerny ministerialis terrestris recognovit, quia
litera przipowyesczyl Kelianum 1447 AGZ XI
313, sim. 1448 ib. 314; Onisko km eto... przipowiesczil nobilem Iohannem... pro vulneribus... ad satisfaciendum et ad fideiubendum
1451 ib. 369, sim. 1457 ib. 424, 1465 AGZ XIII
491; Quam concittacionem coram iure...
ministerialis fieri recognouit, scilicet, quod
prefatos consules et totam comvnitatem ciuitatis Cracouiensis... concittauit al. przipovesczil
ad satisfaciendum 1462 MMAe V nr 172; Erat
concitatus al. przipowyesczon 1463 AGZ XIII
401, sim. 1468 KodMazL 239. 241. 244, 1476
AGZ XVII 123; Generosus Iohannes... actor
astitit terminum concitatum contra nobilem
Iwasko..., prout ipsum idem Iohannes concitaverat al. przypowyesczyl bil ad solvendum et ad
satisfaciendum quinquaginta florenos Hungaricales 1481 AGZ XVIII 222; Dum autem prefatus Iohannes Ordinka sepefatum Iacobum
Creydlar concitasset al. przypowyesczyl ad decernendum al. kv szkazanyu pro mille marcis
vadii et pro repercussione serarum..., pro quibus
ipsum condemnaverat iuxta suam citacionem
originalem..., qui Iacobus Creydlar in termino
concitatorio al. na roku przypovyesczonem neque per se neque per suum procuratorem coram
iure comparauit (1481) 1491 AKPr V 377; Prout
ipsum concitaverat al. przypowyesczyla ad sa
tisfaciendum pro graniciebus 1487 LubPodk 111;
Ego ipsum concitavi al. przypovyesczyl pro decem marcis 1492 AGZ XVIII 334; Ideo contra
ipsum ... terminum astiterunt iuxta concitacionem, qua ipsum concitayerant al. przypo-
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yyesczyli ad satisfaciendum et solvendum centum cum yiginti marcas 1496 AGZ XVII 332.
2.
przypowieszczony 'związany z przypowiastem, wynikający z przypowiastu, z przypowieszczenia, ad citationem przypowiast vocatam pertinens, ex hac citatione originem ducens : a. przy
powieszczony (rok) 'termin sądowy wyznaczony
dla zadośćuczynienia wcześniej już wydanemu wy
rokowi, dies iudicii sententiae iudicum exsequendae causa constituti : Iuxta inscribcionem primam przipowesczoni rok 1430 ArchCastrCrac IV
86, 602, sim. 1431 ib. 244, 5. 246, 3, 1434 KwartHist XXIV 533; Nicolaus... comparuit in terminis iuxta terminum concitatum ad audiendum
diffiniri al. na przipowyesczenem roku na skazanye pro XXIIII marcis 1438 AGZ X I 138,
sim. 1446 ib. 269. 287, 1447 ib. 311; Nobilis
Petrus... in termino concittato al. na przipowesczonem condempnauit... pro contentis in
actis iuxta inscripcionem ipsius 1439 StPPP II
nr 2790; Homines de Sarschin... actores et do
minus castellanus Sanocensis tamquam procurator illorum paruerunt termino na przipowieszczeny rok prout eos diffinivit al. zdał,
prout in actis 1440 AGZ XI 168, sim. 1448
ib. 315. 318, 1451 ib. 365. 367, 1457 ib. 425;
Nicolaus... astitit terminum concitatum al.
*przipouiosczoni super Iohanne<m> 1440 AGZ
XIII 95, sim. ib.; Petrus posuit ad omnes terminos, peremptorium et sentenciandi al. na
przipoweszczone y na sdane, pecunias 1442 ib.
119; M argaretha... desiderabat ministerialem
in termino przipouiesczonem ad int<romittendum> in villam Sulow 1445 AGZ XII 137, sim.
1444 AGZ XIII 169, 1445 ib. 184, 1446 ib. 203,
1449 AGZ XII 195, 1465 ib. 303; Terminus przipowiesczeny, qui hodie fieri debuit 1446 AGZ XI
288; Terminum przipowyesczony... de mandato domine regine prorogamus ib. 289, sim.
1451 ib. 364, 1465 AGZ XIII 478, 1475 AGZ
XVII 110; Thomas... attemptavit terminum
contra Stanislaum... concittatum al. przipouesczonego 1446 AGZ XIII 199, sim. 1477
AGZ XVII 130; Albertus... szdal nobilem Ni
colaum... in duobus milibus in termino przipowesczonim 1447 AGZ XI 309, sim. 1452
AGZ XII 215, 1453 ib. 226; Episcopus Cra
couiensis cum Johanne et Zauisa... habet ter
minum citatum et concitatum al. przipozwany[e]
y przipovesczony[e] ad colloquium proximum
iuxta literas citacionis et concitacionis ad concordandum 1447 StPPP II nr 3315; Terminus
przipowesczoni 1448 AGZ XI 322; Katherina...
et Petrus frater... terminum concitatum przipoyyesczonego rokv attentaverunt..., prout ipsos
41 *
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concittaverunt iuxta condemnacionem 1463
AGZ XII 449, sim. 1463 AGZ XIII 419, 1464
AGZ XII 296, 1475 ib. 372; Que te cittat ad
terminum perelapsum al. kv przepelzlemy ro
kowy, concitatum al. kv przypowyesczhonemv
rokowy et ad concittacionem al. kv przypowyestowy 1470 AGZ XV 105; Quod ipsi iudices
in termino concittatorio al. s rokw przypowyeschczonego omissis omnibus gradibus iuris... tenebuntur... dare et remittere ad brachium regale pro omnibus perlucris ipsius Buyno
1473 AGZ XIX 520; Nobilis Elizabeth... iuxta
citacionem unam in termino concitatorio al.
podluk przypowyestv na roku przypowyesczonem et in termino secundo iuxta unam citacio
nem super... Petrum 1474 AGZ XVIII 89; Ipsi
termini concitatorii al. przypowyesczeny 1479
AGZ XVII 175; Omnes termini castrenses cittatorii et concitatorii al. przypowyesczon[y]e et
interrogatorii, et diffiniendi, qui hodie fore debuerunt, positi sunt in duabus septimanis 1486
ib. 227; ~ b. przypowieszczony (pozew, rok)
*pozew wzywający na rozprawę sądową wyzna
czoną dla zadośćuczynienia wcześniej już wyda
nemu wyrokowi, citatio, qua ąuis vocatur in iudicium sententiae iudicum exsequendae causa
constitutum: Generosus Iohannes... contra...
Spithkonem... iuxta concittaciones al. podług
posswow przypoveszczonich terminum habent
ad colloąuium generale 1449 AGZ XIII 298;
Generosa Dorothea... super nobilem Katherinam ... iuxta literam concitatoriam al. podług
przipovyesczonego roku 1451 AGZ XIV 319;
Nobilis M athias... actor et generosus Petrus...
in octo septimanis terminum peremptorium ha
bent ad concordandum nil nocendo citacionibus
et superlucris... neque citacionibus przypouesczonym ad terminos particulares 1464 AGZ
XII 294; Termini omnium personarum... sunt
prorogati ad duas septimanas iuri et cittacionibus illesis et aliis cittacionibus concitatoriis al.
przypowyesczon[y]emy 1475 ib. 414; Affecto in
termino concittatorio sicut procurator solucionem et satisfactionem quingentarum marcarum
iuxta concittacionem al. wedle roku przypowyesczonego 1487 AGZ XIX 250.
Cf. Przepowieścić, Sprzypowieścić
Przypowieść fo rm y : n.sg. przypowieść ca 1428
PF I 488, 1471 KsNWarsz I nr 766, Rozm 411;
~ ac. sg. przypowieść FI i Ful 68, 14, 1482
KsNWarsz I nr 949, 1485 ib. nr 1021; - i. sg.
przypowieścią 1396 StPPP II nr 29; ^ /. pl. (w)
przypowieściach Rozm 679.
Z n a czen ia : 1. *krótka opowieść z ukrytym
moralnym sensem, też sentencja, przysłowie, bre-
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vis narratio moribus corrigendis apta, etiam
dictum ad mores spectans, prouerbium : Yczy
ny] iesm se w przipowescz (in parabolam)
FI 68, 14, sim. Pul; Przypowescz prouerbium
ca 1428 PF I 488; Dicit dominus deus, si erit
ultra in uobis hec parabolam in prouerbium,
w *przypowyscz, in Israel (Ezech 18, 3) XV
p. pr. SKJ I 308; <Co> za przypoveszcz (quae
esset haec parabola Luc 8, 9) ca 1450 PF IV 570;
Przypovyescz o krolv, który yczynyl svaczbą
synoyy svemv yedynemy Rozm 411; Czo movyl
myły Cristus... nyeczo było yavno..., a nyeczo
było tayemno, yze v przykladzyech albo v przypoyyesczyach yyelye ych slyschacz nye rozvmyely ib. 679.
2. 'zgłoszenie przed sądem roszczenia, przystą
pienie do sporu w toku procesu, actus aliąuid in
iudicio petendi, in litem cum aliąuo descendendi,
cum causa in iudicio agituF: Materia Nicolai
Redony cum Mathia pyliatori, prima *pryszyphowyeszycz seu *priphowydzyeny super ipsius
mobilia et immobilia 1471 KsNWarsz I nr 766;
Franek fecit indiccionem al. przypovyescz... In
eodem iure bannito dictus Johannes Franek
coram iuratis indixit se al. przypowyedal szyą
prima yice super bona hereditaria Martini 1482
ib. nr 949, sim. 1485 ib. nr 1021; Materia Theofili al. przypowye<ś^ cz super mobilia et stancia
condam Nicolai Mirowka 1484 ib. nr 983, sim.
ib. nr 994.
3. ' termin sądowy wyznaczony dla zadość
uczynienia wcześniej już wydanemu wyrokowi,
iudicium sententiae iudicum exsequendae causa
constitutum : Essent citati... termino concitato
al. przipowesczio 1396 StPPP II nr 29.
Cf. Przepowieść
Przypozew fo rm v : n. sg. przypozew 1491
AGZ XVIII 293; ~ g. sg. przypozwu 1431—68
Zab 525, 1491 AGZ XVIII 294, 1498 AGZ XV
558, 1500 ib. 539; ~ ac. sg. przypozew 1423
TPaw VII nr 2960, 1467 AGZ XIII 550, 1468
ib. 584, 1486 AGZ XIX 250; - j. sg. przypozwem 1487 LubPodk 108, 1500 AGZ XIX 128;
~ g. pl. przypozwow 1471 AGZ XVII 46, 1499
AGZ XVIII 536; ~ ac. pl. przypozwy 1498
AGZ XVIII 534.
Z naczenia: 1. *pozew ponowiony, wydawany
najczęściej w wypadku zmiany jednego z podmio
tów stosunku procesowego, z powodu niestawie
nia się jednej ze stron lub odroczenia terminu,
z powołaniem się na pozew poprzedni, także do
datkowe pozwanie osoby zainteresowanej toczą
cym się procesem, vocatio in ius iterata, saepissime
propter alteram partium mutatam, propter alterius partium absentiam vel propter diem iudicii
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protatam, cum citatio prior ab iudicibus in memoriam revocatur, etiam actus insuper in ius vocandi eum, cuius interest": Cristinus... cum Mi
chaele... <terminum> habent ad terminos generales... pro omnibus causis, literis, pecunia,
arbitris, armis et generaliter pro hiis, que in
citatoriis ipsorum continentur y o prziposzew
1423 TPaw VII nr 2960; Iuxta concitacionem
suam vlg. podlye przypozwv swego 1431—68
Zab 525; Martinus km etho... nobilem Iohannem et Andream... in secundo termino iuxta
tres concitaciones al. podług przyposzwow in
contumacia condempnavit 1471 AGZ XVII 46;
Volo videre concittacionem al. przypozew 1486
AGZ XIX 250; Veniens nobilis Johannes...
tanąuam actor, afectavit sentenciam al. szkazanya cum concittacione al. s przyposzwem, sicut
ipsum dominum Raphaelem... condempnavit...
in jurę domini succamerarii, et affectavit sippacionem et equitacionem granicierum, prout ip
sum condempnavit... in termino campestri
1487 LubPodk 108; Prout lacius cittacio et
concitatio al. przyposzew obloquitur 1491 AGZ
XVIII 293; Nobilis Culyna nobilem Iuchno...
condemnavit in pena contumacie in secundo
termino iuxta secundam citacionem al. przypozw ib. 294; Iohannes ministerialis... recognovit, quia concitaciones al. przypozwy posuit in
villa Darowycze in curia in hostio super Feliciam 1498 ib. 534; Honorabilis Nicolaus... luit
penam trium marcarum nobilibus Paulo, Vaszyl, Yvan ex eo, quia proposuit al. zaloval
szye de concitacione al. s przyposzw, obmisit
cittacionem odginałem 1498 AGZ XV 558; Ideo
ipsos condemnavit in omnibus suis lucris iuxta
ipsius citacionem et concitaciones al. przyposvow, videlicet pro eo, quia vos noluistis
sibi impartire sortem... de patrimonio 1499
AGZ XVIII 536; Iuxta suam citacionem et con
citacionem aL przyposzw 1500 ib. 539; Domini
Rzeschowsczy non habent terminum... nisi ad
terciam citacionem, quod hic doceo tercia con
citacione al. przypozwem 1500 AGZ XIX 128.
2. 'pozwanie na rozprawę pozwem ponowio
nym, citatione iterata in ius vocandi actus": No
bilis Marcissius... terminum attemptavit primum super nobilem Georgium..., ideo ipsum in
nonparicione condempnavit. Additus ministe
rialis na prziposzew 1467 AGZ XIII 550, sim.
1468 ib. 584.
Przypozwać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przypozowie 1432 AGZ XI 72; 3. pl. przypozwią
1480 AGZ XVIII 203; - inf. przypozwać 1419
TPaw VII nr 1194, 1423 ib. nr 3101. 3231, etc.;
~ praet. 2. sg. m. przypozwałeś 1453 AGZ XI
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392; 3. sg. m. przypozwał 1420 TPaw VII nr 1920,
1421 StPPP II nr 1821, 1438 AGZ XI 146, etc.;
f. przypozwała 1457 AGZ XV 23; ~ pląperf.
3. sg. m. przypozwał był 1479 AGZ XVII 186;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przypozwań 1440
AGZ XIV 12; g. sg. m. przypozwanego 1456
AGZ XIV 483; ac. sg. m. przypozwany 1441
AGZ X I 185; /. sg. m. (na) przypozwanem 1424
StPPP II nr 1993, 1446 AGZ XI 288, 1448
ib. 334; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie przypozwań
Dział 17.
Z n a czen ia : 1. *wezwać pozwanego na termin
sądowy pozwem ponowionym lub dodatkowym,
aliąuem denuo vel insuper in iudicium vocare":
Domini mandauerunt predicto domino Dobkoni: Mandamus, ut ipse Meczslaum citaret
super terminos generales, id est prziposzwal
1419 TPaw VII nr 1163; Dominus N(icolaus)...
superstitit terminum in terminis generalibus
contra Grzimkonem... pro XXII marcis, quas
admodum domini sibi ipsum citare, id est prziposzwacz demandauerunt ib. nr 1194; Quando
Bartholomeus citauit, id est prziposzwal Laurencium... pro VI marcis, extunc ipse in primo,
nec in secundo, neque in 3-cio et peremptorio,
<nec> in quarto termino non paruit 1420 ib.
nr 1920; Bogutha <ministerialis> recognouit,
quod prius ipsum przipozwal et eciam przipowesscil 1421 StPPP II nr 1821; Tymka debet
prziposzuacz fratres Zemanthe 1423 TPaw VII
nr 3101; Barthossius... habet terminum per
XVIII septimanas cum Michaele... Si autem
prius venerit, tunc ipsum Michael citare debet,
id est prziposzuacz pro isto, pro quo ipsum prius
citauit ib. nr 3231, sim. ib. nr 3375. 3433, 1424
ib. nr 3565. 3765. 3771, 1425 BiblWarsz 1857
II 800; Evocare al. prziposwacz 1428 ArchTerCrac CXLVI 181, 328; In Sanok iuri terrestri
parere debent, cum dictus strenuus Marcissius
strenuum Nicolaum dictum citaverit iterato al.
przyp<o>zowye iuxta citacionem priorem 1432
AGZ XI 72; Ipse autem nolens in eadem confusione manere, eandem citacionem revocavit
et ipsum ad terminum concitavit, prziposwal,
antę presenciam capitanei 1438 ib. 146; Quia
concitatus al. przyposwan, ut fideiussoriam caucionem posuisset pro hiis rebus, quibus succubuerat et ut audivisset sentenciata super ipsum
et pro penis exinde secutis 1440 AGZ XIV 12;
Petrus... contumacem pronunciavit al. zdał no
bilem Iohannem..., prout ipsum lohannem post
mortuam manum concitaverat al. prziposwal
iuxta citaciones et iuxta libri contenta 1442
AGZ XI 191, sim. ib. 195, 1443 ib. 213, 1470
AGZ XII 400; Senco... iure proposuit super

326

PRZYPOZW AĆ

PRZYPO ZYW AĆ

Fredricum... dicens, quod ipsum Fridrichum...
concitavit al. przyposzual ad librum pro Margaretha..., quia sibi ipsam non restituit, sicut
in eo iure lucratus est 1443 AGZ XIII 141, sim.
1444 DokMp III 108; H uhno... zdał pro suis
yulneribus primum Phil, secundum lossip...
Ideo nos iudices adiudicamus, quod idem Huhno
in duabus septimanis debet vulnera sua adiurare
al. poprzisąncz et debet eosdem prziposwacz
1445 AGZ XI 259; Prziposwales mye o trzysta
grzywen scody 1453 ib. 392; Nobilis Fyedka...
ad diem hodiernum... citavit al. przipozwala
generosum dominum Nicolaum... ad aspiciendum iuramentum super dampna 1457 AGZ XV
23; Qui (.sc. Raphael) te concitat ad satisfaciendum et ad fideiubendum seu ad solvendum centum marcarum, in quibus te condemnavit in
termino peremtorio, prout te concitaverat al.
przyposwal bil ad tercium terminum sicut te
condemnavit in contumacia al. w nyestanem
1479 AGZ XVII 186; Ideo vos citant al. przyposwyą ad secundum <terminum pro eo, quia
o)lim pater vester... ipsis... noluit exdividere
partem 1480 AGZ XVIII 203; Stanislaus tacuit
per sex septimanas et per annum et ultra et non
cittavit al. nye przypozval ad cittacionem od
ginałem et nichil fecit 1500 AGZ XV 393.
2. przypozwany (rok) ' termin sądowy, na
który pozwany został wezwany pozwem pono
wionym lub dodatkowym, dies iudicii exercendi,
quae constituta est vocatione denuo vel insuper
facta : Pacossius... in termino ad librum concitato al. na prziposwanem Stiborium... pronuncciauit contumacem pro contentis in libro
1424 StPPP II nr 1993; Nicolaus... ad concitatum terminum al. na przipozwani rok non
paruit 1441 AGZ XI 185; Paulus R ola... in secundo termino, na prziposwanem roku, zdał nobilem Miculczonem 1446 ib. 288; Episcopus
Cracouiensis cum Johanne et Zauisa... habet
terminum citatum et concitatum al. przipozwany[e] y przipovesczony[e] ad colloquium proximum iuxta li teras citacionis et concitacionis ad
concordandum 1447 StPPP II nr 3315; Dominus
Leonardus na prziposwanem rocze stetit volens,
ut de libro deleretur per illum, qui florenos reciperet 1448 AGZ XI 334; Iohannes... attemptabat terminum super Lazur Iudeum... super
secundo termino przyposzwanego, ut statueret
faciem 1456 AGZ XIV 483; Iohannes... attemptabat terminum in tercio termino iuxta przyposwanego roku super nobilem Petrum notarium ..., ut statueret faciem, cum qua Stanislaus
Calvus ministerialis... dedit terminum facialem ib.

3. ' wezwać kogoś do sądu na wniosek powoda,
wytoczyć komuś o coś proces, aliąuem in iudicium vocare accusatore rogante5: Przeto chczem,
aby gdy Pyotr... bądze trzemy raźmy przez
woźnego yawno wywolayącz kv odpowiedzenyy
przypozwań (per ministerialem publice tribus
yicibus proclamando... debebit citari, Sul 29:
abi... przes slvzebnyka... myaan pozwan bycz)
dayącz gemy pewny rok y myesczcze, a gdy nye
stanye..., tedy sądzą... ma skazacz a tego nyestalego zdacz Dział 17.
Cf. Przepozwać
Przypozwanie 'wezwanie na rozprawę dodatko
wej osoby, alium ąuendam insuper in iudicium
vocandi actus*: Stanislaus... conquestus est su
per dominum W yłam..., quia tu michi fideiussisti XIIII florenos et totidem dampni pro Nicolao... Stans Wyłam petiyit sibi dare causam
ad principalem debitorem al. do gistcza ku
*prziposwanyo 1447 AGZ XI 292.
Przypozywać f o r m y : praes. ind. 3. sg. przypozywa 1442 AGZ XIV 52, 1452 StPPP II
nr 3489, 1453 AGZ XIII 325, etc.; ~ inf. przy
pozywać 1424 KsMaz II nr 548; ~ praet.
2. sg. m. -ś przypozywał 1418 TPaw VII nr 293;
~ condit. 3. sg. m. -by przypozywał Dział 38;
~ part. praet. pass. g. sg. m. przypozywanego
1465 AGZ XIII 471.
Z n a czen ia : 1. ewzywać pozwanego na term in
sądowy pozwem ponowionym lub dodatkowym,
aliąuem denuo vel insuper in iudicium vocare :
Anisz ty mne o to obszilal, any *przoposziwal
1418 TPaw VII nr 293; Dominus Zemak... de
bet atrahere al. prziposiuacz... ad iudicium
Nowe Civitatis Daczbogium... ad terminum
assignatum per dominum principem... na szkazane 1424 KsMaz II nr 548; Tibi nobili Nicolao
Clus... mandamus, quatenus feria sexta proxima in Leopoli compareas ad instanciam no
bilis Nicolai..., qui te concitat al. przypozywa
ad sentenciam al. ku szkazaniu ad quartum ter
minum, quia tu super te dedisti astare al. ystaczh
primum, secundum et tercium terminos et non
distulisti 1442 AGZ XIV 52, sim. 1453 AGZ XIII
325; Procurator... dixit, quod in citacione stat:
concitat, quod tantum valet sicut przipowescza
et non prziposiwa 1452 StPPP II nr 3489; Man
damus, quatenus in proximis terminis terrestribus in Premislia celebrandis ad instanciam generosi Senkonis... <compareas> pro eo, qui te
cittat ad tercium terminum al. przipoziua, quia
tu aput ipsum mutuasti quatuor florenos Hungaricales..., quas sibi solvere debuisti ad tempus iam lapsum et non solvisti 1462 AGZ XIII
378; Tibi... mandamus, quatenus feria secunda
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proxima post dominicam Iudica coram iudicio
nostro castrensi... compareas ad instanciam
nobilis Petri..., qui te citat al. przypozywa ad
inscripcionem tuam pro sedecem marcis, quas
sibi debuisti solvere ad tempus preteritum et
non solvisti 1465 ib. 471; Qui te concitat ad
terminum prolapsum, prout proposicio et responsio al. przypozywa ku rokv przepelzlenw
1470 AGZ XV 102, sim. 1474 AGZ XVIII 76;
Qui vos citat al. przyposywa ad paratam citationem patris vestri 1480 AGZ XVIII 204, sim.
1499 AKH IX 350.
2. przypozywany rok *termin sądowy, na któ
ry pozwany został wezwany pozwem ponowionym
lub dodatkowym, dies iudicii exercendi, quae
constituta est vocatione denuo vel insuper facta:
Generosus Petrus... actor terminum concitatum
al. przypozywanego roku attemptavit super
nobilem Stanislaum... et ipse non paruit
1465 AGZ XIII 471.
3. 'wzywać kogoś do sądu na wniosek powoda,
wytaczać komuś o coś proces, aliąuem in iudicium
vocare accusatore rogante : Gdyby Szyd swą
chytrosczą zamylczal y zadzerszal do dw lath,
a nye przypozywal gysczcza o mzdą przed sąd
(ad iudicium non provocantes, Sul 48: do sząndv
nye pozywayącz), tedy lychwa od dw lath ma
straczycz a daley telko mzdą a znów lychwą
początą ma myecz Dział 38.
Przyprawa f o r m y : n. sg. przyprawa 1475
R XXV 129, Rozm 382; ~ ac. sg. przyprawę
B Z II Par 29, 19; ~ n. pl. przyprawy Rozm 480;
— g. pl. przypraw XV in. R XXIV 355, 1484
Reg 718; ~ ac. pl. przyprawy XV in. R XXIV
64, 1466 R XXII 15, 1484 Reg 710; - i. pl.
przyprawami ca 1500 JA X 380.
Z n a czen ia : 1. 'sprzęt, narzędzia, wyposaże
nie, to co jest potrzebne do spełniania pewnych
czynności czy do przebiegu pewnych akcji, instrumenta, ąuibus ąuaedam perficiuntur’: Quicunque
ergo wlt esse bonus pastor, debet habere necessaria, prziprawi, pastoris. Pastor habet saccum et in ipso panem, canem, corulum siue
baculum, flagellum, tubam et fistulam XV in.
R XXIV 64; Poswyocylysmi... wszitko prziprawo koscyola (cunctam templi supellectilem)
BZ II Par 29, 19; A z thych tho pyenyądzy
mayą zrządzyczi potrzeby ku pogrzeby onym,
którzy nye mogą myeczi przypraw a potrzebyzn
(qui funeris carere dinoscuntur exequiis) 1484
Reg 718; Ad capiendum Ihum ... cum funibus et
aliis attinenciis, s przypravamy, fuerunt XXX
ca 1500 JA X 380; Czlovyek yeden vczynyl
yyeczerza yyelyka... y posiał sługą svego, aby
poyyedzyal thym, którzy ssa vezvany..., yzeby
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przysly, bo wschytka przyprava nagotovana
(quia iam parata sunt omnia Luc 14, 17) Rozm
382; A przed <nim> stana [a] vschytky przypravy smyerczy yego (et antę eum erunt instrumenta mortis suae), to yest krzysz, ylocznya,
gyozdzye, bycze y yne przypravy, ktoremy mączon ib. 480.
2. ' ozdoba, to co służy do upiększenia, ornamentum : Ornamentorum okras, przipraw XV in.
R XXIV 355; Gaudet faleris equus, freno sellaque superbit, ista quidem vestit aureus arma
color, gl. decorat przyodzeva slote przypravy
lsczyenye 1466 R XXII 15; Bo podług rady po
bożne apostola Pyotra... mayą od syebye odrzvczyczy wszchythky przypravy svyata thego
(depositis ceteris... vanis huius saeculi ornamentis) 1484 Reg 710.
3. ' współudział, współpraca, actus una cum
altero rem aliąuam faciendi*: Ad sanacionem
hominis requiritur, potrzebna gest, ipsius cooperacio gego przyprava 1475 R XXV 129.
Przyprawca 'rzecznik, zastępca procesowy, alicuius iuris vicarius, causidicus, patronus : Kaaszdi
czlowyek... mozze... myecz swego przyprą wczą, procurathora alyboz rzecznyka y pyerczą
(suum advocatum, procuratorem seu prolocutorem, Dział 11: rzecznyka) Sul 24.
Przyprawiać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
prawia Rozm 269. 546; 2. pl. przyprawiacie
Rozm 773; 3. pl. przyprawiają XV ex. MPKJ II
325; ~ imper. 1. pl. przyprawiajmy XV in.
R XXIV 66; 2. pl. przyprawiajcie Rozm 616;
~ part. praes. act. adv. przyprawiając 1462
R XXIV 269; ~ inf. przyprawiać XV med.
Zab 517, ca 1455 JA XIV 492, ca 1500 R XLVII
371, etc.; ~praet. 2. sg. m. przyprawiałeś BZ III
Reg 16, 2; 3. sg. m. przyprawiał XV med.
R XXIV 360, Rozm 58; /. przyprawiała BZ II
Par 22, 3, Rozm 674; 3. pl. m. przyprawiali BZ
Judith 5, 1; ~ condit. 3. sg. m. -by przyprawiał
1484 Reg 717; 3. pl. m. by przyprawiali Rozm
824;/. -by przyprawiały Rozm 16; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. przyprawiano BZ Neh 5, 18;
przyprawiane ca 1500 Erz 82.
Z n aczenia: 1. ' czynić zdatnym do działania,
do użytku, utilem, idoneum reddere : Si ergo diligamus uel desideramus ibi ( a c . in nuptiis)
exaltari, tunc prziprawaymi so ad has nupcias
et aquiramus vestes nupciales XV in. R XXIV
66; Disponebat eum (ac. Adalbertum) applicari
milicie seculari przyprawyal ku swyeczkyemu
dworu XV med. R XXIV 360; Przipravyano
k memv stołu na kozdi dzen czali vol (parabatur
autem mihi per dies singulos bos unus) BZ
Neh 5, 18; Powyedzano Olofernowy..., ysze
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sinowye israhelsci prziprawyaly sy0 (praepararent se) ku bronyenyy BZ Judith 5, 1; Ceperunt
(sc. parentes) eum aptare, id est pr<z yprawacz
ad hunc mundum ca 1500 R XLVII 371; Iozeph,
kyedy szye przypravyal, chczyącz poyącz Marya
w svoy dom do Bethleem (in domum suam
Bethlehem Joseph disponente, quod Mariam
duceret) Rozm 58; O bozem czyelye, bo szye
thym mamy przypravyacz na vyeczny (sc.
żywot) ib. 278; Yako ovcza y baranek nyevynny kv czyrpyenyy takyey mąky szmyrno
szye przyprayya ib. 546; A czy, którzy gy były
smączyyschy szye y stały, y przykazały yescze
ynem, by szye przypravyaly gy mączycz ib. 824;
Tako trzeczy począly szye przyprayyacz, chczyącz
y yescze mączycz ib. 825; ~ cczynić zdatnym
do walki, zbroić, proelio utilem reddere, armis
instruere : Ut se ad expedicionem armarent pszipranyali (pro prziprauyali) XV p. pr. R XLVII
359.
2. *starać się o coś, sprawiać, by coś było do
dyspozycji, alicui rei operam dare, studere, aliąuid
petere, efficere, ut aliąuid paratum, praesto sit5:
Multi sunt, qui... vellent illam (sc. honestam
vitam) habere, sed non cooperantur, nye przypravaya sza, ut eam habeant XV ex. MPKJ II
325; Gotvyczye latarnye, przypravyayczye yyelye
pochodny, aby szye nygdzye skrycz nye mógł
jRozm 616.
3. eczynić skłonnym do czegoś, doprowadzać
do czegoś, powodować coś, ad aliąuid adducere,
impellere, aliąuid efficere*: Derigere vlg. przy
prą wyacz XV med. Zab 517; Prziprawyalesz
lyvd moy ku grzechu (peccare fecisti populum
meum) BZ III Reg 16,2; On (sc. Otozyjasz) cho
dził drogo domv Achabowa, bo macz gego prziprawyala (mater enim eius impulit eum), abi
nyemyloscywye czinyl BZ II Par 22, 3; Ma
wszelky parnyątaczi, aby czeladzi szvoyą... ku
bozey sluzbye przypravyal y tez vpomynal
y przyvodzyl (ut ad divina obsequia familiam
propriam exhortetur) 1484 Reg 717; Który
opvsczy zoną svoyą, yymyenyayącz (pro vyimayącz czy yynymayącz) cudzolostvo, ten czyny
syą zona cudzoloznycze a przyprayya yą kv
zlemv stadlv (Mat 5, 32) Rozm 269; Czo szye
przez tho rozymye, yze napyrvey nyevyastha
zyayya Pyotra?... Przetosch była tha ystna
dzyevka, która przypravyala zaprzenye volnosczy ib. 674; O przeklączy Zydovye, nye
yymoyycze szye, bosczye y (leg. ji fgo’) doszycz
vbyly, ktorego yescze ku smyerczy przyprayyaczye ib. 773.
4. 'przez domieszanie specjalnych składników
nadawać czemuś pożądany smak, certis ąuibusdam
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rebus admixtis efficere, ut aliąuid sapore sit
optato : (wino) przyprawiane *wino o smaku
nadanym mu przez domieszane składniki, vinum,
ąuod rebus admixtis certum ąuendam saporem
obtinuiP: Vinum zophisticatum, id est conditum
prz<y pravyane ca 1500 Erz 82.
5.
' ozdabiać, upiększać, ornare, pulchriorem
reddere\* Componere pogrzescz, pyabracz (pro
pyakracz), przypr[z]awyacz, chandoszycz, slaczacz, wstawyacz, sk<ł adacz ca 1455 JA XIV
492; Ornantes eos ungentis *przyprawyeyącz
loyky, masczamy, mączyczamy, krupyczamy
1462 R XXV 269; Prziprawyacz schą bandzie<sz> (war. lub. rp. : *przyprawowecz sya bądzyess) componeris (cum ornata fueris monili
aureo et pinxeris stibio oculos tuos, frustra com
poneris Jer 4, 30) 1471 MPKJ V 97; Tu (pro
ty, sc. dziewki) ystną na to były postayyoną
..., aby na svyątą dny kosczyol przypravyaly
czysto (quod... decenter exornarent) Rozm 16.
Przyprawić fo rm y : praes. ind. 1. sg. przy
prawię BZ I Par 22, 5; 3. sg. przyprawi BZ
Ex 21, 10, Rozm 168; 1. pi. przyprawimy Rozm
128; 3. pl. przyprawią Rozm 128; ~ imper.
2. sg. przyprawi MPKJ V 111; przypraw BZ
Num 23, 1, 1471 MPKJ V 111; 2. pl. przypraw
cie BZ II Par 35, 6; ^ inf. przyprawić 1444
R XXIII 304, BZ Tob 7, 9, 1456 ZabUPozn
102, etc.\ ~ praet. 2. sg. m. -ś przyprawił BZ I
Reg 28, 12; 3. sg. m. jest przyprawił BZ Gen
24, 44; przyprawił XV med. R XXV 156, BZ III
Reg 14, 16. I Par 22, 3, etc.\ f. przyprawiła
Rozm 693; neutr. przyprawiło Rozm 693;
2. pl. m. -ście przyprawili Rozm 650—1; 3. pl. m.
przyprawili są BZ Num 14, 36; przyprawili BZ
Judith 7, 3; ~ condit. 3. sg. m. przyprawiłby
XV ex. GIKórn II 211; /. -by przyprawiła BZ
Tob 7, 18; neutr. by przyprawiło Naw 108;
1. pl. m. byśmy przyprawili ca 1500 JA X 383;
~ part. praet. act. przyprąwiw BZ Tob 5, 22,
MPKJRpW 57r; ~part. praet. pass. n. s g .f przy
prawiona 1419 Rost nr 5089, Rozm 831; neutr.
przyprawiono BZ I Par 15, 12; ac. sg. m. przy
prawionego XV med. R XXV 158, BZ Tob 5, 5;
n. pl. m. przyprawieni 1471 MPKJ V 90; i. pl.
przyprawionymi 1471 M P K J \ 34; ~ fut. pass.
3. sg. m. przyprawion będzie BZ Nah 2, 5;
~ praet. pass. 3. sg. m. był przyprawion BZ
Tob 8, 13; /. była przyprawiona Rozm 493.
Z n a c z e n ia : 1. 'uczynić zdatnym do działa
nia, do użytku, utilem, idoneum reddere : Portum, gl. accessum, preparare nauta mundo naufrago przistanp prziprauicz *przeuoysnig topaianczemu (sola digna tu fuisti... portum praeparare nauta mundo naufrago) 1444 R XXIII
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304; Przypravil disposuit XV med. R XXV 156;
Certitudo cogit, przypadza, ąuemlibet esse paratum przyprąvon[yJego XV med. R XXV 158;
Przinyescye skrzinyo... na myesczce, ktorez gey
prziprawyono (praeparatus est) BZ I Par 15, 12;
Waszo bracyo, abi mogły podle slow, gesz mowyl pan przes Moysesza, czinycz, przyprawcye
(praeparate) BZ II Par 35, 6; Ezdras prziprawyl
syerce swe (paravit cor suum), abi scygal zakon
bozi B Z I Esdr 7, 10; Thobyas... nalyazl mlodzencza... iako prziprawyonego na drogo gydz
(quasi paratum ad ambulandum) BZ Tob 5, 5;
Tedi zavola Raguel... gospodinyey swey y p<r>zikazal gey, abi prziprawyla (ut praepararet) gyma
gyni pokoy ib. 7, 18; A gdisz bil doi prziprawyon (cum parassent fossam)..., Raguel rzeki
ib. 8, 13; A przip<ra wyon bodze Stanek
(et praeparabitur umbraculum) BZ Nah 2, 5;
Disponere, przypravicz, volebant eundem ad
miliciam secularem 1456 ZabUPozn 102; Przipraw (war. lub.: przyprawy) pone (Iuda, pone
messem tibi Os 6,11) 1471 MPKJW 111; Idcirco,
iszbyszmy sya tako przypravyly ad hoc venerabile sacramentum, ut eum digne sumserimus et
hoc confessione facta ca 1500/T X 383;
uczy
nić zdatnym do walki, uzbroić, proelio utilem
reddere, armis instruere : Cy syo ... prziprawyly
(paraverunt se) ku pobycyv przecyw sinom israhelskim BZ Judith 7, 3; Przipravyeny (war. lub. rp. :
przyprawni, gotowy) expediti (expediti Moab ululabunt Is 15, 4) 1471 M P K J \ 90; Prziprayyeny
schą (war. lub. rp. : przyprawyw ssya) instructi
(venient super te instructi curru et rota Ezech
23, 24) ib. 105; Mocz vascha, ktorasczye szye
przeczyy svyatlosczy bronno przybrały albo
przypravyly (qua sic contra lucern mundi armamini), yest ye czmach Rozm 650—1.
2. *postarać się o coś, sprawić, by coś było do
dyspozycji, aliąuid comparare, providere, efficere,
ut aliąuid paratum, praesto sit *: Tocz bodze zona,
ges tocz gesth przyprawyl (praeparayit) synu
pana mego BZ Gen 24, 44; Vdzalay mi tv sedm
oltarzow a przipraw (para) tilyesz czelczow BZ
Num 23, 1; Prziprawyl (praeparayit) Dauid nyezmyerno wago mosyodzu BZ I Par 22, 3;
D om ... taki ma bicz, abi po wszitkich kraynach
bil myanowan. Przeto prziprawyo gemv po
trzebo (praeparabo ... necessaria) ib. 22, 5; Tedi
prziprawyw to wszitko (paratis omnibus), czso
bilo potrzebno na drogo, wzow mlodi Thobias
otpusczenye ot oczcza BZ Tob 5, 22; ~ ' urzą
dzić, a p p a r a r e Przyprawy dzewcze sfadzboo
(providebit, sc. pater, puellae nuptias) BZ Ex
21, 10; Przikazal Raguel skopu zabycz a godi
prziprauicz (praecepit... parari conviyium) BZ

Tob 7, 9; Tamo yemv była yyeczerza przyprayyona (praeparabatur cena) Rozm 493; ~ ' ugo
tować, uczynić zdatnym do jedzenia przez utrzy
mywanie we wrzącej wodzie, cibum aąua fervente
mollire, coąuere’: Ne pueros coram populo
Medea trucidet, aut humana pałam excoquat,
przyprayilby, exta nephandus Atreus XV ex.
GIKórn II 211.
3. 'nadać czemuś odpowiedni kształt czy wy
miar, alicui rei formam vel mensuram ad aliąuid
aptam dare': Vslyszacz to Iesus y rzecze: A ny
(pro my ?) ye dlusche yczynyenye (pro yczynymy),
przyczyagnawschy przypravymy marya (pro
myara, ergo nos ligna prolongemus et ad men
suram debitam trahentes haec aptemus) Rozm
128; Iesus yzyavschy drzeuo za konyecz, a za
drugy konyecz parobek... Takosch ye przyprąvyą
podług prayey myary (ad mensuram debitam
trahentes adaptabant) ib.
4. euczynić skłonnym do czegoś, doprowadzić
do uczynienia czegoś, doprowadzić do jakiegoś
stanu, pronum ad aliąuid reddere, efficere, ut
aliąuis aliąuid faciat, ad statum ąuendam adducere : Przetos wszitki, któreś to wis<l7al Moyzes bil kv opatrzenyy zemye, a ktorzis wrocziwsy syo prziprayili so ky szemranyy wszitko
pospólstwo (murmurare fecerant contra eum
omnem multitudinem) BZ Num 14, 36; Poda
ge pan bog israhelsky prze grzechy Geroboamowi, gymysz zgrzeszil a ku grzechu prziprawyl
(peccare fecit) lyyd israhelski BZ III Reg 14, 16;
Strumyen krwawy poczyekl y omyl we krwy za
nasch szmuthek (pro szkuthek), kthory nasz kv
pyeklu przyprawyl Naw 95—6; Poszły, myloszyerny gospodnye, szwyathego ducha, aby my
rzeki..., czo by mye przyprą wyło kv prawdzye
Naw 108; O kako skodlyyye yest dostoynemy
czloyyeku złych ludzy a nayyączey złych nyevyast
<pospolstwo>, bo to pospolstyo przypravylo,
yze ten zaprzal pana, który przedtym poznał bo
żego szyna Rozm 693; Bo y ktorego nayyatschego
mąza od począthka syyata nyeyyasta ku *kloputu nye przyprąvyla? ib. ~ *podstępnie do
czegoś doprowadzić, dolo aliąuid efficere5: Czemusz myo k temu prziprawyl (quare imposuisti mihi)? BZ I Reg 28, 12; ~ ku śmierci,
o śmierć przyprawić czadać śmierć, mortem
alicui afferre*: Intulisti sibi Iacobo yulnus liyidum ... Et ibi dissicasti hostia circa pallacium
et stubam, ipsum Iacobum collo privari volens
al. o smyercz prziprayicz 1498 AGZ XV 362;
Chytrosczą przyprayy myą ky smyerczy (suggestionibus mihi procurabit mortem) Rozm 168.
5. *ozdobić, upiększyć, ornare, pulchriorem
reddere*: Non ascenderunt (sc. templum), ut
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circumdarent..., prout multe faciunt se ornantes prziprawy<w) szi S0 XV in. R XXIV 66;
Prziprawyonymy (war. lub.: przyprawyan[y]e)
culcioribus (ungere et induere cultioribus vestimentis Ruth 3, 3) 1471 MPKJ V 34; Coroną
slotha na glovye yego... yczynek myloszyerny,
*ządzy oczczv (leg. oczu) pr<z)ypravyona (corona aurea super mitram eius... opus virtutis
et desideria oculorum ornata Ecclus 45, 14)
Rozm 831; Hoc est, quod dominus dixitilli...
homini, qui se non ornauerat, nye vbral, nye
przypravyl, ad nupcias ca 1500 JARp X 81 r.
6. ' doprowadzić, donieść, adducere, apportare :
A tu yemv offyerovan paralyzem zabyty lezaczy
na lozv a nyesly y k nyemv czterzey, a gdysz
tamo przysly, nye mogły yego k nyemv przypravycz przed tlusczamy (et cum non possent
offerre eum illi prae turba Marc 2, 4) Rozm
292.
7. przyprawiona mąka *krochmal, amylum :
Przyprayyona moka amidum 1419 Rost nr 5089.
8. niejasne z powodu braku kontekstu: Prosequi przyprawycz uel szmyelye sequi XV ex.
PF V 21.
Cf. Przeprawić
Przyprawienie 1. ?namowa, nakłanianie, actus
persuadendi, impellendi, adducendi : Bo y któ
rego nayyatschego mąza od począthka svyata
nyevyasta ku *kloputu nye przyprayyla ?...
Przetoz [zvykl] dzyvno dyabel svyąte mązą zdradzyl nyeyyesczym przyprayyenym Rozm 693.
2. *powód, przyczyna, causa : I czo szye przez
tho rozvmye, yze napyrvey nyevyastha zyavya
Pyotra?... Przetosch była tha ystna dzyevka,
która przypravyala zaprzenye yolnosczy,
a k temv yrothnyczka byskupya, która była
przyprayyenye ypadnyenya czerekyye y klucznykovy krolewstwa nyebyeskyego Rozm 674.
Przyprąwny 1. 'gotowy do użycia, wcześniej
przygotowany, ad usum paratus, antea paratus*:
Wszitki nakladi prziprawne (omnes impensas
praeparatas) myal Salomon BZ II Par 8, 16;
~ Gdzekoly vzrzal Saul mosza sylnego a prziprawnego ku boiv (virum fortem et aptum ad
proelium), przyiol gy k sobye BZ I Reg 14, 52.
2. ' uzbrojony, zbrojny, armatus : Bilo... gezczczow XXII tisyoczow kromye tich prziprawnich mozow (praeter praeparationes yirorum),
gisz biły zgymany BZ Judith 7, 2; Expediti
przyprawni, gotowy (war. kal.: przipravyeny;
expediti Moab ululabunt Is 15,4) MPKJRp V 52v.
Przyprąwować ' upiększać, stroić, pulchriorem
reddere, ornare’: *Przyprawowecz sya bądzyess
(war. kal.: prziprawyacz schą bandzie<sz» componeris (cum ornata fueris monili aureo et pin-

xeris stibio oculos tuos, frustra componeris Jer
4, 30) MPKJRp V 55 r; In corporalibus rebus
reprehendunt deum omnes ille mulieres et virgines, que formam sibi a deo in facie datam
mutant, illam unguentis pulcrificando przyprawyacz (leg. przyprawując), byelacz XV p. post.
GIDom 77.
Przyprawowanie 'przygotowywanie się, actus
se praeparandi': Ognyowe oglowy <w)ozow
w dzen prziprawowa<n)ya gego (in die praeparationis eius) BZ Nah 2, 3.
Przyprowadzić 'przywieść kogoś do określo
nego miejsca lub celu, doprowadzić kogoś dokądś,
aliąuem aliąuo adducere’: Blogoslawyon bodz,
panye boże wyelyky..., genze nye odyol swey
sprawyedlywey myloszczy ot mego pana, a przy
prowadził myo (et... me perduxit) w dom brata
mego pana BZ Gen 24, 27; Bodo stroszem twym,
gdzekoly syo obroczysz, a przyprowadzo czyo
zasyo (et reducam te) do tey to zemye ib. 28, 15;
~ Kaio sse teze, izesm... martwego do grobu
ne prziprouadzil (Spow 1: yszeszmi... ne
o<dpro>wadzili, 3. 6: yszem... nye doprovadzyl,
4: *ychem... nye doprowadzyla) Spow 2.
Przyprzeć 'skłonić, zmusić, adducere, impellere,
cogere : Przywyedzeny, przyparczy kv dobrenw
bywamy 1449 R XXV 166.
Przypuszczać 'zezwalać na coś, dopuszczać,
nie przeszkadzać, aliąuid sinere, pati, non impedire : Ne przipuscalbi 1434 PF V 31; Martinus elementem fratrem suum admittit al. przypuscza perpetue tenere medietatem sui molendini 1470 AGZ XII 337; Admittere bracz uel
przypusczacz XV ex. PF V 19. ~ Cf. Prze
puszczać.
Przypuszczenie ' wyznaczenie, ustanowienie,
actus aliąuem constituendi : O przypvsczenyw
rzecznykow alybo pyercz (de constitutione procuratorum) Sul 23.
Przypuścić fo rm y : imper. 2. sg. przypuści 1424
Msza III s. 63, sim. VI. VIII. XII. XIV; przy
puść 1426 Msza IV s. 315, sim. VII, OrtMac 72,
OrtOssol 57, 2, 1471 MPKJ V 45; 2. pl. przy
puśćcie BZ Gen 23, 4; ~ inf. przypuścić Sul 33.
77, OrtMac 58, OrtOssol 47, 4, Dział 23. 24. 60;
~ praet. 3. sg. m. przypuścił 1414 KsMaz I
nr 2158, BZ Tob 7, 13;/. pl. m. -smy przypuścili
Sul 60; ~ inf. pass. sg. m. być przypuszczon
Sul 11. 77; /. być przypuszczoną Sul 90; być
przypuszczeną Sul 34; neutr. być przypuszczono
Sul 34, Dział 23; pl. m. być przypuszczeni Sul
11, 1484 Reg 706; ~ fut. pass. 2. sg. m. będziesz
przypuszczon BZ Tob 6, 20; ~ condit. pass.
3. sg. m. -by byłby przypuszczon Sul 60; 3. pl. m.
-by byli przypuszczeni Dział 40.
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Z n a c z e n ie : 'zezwolić, dopuścić, me przeszko
dzić, zwłaszcza dać dostęp, pozwolić przyjść lub
przystąpić, Zez przyjąć, pati, concedere, non impedire, aditum dare, venire vel appropinąuare
sinere, etiam accipere' : N aam ... towariszstwo
dacz raczy... swystkimi (/eg. z szwystkimi
'wszystkimi’) swotimi twimi, w gychsze nas to
wariszstwo... przipusczy (intra ąuorum nos
consortium... admitte, Msza IV. VII: przypuscz) 1424 Msz# III s. 63, s/m. VI. VIII. XII.
XIV; Paklibi tey istey nyewyesczye... dluzey
ziwye bicz... przigodzylo syąn, thegdi ku prawu
i ku d[r]zyrzawye gymyenya yey... vpelnye ma
bicz przipusczonąn (plenarie redibit) Sul 90;
Korzo syo wam a przypuszczczye myo ku po
grzebu (datę mihi ius sepulcri yobiscum), acz
swego vmarlego pogrzebo BZ Gen 23, 4; Drugey noci w uczinki swyotich patriarchów bodzes przipusczon (admitteris) BZ Tob 6, 20;
Nye wotpyo, ysze bog proszbi a slzi me przed
swe oblycze przipuscyl (admiserit) ib. 7, 13;
Wszytky takye, czso zabygyayą braczą..., aby
nye były sławny y do szadney czczy aby nye były
przypysczeny (ad aliąuos honores promovendos,
Sul 49: nyegodząthne kv... czczy poyyszszenya)
Dział 40; Przipuscz submitte (submittite duos
viros filios Belial contra eum et falsum testimonium dicant III Reg 21, 10) 1471 MPKJ V
45; Thaczy tho mogą byczi przypusczeny albo
przyączi w then tho zakon 1484 Reg 706; ~ 'do
puścić do sądu, do dowodu, in iudicium admittere,
aliąuid demonstrare sinere : Yako mne Borris
bidlo pobrał a na prawo mo ne przipusczil 1414
KsMaz I nr 2158; Szwyathkowye przerzeczony
kv swyadeczstwu mayą bycz przypysczeny (admittantur) Sul 11; Stryi albo kmothr bandąncz
gednaaczem przyaczelskym... ky przysandze ma
bicz przipvsczon (admitti debet) ib.; My w thakey przythczy skazałyśmy... lana szwyadeczstwo przypysczicz (decreyimus... probationem
fore admittendam, Dział 22: przysadzylysmy
doswyatczycz) Sul 33; Thedi łanowo swyadeczstwo ma bicz przipysczono (probationes
sunt admittendae) Sul 34, sim. Dział 23; Thedi...
Pyotrową przysągą przykazygemy bicz przipysczeną (dicimus... iuramentum admittendum) Sul 34; Gdiby ktho... kv vkazanyv swogey nyewynnosczy przeth namy... nye bylbi
przypysczon (si... admissus non fuerit, Dział 60:
aczby... tego to nye chczano przypusczycz)
Sul 60; M a... oszvyathczycz, ysz m y... kv
viwyedzenyv a oczysczenyy gegosmy nye przypysczyly (ipsum non admisimus, Dział 60: yszesm y... nye chczeli przypusczycz) ib. ; Pothkomorze nasz tego, gen lepsze snamyona...

ykaze..., ma przypysczycz (admittere) kv
szwyathczenyy Sul 77, sim. OrtMac 58, OrtOssol 47, 4; Powod ky doswyathczenyy granycz... ma bycz przypysczon (admittatur) Sul
77; Panye woycze, przypuscz (sinatis) na prawo
(iOrtMac 72: kv praw) o tho szlubyenye OrtOssol 57, 2, sim. OrtMac 72; W tey rzeczy
Pyotra na swiadeczstwo ystawylismy przypu
sczycz Dział 24, sim. ib. 23. ~ Cf. Przepuścić.
Przypytać się 'domagać się, zażądać, wysunąć
pretensje, wystąpić sądownie przeciw komuś, ali
ąuid petere, postulare, flagitare, poscere, aliąuem
in ius vocare \ Requisi<vi> al. przypytalem sye
tantum, quam suprascriptum est 1470 StPPP IX
nr 812; Leonardus... misit interlocutoriam al.
przypytal szye super dominum Mrokowsky
iuxta tres citaciones 1475 AGZ XVI 118; In
tercio iudicio comparentibus partibus prefatis
requisivit al. przypythal <się> super Iacobum...
yolens proposicionem facere al. zalowacz con
tra ipsum idem lohannes 1479 AKPr V 382;
Quod dum lohannes... stetit coram iudicio,
literam suam concessit de iure sibi sex civitatum datam et attemptayit terminum al. przypithal sza de suis expensis, quas Iacobus...
fideiussit coram sex civitatibus in iure sedentibus ib. 385; Iterum lohannes Thobolka ab
Ursula matre sua attemptabat al. przypithal
sza, utrum iam ius debet portare pro ducentis
marcis, quid pro laboriosis rebus ib. 386.
Przypytować się ' domagać się, wysuwać preten
sje, występować sądownie przeciw komuś, pos
cere, flagitare, aliąuem in ius vocare9: Philipko...,
Petrus..., Andreas... actores accusabant contumaciam al. przipithowali sye contra... Fyethkam 1443 AGZ XIV 92; Ad cuius reclamacionem Zaramba interrogabatur al. przypythowal
sye ad penam dicens ib. 103; Georgius... przipithowal sye ad penam super Mykulecz..., quia
ipse prolocucionem fecit a dominabus 1455
AGZ XI 409; To dzyeczyą vmarlo a mathka
szye przypythowala (OrtOssol 58, 4: przypowyedzala szyą) kv czasczy tego dzyedzyczthwa (par
tem alloquitur scultetiae) OrtMac 74.
Przyrazić 1. 'przycisnąć, przyprzeć, premere’:
Ktoregos ysrzawszi oslicza przirazi syo ky sczenye (iunxit se parieti) y zetrze nogo sedzocego
na sobye BZ Num 22, 25.
2. 'rozbić, uderzyć czymś o coś, discutere,
frangere, aliąuid aliąua re percutere’ : Blogoslawony, gen trzymacz bodze y przyraszy (allidet)
malutke *swoge kv opocze FI 136, 12, sim. Pul.
Przyręba 'miejsce, na którym wyrąbano drzewa
w lesie, tu używane do wypasu świń, hoc loco silva
excisa, ubi sues pascuntuF: Quia tu recepisti
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a porcis imp(ulsis) ad siluas ad pascua al.
*pryramba viginti marcas grossorum yiolenter
1464 StPPP II nr 3771.
Przyręczyć, Przyręczyć się 'dać za cos porę
czenie, zaręczyć, cavere de aliąua re, spondere :
Troyan... iurabit contra Boguslaum..., sicut duas
marcas non fideiussit, ne prziranczil so, pro
Petrassio 1390 TPaw III nr 1730; Gedy Janus...
przyranczil Dobrogostowy... k themu wąnu
pąney Frone na Morawsku 1424 Pozn nr 1176;
Pro prefato Jacobo... prefatam penam vallatam
nobiles Abraham ... et Jacobus... profidejusserunt al. przyranczyly 1494 PawPoj nr 21.
Przyrobić 'dodatkowo obrobić, uprawić, przez
uprawę ziemi dodatkowo zyskać, colere, agro
colendo acąuirere : Decrevimus, quod dominus
capitaneus domini episcopi... debet... hominem
restituere ipsi Dadzbogio cum omni, quod ellaboravit al. czso przirobil 1454 Tym Wol 37. ~ C f
Przerobić.
Przyrodność ' właściwość, cecha, quod alicuius
rei proprium est, alicuius rei natura : Iacosz tho
Moyszeszow kyerz gorzał a przy them szwa
przirodnoszcz zelonoszcy yymąl, thak thy,
panno, zosztalasz, yak anyol powedal XV
p. post R X X V 221.
Przyrodny f o r m y : n. sg. m. przyrodny 1412
KsMaz I nr 1734, 1436 R XXIII 276, 1437 Wisi
nr 228 s. 88, etc.;f. przyrodna 1462 KsNWarsz I
nr 580; ~ d. sg. m. przyrodnemu 1422 Pozn
nr 1118, 1449 AGZ XI 337;/. przyrodnej 1437
StPPP II nr 2712, 1446 AGZ XI 270, 1462
KsNWarsz I nr 580; ~ ac. sg. m. przyrodnego
1427 ArchTerCrac CXLVI 41, 42, 1463 AGZ XII
449; f. przyrodną 1413 AKPr VIIIa 122;
~ n. pl. f. przyrodne 1471 StPPP IX nr 833;
~ ac. pl. m. przyrodne 1423 Czrs 283, 1465
AcPosn I 376; ~ v. pl. m. przyrodni M W 53 b.
Z n a c z e n ia : 1. 'zrodzony z tej samej matki,
ale innego ojca, lub z innej matki, ale tego samego
ojca, natus eadem matre, sed alio patre, vel alia
matre, sed eodem patre5: Stanislaus... obligatus
est fratres suos uterinos et przirodne ad tertiam
viam domini principis in Czirsko constituere
1423 Czrs 283; Fratrem coadunatum al. przirodnego 1427 ArchTerCrac CXLVI 41, 42;Przirodni brat nouercarius 1437 Wisi nr 228 s. 88;
Hedwigim, filiam olim Nicolai K vnstat..., e t...
Vitum et Petrum, pueros providi Iohannis Gerlyn..., dietę Hedwigis fratres cogermanos al.
przyrodne 1465 AcPosn I 376; Przirodny brath
novercarius XV p. post. PF V 7, sim. ib. 30;
~ może też 'rodzony, pochodzący od tych samych
rodziców, eisdem parentibus natus5: Frater ipsius
vlg. przirodni 1412 KsMaz I nr 1734; Iohannes

et Paulus debent expedire al. wyprauicz sororem
suam germanam al. przyrodno cum viginti marcis 1413 AKPr VIII a 122; Thomislawa, Do
ro thea, Heduigis ducunt testes pueri... erga
Albertum, fratrem ipsorum al. przyrodnemu
1422 Pozn nr 1118; Quia se inscripsit soluere
septem marcas census annui... fratribus suis
germanis al. przyrodney bracy 1437 StPPP II
nr 2712; Leonardus... recognovit, quia sorori
sue przirodney viginti duas marcas dedit 1446
AGZ XI 270; Marcissius... dedit fratri suo Stanislao przyrodnemu quinquaginta marcas 1449
ib. 337; Albertus... recognovit, quod pueri
Malsthynow<s>kye pueri et sorori al. p<rz>yrodney et ulterius super eorum bona puerorum
Malsthynowszky soror p<rz>yrodna debet eis
dare pacem 1462 KsNWarsz I nr 580; Dedit
sibi terminum per fratrem ipsius przyrodnego
pro eodem furę 1463 AGZ XII 449; Venientes
due sorores germane al. przyrodne... confesse
sunt 1471 StPPP IX nr 833; Przyrodny brat
Yterinus frater ca 1500 Erz 82. ~ Cf. Przerodny.
2. 'należący do tej samej rodziny, qui eadem
familia ortus e s t *Mnyeszi Iakubie... y Ja
kubie *wiensi... panny Mariey syestrzeny a pana
nasszego Jezucrista przyrodny! M W 53 b;
~ Przyrodny confinis XV med. Wisi nr 1302.
3. 'zgodny z naturą, naturalny, naturae conveniens, naturalis : Virtutis enim motus, quasi
naturalis, *prirodny, in fine forcior est 1436 R
XXIII 276.
Przyrodzenie, Przyrodzienie fo rm y : n. sg.
przyrodzenie Gn 172b, XV med. SKJ I 96, BZ
Num 26, 47, etc. etc.; przyrodzienie Rozm 157;
~ g. sg. przyrodzenia 1413—4X4 XIV 503, ca
1420 R XXIV 84, 1421 Pyzdr nr 704, etc. etc.;
przyrodzienia XV p. post. R XXV 175; ~ d. sg.
przyrodzeniu Sul 38, 1466 R X X II14, Rozm 10,
etc.; ~ ac. sg. przyrodzenie Gn 173b. 183a, ca
1420 R XXIV 82. 87, etc.; ~ i. sg. przyrodzenim 1389 TPaw III nr 1514, 1397 StPPP VIII
nr 6109, 1414 AKH III 227, Rozm 155. 156;
~ /. sg. (w) przyrodzeniu BZ Gen 1, 25,
1447—62 Zab 544, Rozm 555; ~ n. pl. przy
rodzenia BZ Num 26, 27, Rozm 156; ~ /. pl.
(po) przyrodzeniach BZ Num 26, 20.
Z n a czen ia : 1. 'zespól cech wrodzonych, wła
ściwości istotnych, usposobienie, skłonności, cha
rakter,, charakterystyczny rys, quae alicuius rei
propria sunt, ingenium, natura : Fftorecz przyrodzene gesth tho V0szeve, ysze gdis szo on che
odmlodzycz, tedycz vocz on ge gorske korzene
Gn 172b; Trzeczecz przyrodzene vosz tho ma,
ysze [g]gdiszcy gy szegnago, V0czcy on gedno
vcho ogonem szaslony Gn 173b; Prosznosczy,
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nyenyenv przyrodzenye {pro myenyenyy przyrodzenya) stworzenye czlovyecze poddana {pro
poddane, vanitati enim creatura subiecta est
Rom 8, 20) 1449 R XXV 165; Empireum dicitur quasi ignitum, ab intus ardens, et est celum
intellectuale vel spirituale, dei habitaculum et
angelicam naturam, przyrodzene, designans XV
med. GIWroc 81 v; Moy namyleyschy, nade
wszythky gyne w navkach nauczon[y]e,
<w) przyrodzenyy czvdne, *mocznye, mą
drale y thesch *wymownye nawybornyeyschy!
1447—62 Zab 544; Przewyszasch... Paryscha
czydnoszczya.. <Hek)tora przemosznoszczya
y przewasznoszczya y wszythky gynne gym
w przyrodzenyy <rowne) ib.; Sicut enim lapis
ex natura, s przyrodzenya, sua semper tendit
infra XV p. post. RRp XXV 182; To mayą od
syego przyrodzenya (natura concedente), yze
svoy plod podlvg syego czaszy rodzą Rozm 5;
Była {sc. Maryja) barzo sylno myslyva a dobrego
przyrodzenya (nam capax ex ingenio fuit valde
leyi) ib. 17; Przeto byl czysty przyrodzenya
svego, yrodzenya byl czystego (castus fuit tam
natura, quam complexione) ib. 31; Vzdroyycz
nyedostatky przyrodzenyy rodzayą..., to yest
tyey moczy boskey podobno yczynycz ib. 46;
Alye yoda podlvg svego przyrodzenya (sicut
eius exigit natura) przeschedschy przez chvsthy
y yyczyekla ib. 123, sim. ib. 72. 141; Boyym
było yego przyrodzenye tako okraszylo (hunc
enim sic ornaverat naturalis cultus)..., ysch
v nym nye było nyyednego pobrudzenya ib. 148;
Od yego yyelebnego przyrodzenya były rącze
yego dobrze czyalem przykrety {pro przykryte,
carne naturaliter erant bene tectae) ib. 153; Pamyetaymy nynye przyrodzenye (complexionem)
czyala pana Iesucrista naschego ib. 155; Bo yest
tam było zavrotne z bo<g yem przyrodzenye
(ibi nam reciproca cum deo fit natura) ib.; To
dostoyne czyalo naczystschey {leg. naczyściey?) przyrodzenym było oplczyono (carnem
hanc mundissime constat naturatam) ib.; Vschakosch v Yeszvkrystczye nye było pospolne przy
rodzenye czlovyecze (generalis hominum complexio), alye dvchowne ib.; Thy czthyrzy elem enta... szą czyalv svego stvorzyczyela wschytky
dostatky dały podług tego, yako yem myły stvorzyczy<e)l vstavyl albo przydał mocz ych przyrodzenyy a takyesch przeczy w yego... stalemv
przyrodzenyy nycz nye blądzyly (in frequenti
sanitate nihil discrepantes) ib. 156; Vschytko,
czokoly v nyem było vysze przyrodzenya (omnia
superflua naturae), to sza swa moczą przemagaly ib. 157; <Z> pospolnego przyrodzenya (ex
natura... communi) tego nye czyną, alye y go-

dzyną mąky me, ktorasz yescze nye przyschła,
tedy s przyrodzenya pospolnego (ex communi
natura), ktoresz s tobą mam, (mam ) czyrpyecz
ib. 207; Ta ystna voda przemynyla szye, swe
przyrodzenye (naturam) odmyenywschy, przemyenyona przez mylego Iesu barzo y krasne
yyno, yako kyedy na svyeczye postało, bo przemynyyschy sve przyrodzenye vodne y prze
mynyla barve czyrvonego vyna (derelinquens
proprium colorem vini sumit rubicundi colorem
et saporem) ib. 208; Drudzy, którzy, by zawzdy
czyalo myal s przyrodzenya (ipsum semper
habuisse tale corpus per naturam), alye by yydzyano y yavno było, myenyly, yszby na czasz
yczynyl smyertelne, a yyecz yakoby s przyro
dzenya takye szye vkazal (ibi qualis erat per
naturam, talem se ostendit) ib. 368; Bądzze,
Iudaschv, przekląty..., bo yest grzech ossobny,
barzo nyepodobny, ktorysch pochodzy s przeklątego przyrodzenya tvey srady ib. 515; Myły
Krystus byl barzo roskosnego przyrodzenya
przeze vschey *ophytosczy ib. 606; Baczy tez
«z pravdy» dyoyako mozem rozvmyecz: pyrve
ylkoz ku przyrodzenyy, y ktoremze yesteszmy
stvorzeny ib. 785; Nye yest tho obyczay rzymskyego prava, aby kogo ymorzyl o lyekkye slova,
czo nyegdy czloyyek glupy s pr<z yrodzenya
movy ib. 788; ~ przyrodzenie człowiecze 'ze
spól cech psychicznych człowieka, natura humana, ingenium : Ipsa creatura, gl. id est humana
natura, czlowyecze przyrodzenye, liberabitur
a seruitute corrypcionis (Rom 8, 21) XV med.
SKJ I 96; Przyrodzenye człowiecze (natura hu
mana) rychley syą skłony podług świata kv
grzechy, nysz podlvg swiathlosczy kv bogv
Dział 1; Ninye gy maio, dzirsza y chowayo za
czsnego y falonego cloveca, caco vele czlowecze
przyrodzene poszoda y kako przyslusza p<ra)yo
clovecze 1474 Zab 540; luz yest osvyączon syn
czlovyeczy... a bog oczyecz osyyczon yest v nym,
czysch v czlovyeczem przyrodzenyy, bo czlovyecze przyrodzenye przyłączyło szye yest slovo
{pro sloyu) Rozm 555; Podług czlovyeczego
przyrodzenya chczyal smyerczy yczyecz, alye
bostwo... chczyalo, aby vmarl ib. 605; ~ 'stan
naturalny, pierwotny, właściwy, condicio natura
lis quae dicitur, condicio antiquissima, recta :
Tesze yy miłego Xpa prosycze, isbicz thy to
rosczky y tho tese kamene obrocylo szo ono
szaszo f swe pryrodzene Gn 183a; Bonum est
naturale, quod homo habet de naturali condicione ylg. sz wlosczego przirodzena ca 1420
R XXIV 84; ~ Propter cognacionem, przyro
dzene, yirginitatis 1456 ZabUPozn 91.
2. 'jeden z czterech pierwiastków, z których
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rzekomo miał się składać wszechświat i czło
wiek, elementum': Ysch yest było czyalo vyelyebne ze czvorga przyrodzenya dobrze *vylozeno (ex humoribus complexionatum) Rozm
155;To dostoyne czyalo... naczystschem *czyvorem przyrodzenym było yylozono (purissimis
humoribus complexionatam) ib.; Czokolyye
*nalyezyoną ze czvorga przyrodzenya (in humo
ribus) v czyelye... Yesvkrysta..., to yest było
czystsche... nyz w pospolnym czyelye y<n>sche<go> czlovyeka ib.; Vylkoscz <z> gorączoscza, to dvoye przyrodzenye albo elementa,
dayaly szye (leg. są) yemv krvye (calidum et
humidum sanguis ministrabat) ib. 156; Zymno
szuchem (leg. z suchem) przyrodzenym albo ta
dvoya elementa dayaly yemv byaloscz ib.; Tako
thy czthyrzy elementa albo przyrodzenya (humores isti quattuor) zyednaly sszye v yego svyąthym czyelye, yze yedno drugyemy svoym przy
rodzenym nygdy szye nye przeczyvylo ib.; Takye
to przyrodzyenye, ktoresch szye znamyenyye
kolera, nygdy go nye yczynyla gnyevlyvem ib.
157; To czvoro przyrodzenye albo elementa
(humores ąuattuor) nygdy nye panovaly v my
łem panye, alye szą yemv sluzyly ib.
3. 'przyroda, świat, natura, mundus : Sicut magistri inąuisitores naturarum, *wibadayoczy
przirodzena, dicunt, quod omnis, qui naturaliter est surdus, ille eciam est mutus XV med.
GIWroc 73 r; Sunt autem tria scribenda in cordibus nostris, que pertinent ad mortuos: condicio naturę, <za; kon albo obi<cza>y naturi
<alb>o przirodze<ni>a..., omnes enim ex condicione naturę nascimur, ut moriamur 1461—7
Serm 320 v; Secundum vis naturę, podług moczy
przyrodzyenya, homo indiget cibo et potu XV
p. post. R XXV 175; Czernym szyą yrodzyla,
kyedym ya szama oddalona tego darv yyelebnego, yen yest dan kazdemy czlovyekv od przy
rodzenya (tali nam naturae dono sola sum privata) Rozm 6; Blogoslavyon bądź, yenzesz przyrodzenyy zakon vstavyl ib. 10; Yako movyą
*mystrovye przyrodzenya (secundum medicos),
yze v kazdem czlovyecze czthyrzysta schesczdzyessyath y dvoye kosczy ib. 819; ~ 'prawa
natury, właściwości natury, leges naturae, quae
naturae propria sunt5: Partus supernaturalis nad
przirodzene albo mimo przirodzene ca 1420
R XXIV 87; Iakokole rzeczy ymorzene a doko
nane przeczywko przyrodzenyy (contra naturam) trydno mayą bicz othmyenyony Sul 38;
Przecywko przyrodzenya (pro przyrodzenyy) kv
*lyedzskyemv zbawyenyy vkazvge bog swa
czvda, nye chcze zgubycz swego lyvda XV med.
PF IV 593; Sara... szyna Isaaea w starosczy

swey nad przyrodzenye poczala M W 60b; Then
stary mąsz y yego zona... osobnym darem
w sve starosczy przeczyvo wschemy przyrodze
nyy yyelyebny y przeslavny plod przyaly Rozm
46; Chleb nasz nadprzyrodzony day nam dzyszya, tho yest Yesukrista, który yest nadprzyrodzenszy, dvszą (pro czvsz) nade wschytko
przyrodzenye (qui est supersubstantialis, id est
super omnes substantias) y nade wschystko styorzenye ib. 277.
4. ' istota, stwór, stworzenie, animaV: In hoc
triplici differencia designatur, quod omnis na
tura intellectualis siue homo, wschelke prziro
dzene rosumne iako czlovek, siue angelus, siue
deus, in laude yirginis delectatur 1461—7 Serm
442 y; Angelske y człowiecze stworzenye ku poznanyu siebie bog sztworzil, ktoresz przirodzenye ystawicz ku wiecznosczi chczial, to przirodzenye przes watpienya ku swemu podobyenstwu stworzil M W 120 a—b; Ocze,... *oszvyeczey syna tvego, aby syn tvoy czyebye osvyczyl,
yako yemv dal mocz yschego przyrodzenya (potestatem omnis carnis Jo 17, 2) Rozm 575.
5. *rodzaj, gatunek, genuś*: Deus videt quinque genera hominum, *poczoro pocolene,
prz<y>rodzene, primo videt tribulatos..., secundo videt deuotos ca 1420 R XXIV 82;
Wsplodz szemya... drzewo yablko noszocz,
czynyocz owocze podług swego przyrodzenya
(iuxtagenus suum) BZ Gen 1, 119sim. ib. 1, 21.
29. 7, 14; Wsplodzyla szema... drzewo noszocz
owocze a mayocz kaszdi szemyo plodzocz po
dług przyrodzenya swego (secundum speciem
suam) ib. 1, 12; Vczynyl bog... robaczstwo, ys
to szo plodzy (pro płozi) po szemy w swem
przyrodzenyu (in genere suo) ib. 1, 25; Pauonum
generi, przyrodzenyy, non timet esse comes 1466
R XXII 14.
6. 'płeć, sexusi : Prze krzechkoscz przyro
dzenya (propter fragilitatem sexus, Dział
46: dla krechkosczy *pannyeyskyey) wdowam
szescz lath w dawnoscz dany bączcze Sul 54,
sim ib. 23; Prawa, dobra zensczynaa... iest stróża
myśli a iest wielebnoscz przyrodzenya a stolecz
czsnoty Gloger; Wsrzal (sc. Polikarpusz) czloyyeka nagyego, przyrodzenya nyeyyeszczyego
De mor te w. 26; Yako myły Iesus... dzyekoval
bogv oyczv s tego, yze y (leg. ji 'go5) dal vznacz
mldemy a krewkyemy przyrodzenyy nyevyesczyemy Rozm 322.
7. 'pokrewieństwo a. powinowactwo, consanguinitas vel affinitas’: Sicut Nicolaus proximior
przyrodzenim post amitam contra Strzeczca...
ad Gawroni 1389 TPaw III nr 1514; Quod prawim przirodzenim Bogunow<i> przislu<sza> tha
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dzedzina, ez kupił *vo dvu sostru 1397 StPPP
VIII nr 6109; Iacom ia krwą y przirodzenym
bliszi Katherzinye nisly Pyotrass 1414 AKH III
227; Non propter affinitatem nye dla przyrodzenya albo przyaczelstwa 1413—4 JA XIV 503; 5
Yako Wawrzynecz z braczo iest blisszy tey
czosczy, yosz Srocosz v Micolaya cupil, crwyo
przyrodzenya 1421 Pyzdr nr 704; Njszadnemy
czlowyekowy potrzebyszno vkazanye albo
szwyadeczstwa gynego kv blyszkosczy przyro- 10
dzenyą (ad ostensionem successoriae hereditatis nemo testimonium aliąuid indiget) OrtOssol
79, 1, sim. OrtMac 105; Ex hoc patet, quod
cognacio, przyrodzenye, non facit proximum,
15
sed misericordia XV p. post. GIDom 19.
8.
'ród, rodzina, gens, familia : Egredere de
terra et de cognacione, przyrodzena, tua (Gen
12, 1) XV med. GIWroc 111 r ; Bili synowye Ivda
po przirodzenyach swich (per cognationes suas):
Sella..., Fares... a Zare BZ Num 26, 20; Tocz 20
S 0 przirodzenya (cognationes) Zabvlonowa ib.
26, 27; To to przirodzenye (cognationes) synów
Asserowich y liczba gich cztirzi a pyoczdzessyoot
tisyoczow ib. 26, 47; Bo wszistczi mozowye
poymo zony s pokolenya y s przirodzenya 25
swego (de... cognatione sua) ib. 36, 7; ~ S kamyennego przirodzenia saxigeno semine 1444
R XXIII 305.
Przyrodzeniec 'krewny, consanguineus, propinquus’: Querebant Xpm inter cognatos medzi 30
przirodzenczi (Luc 2, 44) XV in. R XXIV 61.
~ Bohemizm.
Przyrodzeństwo *pokrewieństwo, consanguinitas : Gegosz (sc. Jakuba, stryja Konrada) Domyenyk... zamyeszkal gest odeszwacz... o thake 35
przirodzenstwo (sibi huiusmodi consanguineitatem opponendo, Dział 24: thym, ysz gest przy
rodzony krwią Kvnratowy) Sul 35; Domyenik
swyadeczstwo przerzeczonego Iakvba dlya przerzeczonego przyrodzenstwa (propter... consan- 40
guineitatem, D ziali4: przeto ysz gest przyrodzo
ny Kvnratowy)... czwyrdzyl bycz nyegodne ib.
Przyrodzie się 'złączyć się węzłem rodzinnym,
rinculis consanguinitatis se coniungere : Przyrodze sze coaptabo ca 1428 PF I 486. ~ Cf. 45
Przyrodzony.
Przyrodzienie cf. Przyrodzenie
Przyrodzon c f Przyrodzony
Przyrodzoność'pokrewieństwo, consanguinitaf:
Stryi albo km othr... kv przysandze ma bicz 50
przipvsczon,
gdi
przy
myanowany[ch]v
szwy<a thkow przyrodzonoscz (consanguineitas) gemv nye była obrzeczona Sul 11.
Przyrodzony fo rm y : n. sg. m. przyrodzon
1404 SKJ III 195, BZ Gen 29, 13, OrtMac 105, 55
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OrtOssol 79, 1. 2; przyrodzony 1426 Pozn
nr 1216, 1437 ib. nr 1589, Sul 35, etc. etc.; przyrodzeny OrtMac 28. 102, OrtOssol 92, 4 ;/. przy
rodzona 1398 StPPP II nr 227, XV in. R XXIV
61. 70, XV p. pr. R XVI 349, etc.; neutr. przy
rodzone ca 1450 PamLit IX 318; ^ g. sg. m.
przyrodzonego Gn gl. 42a, ca 1420 R XXIV 83,
Sul 9, etc.; f. przyrodzonej XV p. pr. R XVI
349, BZ Gen 31, 13; neutr. przyrodzonego
Rozm 485. 554. 602; ~ d. sg. m. przyrodzonemu
Sul 90, OrtMac 53, OrtOssol 34, 4. 45, 1, Dział
10; ~ ac. sg. m. przyrodzony 1444 R XXIII 310;
przyrodzonego OrtMac 20. 127, OrtOssol 21, 2.
26, 2. 91, 1. 92, 3, Rozm 88. 402;/. przyrodzoną
1440 R XXV 241, Sul 90, XV med. SKJ V
281, BZ Deut 23, 12, XV
R XXV 148; neutr.
przyrodzone Rozm 463; ~ i. sg. m. przyrodzo
nym OrtMac 107, OrtOssol 79, 4, Dział 48;
przyrodzenym Rozm 156; /. przyrodzoną 1466
R XXII 24, Rozm 20; ^ l. sg. m. (w) przyro
dzonym XV med. R XXV 159; /. przyrodzonej
BZ Gen 11, 28, Rozm 252; neutr. przyrodzonym
Rozm 154; ^ n. pl. m. przyrodzeni XV in.
R XXIV 75, Sul 56. 105, XV med. PF V 58, etc.
etc.; przyrodzoni OrtMac 75. 80, OrtOssol 58, 4.
67, 4, Dział 24; neutr. przyrodzona BZ I Par 7, 9.
8, 28; ~ g. pl. m. przyrodzonych BZ Num 34, 14.
I Reg 20, 6. I Par 7, 11. 9, 9, etc. etc.;f. przyro
dzonych OrtMac 68, OrtOssol 55, 1; ~ d. pl. m.
przyrodzonym XV in. R XXIV 64, OrtMac 82.
83. 88, OrtOssol 63, 3. 4. 66, 3; ~ ac. pl. m.
przyrodzone Sul 65. 105, BZ Jos 6, 23, Ort
Mac 49, etc.; ~ v. pl. m. przyrodzeni M W 55b;
~ i. pl. m. przyrodzonymi Sul 105, BZ Lev 21,2,
OrtMac 49. 77, etc.; przyrodzenymi Rozm 23;
przyrodzonemi OrtMac 129; /. przyrodzonymi
Rozm 9; ~ l. pl. m. (po) przyrodzonych BZ
Num 26, 23. 28. 42. 48. I Par 5, 24, e tc .; f przy
rodzonych ca 1500 JARpU 144v. 146r, Rozm 45.
Z n a c z e n ia : 1. 'związany z naturą, zgodny
z naturą, dany przez naturę, naturalny, wrodzony,
cum natura coniunctus, naturae conveniens, a na
tura datus, naturalis, insitus, ingenitus': *Przyrodzono miloscz<ą> amore natiuo ca 1428 PF I
485; Dlą vkladv przyrodzonego rosumv propter
rectitudinem naturalis rationis XV p. pr. PF IV
616; Ad vitam naturę przyrodzon[y]emv XV
med. R XXV 152; Quia propter tres causas
misericordia supereffluit ab ista gloriosa virgine.
Prim o... propter naturalem et ingenitam eius
bonitatem prze przyrodzoną yey dobrothlywoscz XV med. SKJ V 281; Czego ządasz od
blysznego, by mv zasyą zyczyl tego... Tho iest
pravo przyrodzone, pospolv sz lyvdzmy stwo
rzone ca 1450 PamLit IX 318; *Prziroczoni ori-
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ginalis ca 1450 P F IV 579; Per virginitatem placuit angelis, quia angelis cognata est, przyro
dzona, virginitas 1456 ZabUPozn 94; Fflorent
arbusta gignencia poma venusta nectare yitali,
gl. vinaci potacione seu naturali vigore przyro
dzoną wnantrznosczą, depositura mali, ąuorum
diuinas gustus redolet medicinas 1466 R XXII
24; Myloszyerny gospodnye,... nye oddalay
mnye tako yyelyebnego darv przyrodzonego
(tam bono munere naturae), alye my day twe
yczyeschenye, abych porodzyla moy plod Rozm
6; Kako okraszyl [y] yschemy cznotamy przyrodzonymy (yirtute naturali) ib. 9; Takyesch ya
(.sc. Maryję) przyrodzona nadobnosczyą okra
szyl (pulchritudine natura decoravit) ib. 20; Nade
wschytko poyyschyl czyą nadobnosczyą y wschemy dary przyrodzenymy (naturalibus donis)
ib. 23; Ten w *C hyervbym groźny... y ye wschech
moczach przyrodzonych a nyeyednym rozymem
ogarnyony ib. 45; Dzyevycze porodzenye przez
mąskyego dotknyenya nade wschytky praya
przyrodzonego byegv ib. 46; Alye grzech a za<z droscz zawzdy Żydom przyrodzona ib.
120—1; O przyrodzonym vylozenyv (de complexione) czyala Iesuszoyego ib. 154; Thy czthyrzy elementa albo przyrodzenya... czyalo mylę
Iesvcrista svoym byegyem przyrodzenym tako
szye (leg. są) oplczyly, ysch szą czyalv svego
styorzyczyela wschytky dostatky dały ib. 156;
Krew yego przyrodzona nygdy szye v nym nye
przemynyla ib. 157; Ny (pro wye) yedyny (sc.
syn) boga oczsa godzyna dnya sądnego, alye
nye s przyrodzonego czlovyeczenstwa (non ex
natura humanitatis) ib. 485; O matko Iesucristova,... podobno, yze z rychlosczy przyrodzo
nego myloszyerdzya kv thvemv synovy snadz
by rada tego nyevyernego sdrayczą zamby tvemy
targała ib. 554; ~ 'materialny, corporeuś*: Day
nam chleb nasch, to yest Iesucrista, który yest
chleb nasz vyernych krzesczyanow, a tho nad
chleb, czvsz kromya chleba przyrodzonego,
czvsz potrzebnego kv podpomozenyv czyala (et
hoc super panem, id est praeter panem substantialem, id est necessarium, ad sustentationem)
Rozm 278; ~ dług przyrodzony (o śmierci)
'konieczność, necessitas : Dług *przirodzioni debitum naturae (electorum suffragium nobis tunc
subveniat, cum cordis nostri vinculum naturae
solvit debitum) 1444 R XXIII 310; ~ przyro
dzony (grzech) 'grzech pierworodny, peccatum originale : Sanctificata fuit ab originali, oth *przirodonego, peccato Gn gl. 42a; Fuit natus absque
originali pecato vlg. prze przyrodzonego grzecha ca 1420 R XXIV 83; In originali peccato
przyrodzonym XV med. R XXV 159; Dzyevycza

M arya... była... *oczystczona przez dvcha svyątego od przyrodzonego grzechu (ab originali
peccato) Rozm 9;
~ przyrodzona niemoc
'miesiączka, menstruatio : Tamquam pannus
menstruate yako szwkno albo coszvlya nyewyasty przyrodzoną nyemocz czyrpyączey XV
ex. R XXV 148, sim. 1440 R XXV 241; - przy
rodzone pismo *dzieła naukowe, zwłaszcza filozosczne, scripta doctrinae plena, praesertim philofiophica : Owa ya szlye k vam... doctory y mądrcze, którzy by pyssmo yykladaly, y skyko (pro
scribas?), którzy by przyrodzone pysmo yykladaly Rozm 463; Movyą thu phylozophovye,
czvsch madrcy przyrodzonego pyssma ib. 602;
^przyrodzona przygoda fpotrzeba naturalna, na
turale desiderium corporis : Bodzesz myecz
vichod przed Stani, k nyemvsz przidzesz prze
przirodzono przigodo (ad requisita naturae)
BZ Deut 23, 12 ~ rzeczy przyrodzone 'sprawy
praktyczne, quae quis agit, fa c if: Vndevidemus
in naturalibus, przyrodzonych rzeczach, quoniam
aliqi i mercatores existentes in aliena patria...
querunt campsores ca 1500 JARp X 146 r, sim.
ib. 144 v.
2. ezwiązany z kimś pochodzeniem od wspólnego
przodka, krewny, może też powinowaty, cognatione coniunctus, consanguineus, fortasse etiam
cognatus5: Woldrugely woyth syrothna głową..
czo masczyszny nye maya przyrodzonego (qui
consanguineos non habent), czo by tho foldrowal
OrtOssol 91, 2, sim. ib. 92, 4, Ort Mac 125. 127;
Przyszedlyby (leg. przyszedł-li-by) który masczyszną przyrodzony (amicus gladialis) tego
zabythego OrtOssol 91, 3, sim. Ort Mac 125;
~ Beata uirgo erat afinis, przyrodzona, sponso
XV in. R XXIV 61; Tercio fuit amica Xri sibi
confederata przirodzona ib. 70; Et audierunt
yicini et cognati, vsliszeli sąsyedzi, prirodzeni,
eius (Luc 1, 58) ib. 75, sim. EwZam 290; Prze
rzecz przyrodzonego alybo slugy swego (propter
causam consanguinei vel familiaris) paan sz
bakem... przydancz do sandv, wyną pyanc nadzescza ma bicz skaran Sul 9 ; Kaszdi gego przyrodzoni alybo blysszy (ipsius consanguineitate
vel affinitate proximior) przed naszym sząndzą... vczinycz m a... swyadeczstwo Sul 35,
sim. Dział 25; Kthokole... dzedzyną zastawyoną we trzydzesczy lath nye othkypy sam
alybo przes swe przyrodzone (per consangui
neos suos) Sul 65, sim. Dział 50; Ostatek gymyenya dzyedzicznego na przirodzone (pro cognatis) thego tho mąnza vmarlego... ma spascy
Sul 105, sim. ib.; Wschitko tho gymyenye... tha
tho wdowa s przirodzonimy (cum cognatis)
tego mąnza swego... na poli ma rosdzyelycz
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ib., sim. OrtMac 49. 77. 89. 129, OrtOssol 42,
4. 60, 1. 67, 1. 94, 2; S kthorichze tho (sc. bydła
i żyta) przerzeczony przirodzeny (dicti cognati)
nye mayąn bicz vczanstnyczi Sul 105, sim. Ort
Mac 27. 73, etc., OrtOssol 29, 4. 57, 4, etc.;
IJszliszaw, yze bil przyrodzon gemv
Gen
29,13; Gdisz bil uszlyszaal G etro..., przyrodzony
(cognatus) Moyszeszowy, wszitko BZ Ex 18, 1;
Iedno tilko myedzi przirodzonimi (in consanguineis) a blisznimi, to iest nad otczem y nad
maczerzo, y nad synem, y nad dzewko... pokala syo (sc. kapłan) BZ Lev 21, 2; Synowye
Izacharovi po przirodzonich swych (per cognationes suas) Tola BZ Num 26, 23, sim. ib. 26, 28.
42. 48. I Par 5, 24. 7, 5; Tocz so przirodzeni
(cognationes) synów Neptalimovich po czeladzach swich BZ Num 26, 50; Pokolenie synów
Gadowich podle przirodzonich y podle liczby
swey (iuxta cognationum numerum) ib. 34, 14,
sim. ib. I Par 7, 11. 9, 9; W nyes to gdisz yczecze
sbyegli, przirodzony (cognatus) zabithego nye
bodze mocz gego zabicz BZ Num 35, 12, sim.
ib. 35, 21; A wszedwszy tam mlodzencze wiwyodlasta R aab... y przirodzone wszistki gey
(cognationem illius) BZ Jos 6, 23; Prosyl myo
Dauid, abi szedł richlo do Betlema..., bo S0
tam slawotne obyati ode wszitkich gego prziro
dzonich (universis contribulibus suis) BZ I Reg
20, 6; Takesz temv rodzici y przirodzeny (co
gnati) gego nasmyewaly syo dobremy ziuotu
gego BZ Tob 2, 15; Gdyby przyszaszny radzcza... odstapywszy radzyecz przystapylby ku
szwemy przyrodzonemy (iuxta suum amicum,
OrtMac 36: przyyaczyelowy) OrtOssol 34, 4;
Gdyby czlowyek... postawyl takye szwyatky,
szwego *odczą gy gynne szwe przyrodzone (alterum suum amicum) ib. 42, 4, sim. ib. 63, 1,
OrtMac 49. 82; Przyrodzony gey mażą mowya
OrtOssol 58, 4, sim. ib. 67, 4, OrtMac 75; Quia
fuit cognatus, przyrodzony, imperatoris 1456
ZabUPozn 97; Naszich przyaczelow y naszych
przyrodzonych radą rosztropną 1460 PF V 38;
Domyenyk Pyotrowo swiądeczstwo chczal odwolacz, przeto ysz gest przyrodzony Kvnratowy
(propter praedictam consanguineitatem, Sul 35:
dlya przerzeczonego przyrodzenstwa) Dział 24;
Vznawszy, ysz [gest] przyrodzony myedzy przyaczelmy czastokrocz rzeczy gednayą y ykladayą
rychley nysz nyepili (amicabiles compositores
seu mediatores consanguinei esse consueverunt)
ib.; <A>czby nyektorzy zemyanye... braczą,
syostry abo wiosnę przyrodzone (proximum,
Sul 49: blyszego) zabylyby nye mayącze plodv
ib. 40; A by... szadny pan za sługą abo przyro
dzonym (propter causam consanguinei vel...
S łow n ik Staropolski VII
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familiaris) do sądv nye szedł ib. 48; Otho Elszbyetha, przyrodzona thvoya (cognata tua
Luc 1, 36), i tha począla szyna w staroszczy
svoyey EwZam 288; Szvkaly go (sc. Jesusa)
myedzy przyrodzonymy (inter cognatos Luc
2, 44) y znayomymy ib. 297; Szyedzyecz na pravyczy moyey... nye yest m e... dacz vam, ya<ko>by prze uasz, yzesczye my przyrodzeny
(quia propinąui mei estis) Rozm 402; ~ krwią
przyrodzony, przyrodzony krwią: Jaco Myrosek
Jasthculka yesth nąsch *bradth prawy, *krwę
przyrodzony stryny 1426 Pozn nr 1216, sim. 1437
ib. nr 1589; Tego Pyotra Domyenyk zamyeszkal
odwolacz... thym, ysz gest przyrodzony krwią
Kvnratowy (pro huiusmodi consanguineitate)
Dział 24; Albo szye stało bozem odrządem (pro
obrządem), yze czy, którzy sobye były przyro
dzeny krvyą, by szye złączyły v grzesche Rozm
668; ~ bli(ż)szy przyrodzeny, bli(ż)szy, bliski,
blisko, bliźni przyrodzon(y): Przeczywko kvpyączemv dzedzyną blyszy przyrodzeny przes trzy
latha... czynycz mogą (si ipsum aliquis consanguineus vel affinis... impediret) Sul 56, sim.
OrtMac 29. 60, etc., OrtOssol 19, 2. 27, 1, etc.;
Thy nye mogą oddacz swey oczczyszny przesz
przyszwolenya szwogych blyszych przyrodzo
nych (propinquiorum) OrtOssol 45, 2, sim. ib.
67, 2. 73, 3, etc., OrtMac 53. 90. 108. 140;
Tego ymarlego szyostry szyn, czo gest mv bly
szy przyrodzony po oczczv y po maczerzy (ex
utraque natione patris et matris), ma wsząndz
gemv gymyenye, a nye brathny szyn, czo mv
gedno po maczyerzy przyrodzony gest (ex media
natione) OrtOssol 57, 4, sim. OrtMac 73; Gedna
pany... vkazala szwą przyszagą, ysz oną po
them vmarlem blyszą przyrodzoną (proxima)
OrtOssol 61, 1, sim. OrtMac 78; Dal y zapyszal... dwye cząsczy szwym blyszym przyrodzo
nym (suis innatis amicis) OrtOssol 63, 3, sim.
ib. 63, 4, OrtMac 82. 83; Mozely tego vmarlego czlowyeka blyszky przyrodzony (gladialis
amicus, OrtMac 102: blysszy przyrodzeny) gy
myenye y tego dzyeczy wzancz w szwą opyeką?
OrtOssol 75, 4, sim. ib. 77, 4. 78, 1, OrtMac 105;
Przydzyely kto a lyczy szye temv vmarlemv przy
rodzony, tedy ma czlowyek (pro członek) wymyenycz blyszkosczy a ma na to przyszancz...,
ysz mv gest w them czlonky a tako blyszko
przyrodzon ten vmarly, jako wymyenyl przed
gaynym sządem (quam proximitatem nominatam docere... debet) OrtOssol 79, 1, sim. ib.
79, 2, OrtMac 105; Kyedy onvmrze, tedy gego
blyschy przyrodzeny (OrtMac 127: przyrodzony)
masczyszna (proximior gladialis amicus) ma
thych nyedoszlych dzyeczy... opyekaldnyk[a]
43
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bycz OrtOssol 92, 4; Gdyby nye chczal na wy
prawa woyny geehacz, tedy gymyenya ma sstąpycz swemv bratv albo blysznyenw przyrodzonemv (proximis suis fratribus laicis, Sul 23:
blyszszey swey braczy layczkey) Dział 10; Spiewayczie panu,... królewny nyebieszkiey y naswiątsego sina iey blisczi przirodzeny, Janye
Krcziczielu y Seruacy biskupie bozi! M W 55b;
~bli(ż)szy przyrodzony przyjaciel: Thych dzyeczy blyschy przyrodzony (OrtMac 102: przyrodzeny) przyyaczel maszczyszna (proximior
amicus gladialis) moze[ly] szye thych dzyeczy
y gych gymyenyą podyącz OrtOssol 75, 4;
~ przyrodzony przyjaciel: Ten tho mąsz vmrze
y szostawy po szobye... bratha albo szyostry
masza albo gynego przyrodzonego prziyaczelą
albo opyekaldnyka (fratrem seu amicum gladialem vel amicos legitimos) OrtOssol 26, 2,
sim. ib. 21, 2. 91, 1. 92, 3, OrtMac 20. 127;
Takyemv nye może pomagacz przysząncz oczecz
any przyrodzony brath albo kthorykolye przy
rodzony przyyączel (pater, frater et conventi)
OrtOssol 42, 4, sim. ib. 43, 1. 60, 4, Ort
Mac 49. 78. 104; Ten ortel layal... geden przysząsznyk szwym (leg. z swym) przyrodzonym
przyyaczelem (cum suis amicis) OrtOssol 79, 4,
sim. OrtMac 107; Szgednall szye sz gey przyrodzonymy (OrtMac 129: przyrodzonemy) przyyaczelmy (cum amicis) OrtOssol 94, 2; Aby ona
tho... myalą dzyedzyczne po gego szmyerczy
besz wschey odmowy gego przyrodzonych
przyyaczol (amicorum) ib. 96, 4, sim. OrtMac
133; ^ 4uprawniony z mocy pokrewieństwa, qui
consanguinitate potestatem alicuius rei habet':
Jako prawye nye przirodzon Swanthoslaw ku
lankam... v Handzelborka any prawa k nym
gyma 1404 SKJ III 195; Tedy mogą gego przyaczyelye przyrodzeny (heredes seu am id)... przyszagą ykazacz, ysz gest sz malszenstwą vrodzon
OrtOssol 30, 1, sim. OrtMac 27; Tho ma gyego
zoną albo przyrodzony (heredes, OrtMac 28:
przyrodzeny)... oszyescz OrtOssol 30, 2; To
gymyenye ono dzeczą może dobrze swey matcze dacz albo gynemv swemv przyrodzonemy
(aut alteri..., cum ipsius propinąuior successor
sit) OrtOssol 45, 1, sim. OrtMac 53; Kto gest
prawy opyekalnyk, szlowye przyrodzony (qui
tutor est et qui etiam suorum infantulorum suc
cessor propinquior est), ten może przymarle
dzeczynne stoyacze gymyenye przedacz..., ale
byl-ly-by ten opyekaldnyk nye przyrodzony
k themv opyekaldnyczstwu (qui tutor puerorum
successor propinquior non est), ten nye może
dzedzynne (pro dzeczynne) stoyacze gymyenye
przedacz OrtOssol 50, 4, sim. OrtMac 62; Mo-

zely thą pan[n]y oddacz szwemy maszowy nyewyesczkie rzeczy przesz przyszwolenyą przyro
dzonych dzedzyczek (heredum)? OrtOssol 55,1,
sim. OrtMac 68; Tego przyrodzeny (heredes,
OrtMac 80: przyrodzony) nye ssząpowynny dacz
OrtOssol 62, 1; Tho nye przydze raczczam
wszancz, ale przydze gego przyrodzonym (here
des) ge bracz ib. 66, 3, sim. OrtMac 88.
3. 4związany z określonym urodzeniem, funk
cją, cum origine, munere coniunctus : Przirodzieny (war. lub.: przyrodzeny zyemyanye) indigene (et erunt vobis, sc. advenae, sicut indigenae inter filios Israel Ezech 47, 22) 1471 MPKJ
V 107; Iudex ordinarius pan dzedziczny, woyt,
lantwoyt przyrodzony XV ex. R XXV 143;
Wrządzony, wstawyony, przyrodzony (sc. sę
dzia) ib.; Gest yeden rodzay ptaschy..., yen yal
przepoyyedacz glossem czlovyeczym przyrodzo
nego y przychodzączego krolya Rozm 88;
~ 4urodzony, natus' : In vno regno honores et
dignitates donantur a rege alienigenis et non
donantur innatis, przirodzonim, in regno XV in.
R XXIV 64; ~ kraśnie przyrodzony *dobrze
urodzony, nobili loco natus': Vyczye, yze bog
nye yest przyyemcza person, czvsz aby ktorego
krasnye yrodzonego albo przyrodzonego zachoyal (ut... personatum aliquem obseryet), aby
yemv... dal zbayyenye Rozm 402; ~ przyro
dzona szlachcianka 4kobieta szlacheckiego rodu,
mulier nobili loco nata : Gdi kteri bąncz slyachczycz... nyecziyąndzyewkąn dobregolozaaalbo
przirodzonąn slyachczyankąn (cognatam nobilem) w domy yego... przes voley... rodzyczyelow wzyanthąn swemu przirodzonemu (suo cognato) albo prziyaczyelyewy w zonąn bi prawąn
vidal Sul 90; ~ przyrodzeni4rodzice, parentes' :
Przyrodzeny gyego parentes eius XV med. PF V
58; ~ syn przyrodzony 'syn własny, rodzony,
natura filius' : Gdyzczy ony mogły szye zvacz
syny bozemy, dalyeko yyączey syn boga yschechmogączego przyrodzony nye wloczyl (leg. uwłoczył) czczy boskey, acz szye bogyem myenyl
Rozm 839; ~ książę przyrodzony 4głowa rodu,
głowa rodziny, caput gentis, familiae': Zlyczeny
so po swich czelyadzach ksy0<żę>ta przirodzona
(principes cognationum suarum) ku boiom przesylny B Z I Par 7, 9; Cy S0 patriarchi a przyro
dzona ksyoszota (cognationum principes), gysz
bidlyly w Ierusalemye ib. 8, 28; ~ 4należny
z tytułu urodzenia, dziedziczny, qui ex origine
alicui debetur, hereditarius : Dicta Elizabeth confessa est non dedisse ex eo, quod esset sua przi
rodzona hereditas 1398 StPPP II nr 227; ~ przy
rodzona (ziemia) 4miejsce urodzenia, kraj ro
dzinny, ojczyzna, locus, ubi quis natus est,
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patria: Przyrodzona genitale (sc. solum esse)
XV p. pr. R XVI 349; Przyrodzoney natalis (sc.
soli) ib.; Vmarl gest A ram ... w zwey przyro
dzoney zemy (in terra nativitatis suae) BZ Gen
11, 28; Wrocz szo do zemye przyrodzoney (in
terram nativitatis tuae) ib. 31, 13; Czosmy schlyschely czynov, ktoresch czynyl v Kapharnavm,
vczyn tesch thv v tey przyrodzoney zyemy albo
znaney (in patria tua Luc 4, 23) Rozm 252.
Przyrok 'działanie magiczne przynoszące
szkodę, urok, fascinatio : Medio digito sputo
maculant sibi (^c. puero) frontem et vda labella,
ne paciatur in oculis fascinacionem al. przyrokv
XV med. R XXIII 269; Przyrok fascinum 1471
ib. 319.
Przyrosły 1. 'dorastający, dojrzewający, accrescens, adolescens : Przirosly (war. lub.: *przyloszly) accrescens (filius accrescens Ioseph, filius
accrescens et decorus aspectu Gen 49, 22) 1471
MPKJ W 14.
2. *zwiększony, pomnożony, qui maior, nu
mero auctus factus e sf: Gdi[by] Zydowye...
sczyrzpyą przed dwye lyecze svego dlvznika
o lyphą przyrosłą (pro usura accrescente)
y o gysthny dług do sząndv nye pozywayącz,
tedy thim tho vczynkem lyphą przyrosłą (usuram accrescentem)... straczycz mayą Sul 48, sim.
ib. 15.
Przyróść 'przylgnąć, przywrzeć, adhaerere*:
Przirosczie concreuerit (tunc iudicabitur huic
vitio subiacere, cum per singula momenta adhaeserit carni eius atąue concreverit foedus
umor Lev 15, 3) 1471 MPKJ V 23. - Cf.
Przyrosły.
Przyrównać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przyrownaję M PKJW 118, Rozm 317; przyrównam
1471 MPKJ V 118; 2. sg. przyrównasz 1471
MPKJ V 99; 3. sg. przyrówna Gn gl. 42b, 1437
Wisi nr 228 s. 86, XV p. post. PF I 204, Rozm
720; ~ imper. 2. pl. przyrównajcie Rozm 273;
~ part. praes. act. adv. przyrownając XV p.post.
R XXV 199; ~ inf. przyrównać ca 1431 Msza
XII s. 214, sim. V, 1449 R XXV 163, XV p. pr.
R XLVII 358, etc.; ~ praet. 3. sg. m. przyrów
nał 1471 MPKJ V 41, XV p. post. GIDom 81,
ca 1500 SprTNW W 9; 2. pl. m. przyrównaliście
1471 MPKJRp V 41 r; ~ plqperf. 3. sg. f. jest
była przyrównała Gn 178a; ~ part. praet. pass.
n. sg. m. przyrownan XV p . post. R XXV 178;
/. przyrównana XV med. ZabUPozn 125; neutr.
przyrównano XV med. GIWroc 26r, Rozm 377;
przyrównane 1449 R XXV 167, XV med. SKJ I
122; n. pl. m. przyrównany XV ex. R XXV 143;
~ inf. pass. pl. m. być przyrównani Sul 15. 47;
nraes. nass. 3. sg m. przyrownan jest XV
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med. MPKJ V^431; /.f przy równana jest XV med.
SKJ V 273; neutr. przyrównano jest ca 1420
R XXIV 82. 83. 86; jest przyrównano Rozm 377;
1. pl. m. przyrownanismy BZ Num 13, 34;
~ fut. pass. 3. sg. m. będzie przyrownan Rozm
284.
Z n a czen ia : 1. 'porównać co do właściwości,
uważać za podobnego, comparare, similem putare : Primo enim purgatur corpus per medicinam et per pocionem, gl. purgacionem, et huic
respondet, przirofna so, purgatio spiritualis,
que fit per timorem Gn gl. 42 b; Hoc bene
significatum fuit, przyrofnano vel snamonano,
Regum XIX XV med. GIWroc 26r; Kako nyerostropny byzkvp prze swo szalyonoscz y swoy
zzywot zly przyrownan yest malpye (assimilatur
simiae) XV med. MPKJ V 431; Luci comparata
(^c. sapientia), przyrównana yestczy, invenitur
speciosior (Sap 7, 29) XV med. SKJ V 273;
Vnde hec benedicta virgo assimilatur, przirownana, lilio XV med. ZabUPozn 125; Tvsmi
widzeli nyektore dziwi ssynow Enachowich s plemyenya obrzimowego, gimze to przirownanysmi
(ąuibus comparati) a sdalismi syo iako kobilki
BZ Num 13, 34; Przirownasch conferes (numquid regnabis, quoniam confers te credo? Jer
22, 15) 1471 MPKJ V 99; Przirownam (war.
lub.: przyrownayą, sim. Rozm 317) estimabo
(cui autem similem aestimabo generationem
istam? Mat 11, 16) ib. 118; Przirownalisczie
assimilastis, przipodobaly adequastis (war. lub.
rp.: przypodobały assimilastis, przyrównały
adequastis; et cui assimilastis me et adaequastis? Is 40, 25) 1471 MPKJRp V 41 r; Ya nye
yestem tak dosthoyna przyrownacz szye
k nyey..., boczyem zgrzeschyla sthokrocz vyaczey Naw 83; Comparabitur, przyrówna szą
themu maludkyemu, quem Jesus constituit in
medio suorum discipulorum XV p. post. PF I
204; Przirownani XV ex. ErzGlos 178; Com
parare przyrownacz vel przytraffycz ca 1500
Erz 82; Balaam... o they pannye prorokował,
yaszney gwyasdzye yą przyrównał ca 1500
SprTNW V 9; Vschelky, który słucha slow
m oych..., bądzye przyrovnan mądremv czlovyekv (assimilabitur viro sapienti Mat 7, 24)
Rozm 284, sim. ib.; Czerny podobno yest krolevstvo nyebyeskye albo k czemv yest przyrovnano (Rozm 377: przyrovnano, cui simile aesti
mabo Luc 13, 18)? ib. 377.
2.
'czynić podobnym, równym czemuś, similem
reddere: Smercz y tesze moka sv0tego Potrą
gestcy szo ona była mocze miłego Xpa pryrofnala Gn 178a; Simile est regnum celorum homini regi podoba szo albo przyrównano yeszth
43 *
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crolewszthwo nebeszke czlowecowi crolowi (Mat
18, 23) ca 1420 R XXIV 82, sim. ib. 83. 86;
*Pszirownacz sze conformari XV p. pr. R XLVII
358; Nolite conformari huic seculo, gl. id est
mundanis hominibus, nye chczyeycze sze przyrounacz (R XXV 163: nye chczeycze przyrovnacz) sweczkym lvdzom (Rom 12, 2) XV med.
SKJ I 56; Qui reformabit corpus humilitatis
nostre, configuratum corpori claritatis sue przy
ró w n a n ie (R XXV 167: przyrow[a]nane), po
dobne czalu swyąthosczy gego (Phil 3, 21)
ib. 122; Ita se conformavit, przyrównał (sc.
Christus), quibusdam hominum moribus, absąue
peccato XV p. post. GIDom 81; Comparatus est
(sc. homo) iumentis insipientibus et similis factus est illis vlg. przyrownan XV p. post. R XXV
178; Reddere qui voces iam scit puer et pede
certo signat humum, gestit paribus colludere,
gl. convenire przyrovnacz sye XV ex. GIKórn
II 211; Nye przyrovnayczye szye ym (nolite...
assimilari eis Mat 6, 8)! Rozm 273; Cristus...
tez szye przyrovna kosczyolu zyvemv a nye kamyennemv ib. 720; ~ Pro quo notandum est,
quod triplex est pax. Prima est ordinata, secunda
simulata, gl. simulata falsjwa, nekako przy
równana, tercia inquinata XV med. GIWroc 144v.
3. *zrównać w godności, postawić na równi,
uznać za równego, dignitate parem facere, parem
putare’: Oth *wyekugygo pothopyenya n[y]asz
*odyemy, *aby myedzy d[y]ostoyny thwey poszpolnosczy raczy przyrownacz (in electorum
tuorum iubeas grege numerari, Msza I. IV. V III:
wlyczicz, XIII: przylączycz) ca 1431 Msza XII
s. 214, sim. V; Prziro wna coequat 1437 Wisi nr 228
s. 86; Any potheem w powyszszenyy czczy
drvghym mogą bycz przyrównany (sc. zbiego
wie, nec... poterint adaequari) Sul 15, sim.
ib. 47; Nye przirownal schią parieverat (ipse
nominatus inter tres robustos, qui erant inter
triginta nobiliores, veruntamen usque ad tres
non pervenerat II Reg 23, 23) 1471 MPKJ V 41;
Przyrownayancz scha coequando se XV p. post.
R XXV 199; ~ Velut lapides preciosi auro
superadditi przyrównany XV ex. R XXV 143.
Przyrównanie fo rm y : g. sg. przyrównania
1436 R XXIII 277; ~ d. sg. przyrównaniu XV
p. post. R XXV 198; ~ ac. sg. przyrównanie
XV med. SKJ W 255; ~ l. sg. (w) przyrównaniu
XV med. R XXIV 341.
Z n a c z e n ia : 1. *porównanie, wykazanie po
dobieństwa, actus comparandi, aliquid alicuius
rei simile esse ostendendC: W przirownanyu in
comparacione XV med. R XXIV 341; Ku przy
równany v incomparabiliter XV p. post. R XXV
198.

2. *odpowiedniość, zgodność, podobieństwo,
convenientia, Concordia, similitudo : Melodie
sopor et nitor facundie aures si mulceant, tamen sine stabilitatis correspondencia, prirovnania, sensum anime non delectant 1436 R XXIII
277; Secundo ideo ut eius generacio temporalis
ex matre haberet aequalem convenienciam, przyrownanye, cum eius generacione eterna ex deo
patre XV med. SKJ V 255.
Przyrównawać, Przyrównawać się fo rm y :
praes. ind. 3. sg. przyrownawa ca 1420 R XXIV
86, BZ Num 23,22, 1471 MPKJ V 78; - praet.
3. sg. f . przyrownawała ca 1420 R XXIV 83;
3. pl. m. przyrownawali XV med. SKJ V 276;
~ part. praes. pass. n. sg. neutr. przyrownawano
MPKJRp V 48 v.
Z n a c z e n ia : 1. przyrównawać się 'być po
dobnym, similem esse : Simile est regnum celorum thezauro abscondito in agro podoba szo
albo przirownawa szo crolewszthwo nebeszke
szcarbowy szchowanemu, szcrithemw w roly
(Mat 13, 44) ca 1420 R XXIV 86; Pan bog
yiwyodl ge z Egypta, cziyasz syla przirownawa
syo genorosczowi (similis est rhinocerotis) BZ
Num 23, 22.
2. 'porównywać co do właściwości, uważać za
podobnego, comparare, similem putare5: Mulier
ista coram deo multum se humiliauit, qui se
canibus conformauit ylg. przirownawala szo
ca 1420 R XXIV 83; Non potuerunt directe de
ipsa scribere, sed ipsam asimilauerunt, przyrownawaly, rebus creatis XV med. SKJ V 276.
3. ' czynić podobnym, similem reddere5: Przi
rownawa (war. lub. rp.: przyrownawano) figurabatur (omnis enim creatura ad suum genus ab
initio refigurabatur, deseryiens tuis praeceptis
Sap 19,6) 1471 MPKJ V 78.
Przyrządzać 'oddawać do użytku, utilem praestare : Vnusquisque sicut accepit graciam in altervtrum illam administrantes, gl. id est liberaliter et benigne zagemnye geden drugyemy
ony dary przyrzadzayacz sczedrze a wyeszele
(I Pet 4, 10) XV med. SKJ I 88.
Przyrządzenie eV : Przyrzondzene condicio
ca 1428 P F I 492.
Przyrządzić 'przygotować, uczynić zdatnym do
użytku, apparare, utilem reddere’: Tunc surrexerunt omnes yirgines ille et ornauerunt, przyrządzyli, lampades suas (Mat 25, 7) XV med.
SKJ V 284; ~ 'przywiązać, alligare5 Zwy0zaw passem (^c. naplecnik) przyrzodzy (aptavit) ku napyrsznyku BZ Lev 8, 8.
Przyrzec 1. 'powiedzieć coś obelżywego, znie
ważyć słowem, contumeliam dicere, verbo laedere : Nullus ausus est in iudicio coram iudici-
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bus alicui, qui cum iudicibus sedet, videlicet
dignitario, aliąuid turpi dicere al. przyrzecz
XV p. post. AKPr IV 448.
2. ‘przysiąc, zaręczyć słowem, iurare, verbis
despondere, polliceri : Do fidem futurum przirzeka, ysz przyda XV
P /7 III 178.
Przyrzeszyć 1. *przyłączyć, tu: oprzeć, coniungere, adiungere5: Ista scala Jacob, cuius sumitas
celos tangebat et dominus innixus, przyrzeson,
scalę (Gen 28, 13)..., omnes qui se ad eam tenuerunt, in celum trahantur Gn gl. 144b.
2. 'uderzyć czymś o coś, rozbić, illidere, frangere aliąuid5: Posza<rv7czy S0 przyrseszeny (Pw/:
przytknyeny) opocze sodze gych (absorpti sunt
iuncti petrae iudices eorum) FI 140, 7.
Przyrżnąć *krótko uciąć, amputare, caedere,
desecare aliąuid ita, ut breve fiat': Nye przyrznyesz (war. hal.: nye *prziszrzenyesch, BZ:
nye przisznyesz) non tondebis (cum messueris
segetes terrae tuae, non tondebis usque ad
solum superficiem terrae Lev 19, 9) MPKJRp
V 24 v.
Przyrzucić fo rm y : inf. przyrzucić 1418 TPaw
VII nr 533; ~ praet. 3. sg. m. przyrzucił 1449
StPPP II nr 3372; 3. pi. m. przyrzucili BZ Lev
24, 23; ~ part. praet. pass. n. sg. m. przyrzucon
XV p. post. GorsJaz Rp 280. 281; ~ fut. pass.
3. pl. m. przyrzuceni będą MPKJ V 118.
Z n a czen ia : 1. *uderzyć czymś rzuconym,
aliąua re iacta percutere': Viwyodszi gy, ienze
yrogal, przecz s stanów, przirzvcili gy kamyenim (lapidibus oppresserunt) BZ Lev 24, 23.
2. ' dodać, przydać, addere5: Przyrzvczeny bąda
(war. kal.: przydą seu srzandzony bandą) addicientur (haec omnia adicientur vobis Mat 6, 33)
MPKJ V 118.
3. 'przerzucić, wrzucić, inicere5: Exiens canis
de predio tu o ... momordit ad mortem ouem
ipsius... Quam quidem ouem in predium tuum
adiecit al. przirzuczil 1449 StPPP II nr 3372.
4. 'dotknąć chorobą, morbo afficere ( ?): Idem
habet equm, przyrzvcon, rok mv lesze, in cruribus XV p. post. GórsJazRp 280; Idem habet
equm, przyrzvcon, chromy in cruribus ib. 281;
Habet equm wrony, przyrzvczon, chromo in
cruribus ib., sim. ib.
5.
Paulus... debet jurare contra Nicolaum ... pro vacca. Et kmetho prius debet sibi
ipsam przirzucicz, et tunc ipsum perjurare 1418
TPaw VII nr 533.
Przysadek czy Przysadka Jo, co przynależy
do czegoś (tu do posiadłości ziemskiej), przyna
leżność, przyleglość, ąuod ad aliąuam rem pertinet (hoc loco: ąuod ad praedium pertinet), ąuod
pertinet, adiacet5: Iacobus,. .et... Pełka... fideius-

serunt... Szandziwoyo... o masztho Sgyerzs et
y o wsziszthky prziszathki, czszo k themu prziszluchaya 1424 KsMaz II nr 253; Wladislaus...
rex Polonie Lituanieque... significamus..., quom odo... sibi (sc. nobili Domarath) quinquaginta marcas... in villa nostra Szarawka... et
ipsius attinenciis al. s przisatky... damus...
pacifice et quiete possidendum (1433) 1507
AGZ IV 146.
Przysadka cf. Przysadek
Przysądzić fo rm y : inf przysądzić 1446 AGZ
XII 150; ^—praet. 3. pl. m. przysądzili Rozm 15;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przysadzon Rozm
128; /. przysądzoną Rozm 15.
Z n a czen ia : 1. 1osadzić, osiedlić kogoś do
datkowo na gospodarstwie, aliąuem insuper in
praedio collocare': Ceterum quisque eorum potest allocare al. *prziszaczicz homines, quo plus
potuit ad suam augmentacionem 1446 AGZ XII
150.
2. eprzyłączyć kogoś do grona innych osób, ali
ąuem ąuibusdam hominibus adiungere5: Czczyenye o dzyevyczach, które szą przebyvaly podlye kosczyola Salomonovego, k nyem przyszadzona (quibus associata est) yyelyebna Marya Rozm 15; Kaplany dzyevyczą Marya mylosczyyye przyaly, natemmyesczye przysadzyly
kv ynym pannam (sacerdotes yirginem statim
locaverunt in yirginum collegio), ktoresch są
przebyyaly podlye Salomonoyego kosczyola ib.;
Czczyenye o tern, yako myły Yesus przyszadzon
do skoly (quod puer Iesus positus est ad scolas)
ib. 128.
Przysąd fo rm y : n. sg. przysąd 1395 Leksz II
nr 1743, 1396 ib. nr 1029, 1404 KsZPozn nr 1824,
Sul 78; ~ g. sg. przysądu 1398 Leksz II nr 2049,
1444 AKPr I 157; ~ ac. sg. przysąd 1388
Leksz I nr 453, 1394 Leksz II nr 1719, 1398
Leksz I nr 2610, etc.; ~ ac. pl. przysądy 1419
Kościan nr 728. 728 a, 1420—30 AKPr IV 463,
1441 AKPr II 533.
Z n a czen ie: 'oplata na rzecz sędziego, uisz
czana przez stronę wygrywającą, pecunia, ąuae
ab eo, ąui causam obtinet, iudici sohitur : Ipsa
domina astitit termino sibi deputato et judicio
ipsorum assignavit <pen)as przisand 1388
Leksz I nr 453; Symon... jurę obtinuit super
Tworziano... 15 marcas racione caucionis... et
adjudicatum dedit ylg. *pzriz0t 1394 Leksz II
nr 1719; Symon... recessit de judicio cum duobus
adjudicatoriis vlg. przysant et ob id solvet duas
penas 1394 ib. nr 1614; Sestrzenecz astitit terminum ... pro quindecim marcis grossorum
medii dotalicii, vlg. przisod 1395 ib. nr 1743;
Grzimislawa... lucrayit causam... et adjudica-
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tum super dedit, quod in wlgari dicitur prziszand 1396 ib. nr 1029; Volentes obedire mandatis... domini capitanei... terminum super...
Michaelem astare non permisimus neque eciam
judiciale vlg. prisandu recipere voluimus 1398
ib. nr 2049; Quod Nicolaus... super... Hedvigem... octuaginta sexagenas grossorum in ...
hereditate... acquisivit... et dedit quatuor grossos judicionales vlg. przisant 1398 Leksz I nr
2610, Sim. 1399 Hubę Sąd 16; Nos predicti adiudicavimus et przisond recepimus 1400 Kościan
nr 148, sim. ib. nr 158; Super quo idem Przeczslaus ius iudicatum, quod przisand dicitur, assignavit 1404 KsZPozn nr 1824; Sandiuogius...
sic debet dicere: Kod yedzem, yasm za to mai
prziszand, ale mi przisanga othpusczona 1404
Pyzdr nr 288; Yzem tako wele strawił y nadlozil na poszwy y na prziszandy dobywayocz na
Sobku... LXXIIII <grzywny> 1419 Kościan
nr 728, sim. ib. 728a; Iudices iudiciorum particularium non debebunt a causis minoribus...
pro memoriali sive pamethne aut alio nomine
przysandy (AKPr IV 482: przysanth, AKPr IV
513. 538. 563. 576: prziszandne, AKPr IV 400:
przysadnye, AKPr IV 482: *przyssyag, AKPr IV
500: *przyszyasne) plus quam duos grossos re
cipere 1420—30 AKPr IV 463, sim. 1441 AKPr II
533; Iudices terrestres racione recognicionum,
memorialium seu sentenciarum al. przysandu...
non debent aliam pecuniam capere nisi minutam
1444 AKPr I 157; Sądzę... sądzycz bądą za
pamyąthne, czso gynszim gymyenyem przysąth
rzeczono Sul 78; Super hoc adiudicatum posuit
dictus Mathias al. przysąnd 1458 AGZ XII
436.
Przysądne, Przysądnie *oplata na rzecz sę
dziego, uiszczana przez stronę wygrywającą, pecunia, quae ab eo, qui causam obtinet, iudici solvitur*: Pro memoriali al. pamathne aut alio no
mine prziszandne {AKPr IV 400: przysadnye,
AKPr IV 482: przysanth, AKPr IV 463, AKPr II
533: przysandy, AKPr IV 500: *przyszyasne,
AKPr IV 482: *przyssyag) nil plus, quam duos
grossos... recipiendi habeant facultatem (sc.
iudices) 1444 AKPr IV 513, sim. 1449 ib. 538,
1458 ib. 576, 1472 ib. 563. ~ Cf. Przysiężne.
Przysądni cf. Przysądny
Przysądnie cf. Przysądne
Przysądny, Przysądni f o r m y : n. sg. przysądny
1413 Kościan nr 494, 1425 ib. nr 1121, 1426
Pozn nr 1238; ~ ac. sg. m. przysądny 1423
Kościan nr 1005. 1006; ~ /. sg. m. (na) przysądnem 1403 Pozn nr 549, 1420 Pyzdr nr 646;
~ n. pl. m. przysądne 1436 Pyzdr nr 1057;
przysądnie 1429 Pozn nr 1521; ~ d. pl. m. przy-

sądnym 1429 Pyzdr nr 997; ~ ac. pl. m. przy
sądne 1398 Leksz I nr 2690. 2691.
Z n a czen ie: ezwiązany z wyrokiem, orzecze
niem sądowym, ad sententiam iudicum pertinens’:
list przysądny, przysądni list fpisemny wyrok
sądowy, sententia iudicum conscripta : Andreas...
veniens ad judicium obtulit trinas litteras judi
cionales dictas przisanthne 1398 Leksz I nr 2691,
sim. ib. nr 2690; Ysze Staszek dal cztirdzesci
krziwen Blizborowi na Małe Chrzipsko crome
tich, czso ma na swem liscze przisandnem 1403
Pozn nr 549; Jako Marczin y ... Sczepan... biły
w trzimanu poi Brilewa, jako gich list przisandny mowy 1413 Kościan nr 494; Yako tha
czanscz, o ktoro Jarosława żałowała na Hanko,
o tho cząscz otbycze pysano w przisandnem
liscze 1420 Pyzdr nr 646; Yaco ty kmecze, czsso
pan Gyl ma na nye przysandny lyst..., ty sszedzą na sszesczy sledzech 1423 Kościan nr 1006,
sim. ib. nr 1005; Czsso orał (sc. Jaszek) albo
ssekl..., to orał... y ssyano szekl na swem, gdze
yego lyst przysandny omawya 1425 ib. nr 1121,
sim. 1426 Pozn nr 1238; Jszem ya nye raczil
Janowy... za wiczlenye voluarku ve Wronowye
przedobitego, yaco yego przisandnye listy omawyaya 1429 Pozn nr 1521; Yako thy płoszy
sluchayą cu przysadnym *listow, czo biły ocza
mego 1429 Pyzdr nr 997; Yessz Swyanch nye
szastawyony[wyoni] w thych pyenyandzech, ya
ko lysty przyszandne obmavyaya 1436 ib. nr
1057.
Przysądzać 1. przysądzać coś czemuś 'skazy
wać coś na coś, aliąuid alicui rei condemnare’:
Movy svyaty Yan Zlotovsty rzekącz: O, taky
by byl błąd, yze napyrvschy błąd, zyvot smyerczy przysąndzayącz a studney zyvota nye obezrzącz Rozm 727.
2. 'sądzić, wydawać orzeczenie, iudicare, iudicium proferre* (? ): Kroi Artaxerses Ezdrasoui
kaplanowy... zbawyenye wskazuge: la marni
a cyelestni, za otplati przisodzaio (iudicans in
beneficiis), przikazalem gym ..., abi s tobo szły
do Ierusalem BZ II Esdr 8, 11.
Cf. Przesądzać
Przysądzenie 'wyrok sądowy, orzeczenie sądu,
sententia iudicum : Przeto chczem, gdyby nyekto
byl pozwan... kv odpowyadanyv na szalobą dowoda (pro powoda), a ten to nye stanye,... po
wodowy ma bycz przysądzona wlostna d[r]zerszawa..., a sąmpyercza yvsz ma odstąpycz
y straczycz owszeyky przez *przysądzenya na
szego sądzey (per iudicis sententiam, Sul 32:
przes sąndzyno skazanye) Dział 20; Qui Roza
dixit: Domini, ego sum citatus citacione scripta ... Et ergo prius exivit citacio, quam adiudi-
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cacio a 1. przissąndzenye, et isto volo evadere,
et super hoc memoriale pono 1478 AGZ XVIII
172.
(Przysądzić)Przysędzićform y.praes. ind. 3. sg.
przysądzi Dział 20; ~ inf. przysędzić Ort Mac 92,
OrtOssol 86, 1, Dział 20; ~ praet. 3. sg. m.
przysądził 1458 AGZ XV 32, Dział 29, Rozm
814; 1. pł. m. przysądziliśmy Dział22. 25.26. 29.
30; ~ condit. 3. sg. m. -by przysądził Dział 2 .24;
3. pł. m. przysądziliby BZ Ex 22, 9; ~ part.
praet. pass. n. sg. neutr. przysądzono 1391 Pozn
nr 111, XV med. GIWroc 95 v; ~ inf. pass. sg.f.
być przysądzona Dział 20. 60; pl. m. być przy
sądzeni Dział 18; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
przysądzon F liP uł 36, 35; neutr. będzie przysą
dzono OrtMac 55, OrtOssol 46, 3; 3. pl. m.
przysądzeni będą Błaż 320; ~ praet. pass. 3.
sg. m. przysądzon był Dział 18; ~ condit. pass.
3. sg. neutr. -by przysądzono Dział 31.
Z n a c z e n ia : 1. *wydać wyrok, osądzić, orzec
sądownie, przyznać wyrokiem, sententiam proferre, iudicare, lege constituere : Ku bogom...
obu prza ma przydz, a przyszodzylybi (si...
iudicaverint, 1471 MPKJ V 17: przyschandzyly)
ony, dwoyako wroczy blysznemu swemu BZ
Ex 22, 9; Aczby nyektory sądzą... dzerszącz
strona yedna zdał abo skazał y przysądzyl (utique sententiaverit) o dzedzyna... nyesprawiedlywie, ycząszayącz drvgą stroną, tedy strona
ycząszona odzowie syą kv wysszemy stoły
Dział 2; ~ coś: lako Symanowi prziszondzono
Swonchowo mene pirwe, nisz gy Swoch obesłał
1391 Pozn nr 111; Ktho ma kthora rzecz albo
gymyenye, czosz zastawyono w gaynem sząndze
tako długo, az my bandze prawym ortelem przysządzono (quousque sibi iustis sententiis appropriatum fuerit), ten może s thym gymyenym
yczinycz..., czo chcze OrtOssol 46, 3, sim. Ort
Mac 55; Iudex... ipsi Stiborio hominem Waczko
adiudicavit al. przisandzil 1458 AGZ XV 32;
Tego tesz nye opysczamy, aby thy woli... nam
abo naszemy sądzi mayą bycz przysądzeny
(applicentur, Sul 30: ab i... przydani biły) Dział
18; Zakład temv, komy przysądzon byl sadownye, z drugą viną tesz pyathnadzescza ma dacz
ib.; Przeto chczem, gdyby nyekto byl pozwan...
kv odpowyadanyy na szalobą dowoda (pro po
woda), a ten to nye stanye, tegdy... powodowy
ma bycz przysądzona wlostna d[r]zerszawa ib.
20; Aczlibi była szaloba o dług..., a ten to
(sc. pozwan) by zamyeschkal abo stacz nye
chczal kv wyprawienyy zastawy, tedi sądzą ma
przysądzicz wszystko, czso gest zastawiono, po
wodowy ib.; Franczkowy... dawnoscz trzech
lyat y trzech myesyączy przysądzylismy ib.

26; Chczem, aby... to gymyenye, od któ
rego odbyegayą, naszemy stoły przez wszego
odmowienya przysądzono ib. 31; Aczlyby kto
zloscz sam którą vcziny<ł>, tedy cząscz gymyenya, która by nany myala bycz, naschemy stoły
ma bycz za taką zloscz przysądzoną (applicanda) ib. 60; ~ z inf.: Ale acz sobie wymowy
(iSC. powod) którą przyczyną przy zastawie...
gymyenya, tedy mały zastawą w myesczech (pro
mnyeyschych) w pienyądzoch, tedy gemv sądzą
przysądzy pyenyadzi dopelnycz (debitor... decernatur creditae pecuniae summam adimplere)
Dział 20; Przeto my łanowy przy sadzy lysmy
(decrevimus, Sul 33: skazałyśmy) doswyatczycz
na Pyotra ib. 22, sim. ib.; Tedy chczemy, aby
kromye yraszenya rzeczy... sadza swiadeczstwo
przyiącz przysądzyl ib. 24; Przeto my seszrzawszy lenywstwo łanowo, przysądzylysmy (dęciaramus, Sul 36: wirzekami a obyasznami) Pyotrowy odydz dawnosczą dw (leg. dwu) lyath
o taką rzecz ib. 25; Tedy sądzą Falcowy przy
sądzyl dawnoscz przyiącz ib. 29; Tedy my na
tą rzecz przysądzylysmy (declaramus, Sul 39:
yikladami) Pyotrowy konya na strawie kromye
roboty chowacz dwe nyedzely ib. 30; ~ ze
zdaniem: Tedy my vszrzawszy rostargnyenye,
przysądzylismy (declaramus, Sul 40: wykła
damy) Indrzychovy, ysz podług prawa vczynyl
Dział 29; A takoż przyssądzyl (iudicavit Luc
23, 24), yzby szye my<a)la stacz prozba zydovska o Barabascha Rozm 814; ~ w niewolni
czym przekładzie łaciny: być przysądzonym
komuś 'być sądzonym przez kogoś, ab aliąuo itidican : Gospodzin ne ostawi iego (sc. prawego)
w roku rego (pro iego, sc. grzesznego)..., gdi
*bodze *przisodzon onemu (cum iudicabitur
illi) FI 36, 35, sim. Pul.
2. przysędzić kogoś czemuś ' skazać kogoś na
coś, aliąuem alicuius rei condemnare*: Nye molw,
by waszy bałwan <o) wye bogowye były, allecz
so dyabl<i>, gysz se wszemy s tymy, czsosz...
w nye wyerzo, wyecznem<u> ognyv przisodzeny
bodo (aeterno igni... traduntur) Błaż 320.
3. 'poczytywać za coś, wziąć za coś, ałicui rei
ducere, vertere, dare : Credidit ergo Abraham
deo et reputatum est, *przyszodzono, ei ad
iusticiam (Rom 4, 3) XV med. GIWroc 95 v.
4. corruptum pro przysiąc: Ludzom, czo szye
szgotowaly tako daleko, ysz k szadowy przycz
nye mogą, thym szye godzy przyszadzycz (iurare, OrtMac 116: przyszyadz) wyazany (leg.
w wiązany) czasz OrtOssol 86, 1, sim. OrtMac 92.
Przyschnąć fo rm y : praet. 3. sg.f. przyschnęła
ca 1500X4 X 380; 3 .p l.f. przyschły Gn gl. 134a,
Rozm 758; ~ pląperf. 3. sg. f. była przyschła
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Rozm 835; neutr. było przyschło Rozm 817;
3. pl. f. były przyschły Rozm 757.
Z n a c z e n ie : 'przez wysychanie przylgnąć,
przywrzeć, przylepić się do czegoś, arescendo
alicui rei adhaerere, agglutinari': Tunc exuerunt
eum Osc. Iesum) de purpura, que conglutinata,
przy<l>nala, przy wrzała, fuit wlneribus przyschnała ca 1500
X 380; Vzrala (^c. Maryja)
sve mylę dzyeczyą vplvane, a ono yvz były slyny
przys<ch)ly ku yego svyątemv lyczv Rozm 757;
Dzyevycza Marya vzryavschy... sve mylę dzye
czyą, a ono vschytko vpłvano y zes<ch)ly szye
ony slyny nyedostoyne y przyschły ku yego...
oblyczv ib. 758; Yze rany... były tako yyelye
yypusczyly, yze yschytko czyalo krvyą oplynąlo
tako, yze pothem było przyschło odzyenye ku
ranam ib. 817; Otarł krew svoyą suknyą ss oczv,
lye tą, którą była yescze nye przyschła ib. 835;
~ Tunc primo princeps sacerdotum manum
misit ad feretrum volens illud euertere, tunc
manus eius *aruerunt et feretro adheserunt przy
schły Gn gl. 134a.
Przysędzić cf. Przysądzić
Przysiąc 'posiać dodatkowo, nasiać czegoś na
już obsianym polu, in agro iam consito aliąuid
ser ere : Yako szą spały, przy sched wschy nyeprzyączyeł yego y przyszyal (superseminavit
Mat 13, 25) na to *kąkąl myedzy psenyczą,
y poschedl precz Rozm 339.
Przysiadłek cf. Przysiółek
Przysiałek cf. Przysiółek
Przysiąc fo rm y : praes. ind. 1. sg. przysięgę
BZ Gen 21, 24; 3. sg. przysięże Sul 99, BZ
Ex 22, 8, OrtMac 78, etc.; 3. pl. przysięgą
Sul 72; ~ imper. 2. sg. przysięży BZ Gen 21, 23;
przysiąż 1435 Pozn nr 1577, BZ Gen 47, 31;
2. du. przysiężta BZ Jos 2, 12; 2. pl. przysiężycie 1398 Pozn nr 396; ~ inf przysiąc 1398
BiblWarsz 1861 III 34, 1400 Kościan nr 159,
1400 TPaw IV nr 616, etc. etc.; ~ praet. 1. sg. m.
przysiągł jeśm Kśw av 7, FI 88, 35, FI i Pul
118,106, P ul88,4; przysiągłeśm BZ Gen 22,16,
Pul 88, 35; przysiągłem M W 37a; jeśm przy
siągł FI i Pul 94, 11; -(e)m przysiągł BZ Deut
34, 4; 2. sg. m. jeś przysiągł FI 88, 48; -ś przy
siągł Pul 88, 48; 3. sg. m. przysiągł jest FI 23, 4,
Pul 109, 5; przysiągł 1428 Monlur V 137, BZ
Gen 47, 31, OrtMac 36, etc. etc.; f. przysięgła
1435 Pozn nr 1653; 3. du. m. -sta przysięgła
BZ Gen 21, 31; 1. pl. m. -smy przysięgli 1401
Pozn nr 510, 1420 Pyzdr nr 640, 1422 Kościan
nr 926, BZ Jud 21, 7; 3. pl. m. przysięgli 1413
Pozn nr 890, 1428 Kościan nr 1339, BZ I Esdr
10, 5, etc.; ~ condit. 3. sg. m. -by przysiągł
OrtMac 36. 103, OrtOssol 34, 3, etc.; f. -by

P R Z Y S IĄ C

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

przysięgła 1429 Pyzdr nr 995; ~ part. praet. act.
przysiągszy OrtMac 55. 120; przysiągwszy Ort
Mac 112, OrtOssol 46, 2. 83, 2, etc.; ~ part.
praet. act. II cf. Przysięgły; ~ part. praet. pass.
g. sg. neutr. przysiężonego 1471 MPKJ V 42.
Z naczenia: 1. 'dowieść przysięgą, stwierdzić
coś pod przysięgą, iure iurando aliąuid probare,
iure iurando sancire : a. bez dodatkowych okre
śleń lub z określeniami wyrażonymi bez użycia
form deklinacyjnych: Thy musis naprzoth *przissicz 1398 BiblWarsz 1861 III 34; Tedi kmecz
Micolay chczal *pczisącz a Pasek tego ne chczal
za *prawą *przigicz ib.; Kodi poiedzecze, todi
przisozice. Tegdi *omi prziiawszi na yroczisko
cu *przisodze, vsuli dwa copcza ne przisogawszi 1398 Pozn nr 396; Kdzebi yala szwimi conmi
y *przislgla, tu mata *mecz0 1399 ib. nr 411;
Ne smem prziszoncz 1400 Kościan nr 159;
Iednoo przis0gl iesm (iuravi, Pul: przyszyoglesm) w sw0tem moiem FI 88, 35; Tim to listem
savaczil (leg. zawadził) swatkom, ysz ne przisangli 1413 Pozn nr 890; Yakom ya nossil pyenyadze do panyey... Marzgorzathy hoth pana
Mikolay<a> ... zandayancz,... aby przysangla,
ana ('a ona’) przisancz nye *chala 1429 Pyzdr
nr 995; Stanislaus... ius reddidit, quia generosa
dom ina... iusticionaliter al. sprawiedlywye przy
sangla adversus laboriosum Mathiam 1435 Pozn
nr 1653; Rzeki gest Abraham: Yacz przyssy0g0
(iurabo) BZ Gen 21, 24; Temu myastu zdzaly
S0 Bersabee, bosta tu oba przyssyogla (uterque
iuravit) ib. 21, 31; Przyssyoglesm sam w sobye
(per memetipsum iuravi), rzeki pan bog ib. 22,
16; Czom wyedzal, thom prawdzywye wysznal,
a nye chczą przyszącz (iurare, OrtMac 47: przyszyągacz) OrtOssol 41, 3, sim. ib. 41, 4. 42, 4,
OrtMac 47. 49, etc.; Zastanyely kthory czlowyek swe rzeczy... vkradzone... v Żyda któ
rego, then Zyd nye może prawem odbronycz,
ale krzesczyan może gye odzerzecz przysągwszy
(OrtMac 55: przyszyagszy) na krzysv (praestito
iuramento) OrtOssol 46, 2; Kako ma (^c. powod) przyszancz, szamly, samolytrzecz ? ib.
76, 4, sim. ib. 77, 2. 88, 3, OrtMac 103. 104.
120, etc.; Tedy ten, czo nan zaluge, ma dokonacz samotrzecz przyszagwszy (OrtMac 120:
przyszyagszy) OrtOssol 88, 3, sim. ib. 83, 2,
OrtMac 112; Kandibi shetl Vrban zamotrzecz
hy przisszakl, thandi na yena strona Sluzhewskye *Zemyakovo 1458 ZapWarsz nr 1084;
Potem, gdy swiatkowie *przysyągdli, (circa testium iuramentum, Sul 35: przy przysąganyv
swyathkow), Domyenyk Pyotrowo swiądeczstwo chczal odwolacz Dział 24; Ffedus vtrumque fides iurato numine, gl. iuramento dei przy-
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szyagwszchy, fulcit, gl. firmat ogarnye 1466
R XXII 16; Przyszyągl yest (iuravit, FI: *przesangil yest, M W 87 b; przyszyangl) gospodzyn
a nye będzye szye kayacz Puł 109, 5; ~ b. z okre
śleniami wyrażonymi z użyciem form deklinacyjnych, wyrażającymi: aa. odbiorcę przysięgi: ko
muś: Ne wz0l w prosznoscz dusze swoiey ani
przis0gl iest (nec iuravit, Pul: przyszyągl) w zdra
dzę blisznemu swemu FI 23, 4; Gdze S0 miloserdza twoia stara, gospodne, iaco ies przis0gl
(sicut iurasti, Pul: yakosz przyszy0gl) Dawydowi
w prawdze twoiey FI 88, 48; Jaco o tem wem,
yssze gdze starczy paney Katherine... przysząngly, thu gest prawa graniczą 1428 Kościan
nr 1339; On otpowyedzal: Przysz0sz my (iura
ergo). Gensze gdisz przyszokl (quo iurante),... obroczyl sze BZ Gen 47, 31; Gdyby
myala gedna zenczysna drugey zenczysznye...
przyszyacz po ymarley rancze, mały samą przyszancz... czyly sze swyathky? OrtOssol 95, 2,
sim. ib. 21, 3, OrtMac 131; ~ przed kimś,
czymś: Czlowyek, czo przyszagl przed raczczamy (iurat in cruce coram consulibus), ysz
prawie szoszowal od szwego gymyenyą OrtOssol
66, 2, sim. OrtMac 88; Opyekaldnyk... my
szy... przed gayonym sadem przysacz tako,
ysz on tego opyekaldnyczstwa nykomy na prze
korą nye spusczą OrtOssol 83, 3, sim. OrtMac
112; - bb. moc sankcjonującą przysięgę: na
kogoś: Przetosz przysyoszy my na swego boga
(iura ergo per deum), abi my nye skodzyl BZ
Gen 21, 23; Przetosz nynye przysyoszta mi na
pana boga (iurate mihi per dominum), aby yakozem ya s wami milosyernye yczinila, takyesz
y vy yczincze s domem otcza mego BZ Jos 2, 12;
~ cc. przeciwnika treści przysięgi, osobę, na
której szkodę wychodzi przysięga: naprzeciw(ko;
komuś: Yako ya przi tym byl, kedi Gwnolth
prziszankl y se swethky naprzecziw... podkomorzemw 1428 Monlur V 137; Mogaly kogo ku
przyszyadze przyczysznacz, kyedy<by> kto na
kogo zalowal o dług..., szlowye aby powod
przyszagl naprzeczyw szampyerzowy OrtOssol
76, 4, sim. OrtMac 103; Prawyaly na dzeczaczv, czo gego oczyecz po szwey szmyerczy zo
stał wynowath..., tego dzyeczaczą maya vpewnycz samoszyodma szwyadkow, slowye mayą
przyszacz naprzeczywko gemy, jsz gego oczecz
tylye mv został wynowath po szmyerczy Ort
Ossol 83, 2, sim. OrtMac 112; ~ na kogoś,
coś: Gdy mą ktho szwyathczycz na swego zaczwyerdzonego czlowyeka o głową..., tedy po
wod mą szam nayn przyszandz, jsz on tho vczynyl, na kogo przyszaga OrtOssol 98, 2, sim.
OrtMac 135; Czczyenye o poslyednych dw {leg.
S łow n ik Staropolski VII
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dwu) svyadku, którzy przyszyagly na glovą mylego Iesucrista Rozm 719; ~ dd. to czego do
tyczy przysięga, treść przysięgi: k czemuś: Gdy
raczcze czo wysznayą, nye trzebą gym k temv
przyszandz, bo ony ku myastu przyszagaly Ort
Ossol 43, 4, sim. OrtMac 51; Gdyby gym tho
chczyano doszwyathczycz, trzebaly gemv wthore
przyszancz k temv szwyadeczstwu ? OrtOssol
98, 3, sim. OrtMac 135; ~ na coś: Czo mi Thoma
popasł zitho, to stało za szecz grziwen, a chczeli,
może na mneysze *przizocz 1396 Kościan nr 89;
Ysz Potr sedmdzesanth pnew pczol tamo
wnosi..., a na wanczey ne może, ale na mney
może przysandz 1416 Pozn nr 911; Isczyecz ma
przissyancz na summa (iurabit super summa
rerum), ktorey w prawye zisczee Sul 102; Thego
Yan Warszowy nye chcze *wyerzych, asz na
tho przyszyągl OrtMac 47; Przetosmy w tey
schtucze Gydzikowy sskazaly przyssyądz na
swą schkodą (decernimus fore admittendum
ad iuramentum) Dział 35; Tedy ten..., nacz
smye przysyądz (iuramento suo firmaverit,
Sul 58: poprzysząsze), to ma zaplaczycz ib. 57;
Jako tha łapka sthala za thwa ('dwa5) slotha,
na nye *musze przyszacz, ale na vyadzey {leg.
więcej) nycz 1498 ZapWarsz nr 1854; ~ o coś:
Gotowem do sodu, ezez ne mai przisocz przed
sodem o to rzecz 1400 TPaw IV nr 616; Przetho
opyekalnyk then może dlugy placzycz, o kthorych wye..., a o kthorych nye wye, może...
o nye przyszchąncz {OrtMac 21: przyszyągacz)
s prawa OrtOssol 26, 4; Alle gęstły ten syn
przedthym ozalowan o takyesz rzeczy..., czo
o nye tesz sz łudźmy przyszagl, takyemv nye
może pomagacz przysząncz oczecz ib. 42, 4,
sim. OrtMac 49; ~ za coś: Isze Nemerza... ne
ranczil za Prandota, ysz ne mai przisancz za
graniczo 1402 Pozn nr 713; Jako Swantomir...,
czszo gy wodl Micolay... przeciw paney Pradlewey, tho wodl za crziwo rzeczo y za tho ne
chczal prziszancz 1413 Kościan nr 481; Tocz
gest *zemyo, za ktorozem to przisyogl (pro qua
iuravi) Abramovi BZ Deut 34, 4; Gdyby czlo
wyek ozalowan o głowa..., a myalby za to
przyszącz sząmoszodm OrtOssol 42, 3, sim.
OrtMac 49; ~ z inf: Przysogl gesm (iuravi)
y wstawyl gesm {Pul: przyszyogl y vstawil yesm,
M W 37a: prziszioglem y vstawilem) strzedz so
do w prawdy twogey FI 118, 106; Yako byerzemi
k naszey przisandze, yoszeszmy prziszogli pyrzwe
snacz, ysze Nemyr nye dal vstacz roku w naszem prawye 1420 Pyzdr nr 640; My byerzemy
na swą starą przyszągą, yąszesmy przyszągly
praudą znacz 1422 Kościan nr 926; Bo wszitcismi pospolycye przisyogly (iuravimus) nye
44
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dacz gym swich dzcwek BZ Jud 21, 7; Poprzysszyąszenye, chthore przysszyagl do Abrama...
dacz syą nam (quod iuravit... daturum se nobis
Luc 1, 73) EwZam 290; ~ z e zdaniem: Sam, praui, pres mo prisogl iesm, iz uam hochal <jeśm dać
zi>em0 urogow uasih Kśw av 7; Iacosz iesm
przisogl (ut iuravi) w gnewe moiem, ne *wnydo
w odpocziwane moie FI 94, 11, sim. Pul; Iacosmi bili iednaczmi... medzi Nekem a medzi
Dzedrzichem, isze Neko mai sw0 (leg. z swą)
mat<k>0 przisancz, iaco iego oczecz ne wsdal
Dzedrzichowi Nekowi oczisni 1403 Pozn nr 720;
Thako przyssanz, yakom cza obzalowal 1435
ib. nr 1577; Kedyby ktho obwynyon byl, aby
nye myal prawa slachethnego, then dwv starszy
swego rodv po oczczv... ma wyescz..., gysz
przyszągą, ysz brath sz gych sczytha... gest
Sul 72; P an... przyszyosze (iurabit), ysze nye
szczyognol roky swey na sbosze blysznego swego
BZ Ex 22, 8, sim. XV p. post. Kałużn 285;
Przisyogly (iuraverunt) wszitczi, ysze to yczinyo
BZ I Esdr 10, 5; Przeto aczby syą nyekto myenyl bycz rodv slachethnego a gynszi by temv
nye wierzył, tedi ma doswiąthczycz szesczą maszow swego rodzayy, którzy tako mayą wy
znacz przysyagwszy (qui iurati dicant, Sul 33:
gysz przysągayącz rzekną), ysz ten gest brath
nasz Dział 21; Tedy my o taką rzecz... pastyrzowy skazałyśmy przysyąndz (iurare), yako
owcza w wyesz wegnał ib. 36, sim. Sul 45; Przyszyogl yesm (iuravi) Dawydowy, słudze memu,
az na wyeky nagotuyę szyemyę twoye Pul 88, 4;
Chczą vam przyszyącz, yzecz pomsczą yaschey
krzyvdy nad nym Rozm 510; ~ ee. sposób:
Gdi kto... przes ylostną przissangą albo przes
swyatky przissyąnzee (cum aliquis iurat) Sul 99;
~ c. w zwrotach: przysiąc swą, włostną ręką
fzłożyć przysięgę osobiście, manu propria in cruce
posita iurare’: Aczby swiathkow nye myal, tedy
gego zemyanyn wlostną rąką odbądze przysyągwszy (per proprium iuramentum praestitum,
Sul 33: przes wlostną przysągą wczynyoną)
Dział 21; Chczely thą pany szama prziszącz
szwą raką (iurare sua unica manu in cruce), ysz
ona thy pyenadze... straczyla OrtOssol 56, 2,
sim. ib. 76, 4. 79, 1, OrtMac 70. 103, etc.;
~ krzywo przysiąc 'złożyć fałszywe zeznanie
pod przysięgą, periurare : Na kogo chcza
dokonacz
krzywoprzyszyasthwa,
muszą...
opowyedzyecz gyemu to, w czym krzywo przyszyagl (pro qua periurus factus sit) OrtMac 89.
2. furoczyście ślubować, przyrzec zobowią
zując się do czegoś, zwłaszcza z okazji objęcia
jakiejś funkcji, spondere, polliceri, promittere,
aliąuid recipere (praecipue cum quis munus ali-

q u id in itf: Albertus..., Symon..., scabini. Rota:
To berzem k swey duszi, yszesmi przisangli
bawdo (pro prawdo) visicz a krziwdo tampicz 1401 Pozn nr 510; Yako maya przyszyasznyczy kv praw (leg. prawu) przyszyadz?
OrtMac 64; <Gdy> starzy raczcze nowe wybyerayą, tedy nowy przyssandcz maya [p]rzed
starymy OrtOssol 14, 1, sim. ib. 43, 3, OrtMac
50; Mały kupny albo dzyedzyczny woyth tesz
ku prawu przysząncz? OrtOssol 33, 3, sim. ib.
12, 3, OrtMac 34; Gdyby czlowyek byl radzczą
y przyszagl (si aliquis consul esset iuratus) Ort
Ossol 34, 3, sim. OrtMac 36; Tedy vczynyl (sc.
przysiężnik) naprzeczywko szwey przysządze,
która krolowy ku prawu przyszągl (quod ad
scamnum iuravit), a gest szostal besz prawa
OrtOssol 51, 1, sim. OrtMac 63; Ale przyszaszely ku przysząstwu (iurat quis ad scammum
scabinale) besz wyrzeczonego czassv, ten nye
może szye szam sza[n]dzycz (leg. zsadzić)
[prze]sz przysząstwa OrtOssol 60, 3, sim. Ort
Mac 78; Gdyby wydzal raczcza, przyszasznyk,
woyth, pospolny poszel, myesczky szluga albo
gyny, czo tego rokv myastv y prawu przysagl,
y<ż>... czokoly... bezprawnego komvkoly bandz
vczynyono OrtOssol 98, 2, sim. ib. 22, 1. 87, 4,
OrtMac 119. 135; Czso szye stanye w prawie
przed sandem y przed przysząsznyky, tho ony
mogą szwyathczycz pod thą przyszągą, czo kv
prawu przyszagly (sub iuramentis suis, quae ad
iudicium praestaverunt) OrtOssol 98,3, sim. Ort
Mac 135.
3. prawo przysiężone cprzysięga, ius iurandum: Prawa przyschanzonego ius iurandum
(quare ergo non custodisti ius iurandum domini
et praeceptum, quod praeceperam tibi III Reg
2,43) 1471 M P K JY 42.
4. corruptum pro przyjść: To prawo layal
Hannus przesz szwego rzecznyką y przyszagl
(OrtMac 70: przyszedł) przesz ortela na lawyczy
(pro ortele na lawyczą, qui praelocutor sententiis super scamnum venit) OrtOssol 56, 1.
Cf. Przesiąc, Przysięgły, Odprzysiąc, Poprzysiąc, Sprzysiąc, Wyprzysiąc, Zaprzysiąc, Przy
sięgać, Odprzysięgać, Poprzysięgać, Sprzysięgać,
Zaprzysięgać, Przysięgnąć, Zaprzysięgnąć, Zaprzysięgować, Przysądzić, Przysłać
(Przysiąść) Przysieść 'osadzić się (tu o osa
dach rzecznych), considere, residere (hoc loco
dicitur de crassamine flum ineof: Iohannes...
recognovit, quia... Leonardo... vendidit... villam suam Welepole... ex ista parte fluminis...
et cum hoc, quod fuerit adlocatum al. *prziszedze flumine al. rziką, usque ad granicies ville
Porasch 1454 AGZ XI 398.
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Przysiekać 'żąć, ścinać (zboże) do określonej
wysokości, demetere (frumentum) ad certam
ąuandam altitudinem : Nye przyschiekayczie
(BZ Lev 23, 22: nye przizinaycze) non secabitis
(postąuam autem messueritis segetem terrae
vestrae, non secabitis eam usque ad solum
Lev 23,22) 1471 M P K JY 23.
Przysienek cf. Przysionek
Przysieść cf. Przysiąść
Przysiewek 1. 'zasiewy, semeni es' (? ): De seminatura al. sz przyszyewku 1489 AcLublYl.
2. *ziarno z kawałka ziemi zasianego na gospo
darskiej roli ziarnem parobka zamiast wynagro
dzenia, frumentum demessum ex agro, quem possessor famulo, cum ei praesentem pecuniam pro
officiis praestitis numerare non posset, conserendum dedit' (?): Jaco mnye Pyotr winowath
osmnaczce groszi mitha i za poi kopy przisewku 1437 ZapWarsz nr 427, sim. ib.
Przysięga f o r m y : n. sg. przysięga 1404 Pyzdr
nr 288, 1444 R XXIII 306, XV med. GIWroc
87r, etc.; ~ g. sg. przysięgi 1398 Pozn nr 387,
FI 104, 9, 1402 Maik 117, etc.; ~ d. sg. przy
siędze 1398 Pozn nr 396, 1420 Pyzdr nr 634.
640, 1430 Pozn nr 1352, etc. etc.; ~ ac. sg.
przysięgę 1394 Kościan nr 12, 1395 TPaw III
nr 3764a, 1396 Pozn nr 194, etc. etc.; ~ i. sg.
przysięgą Spow 3, OrtMac 21. 22, etc. etc.;,
~ l. sg. (w) przysiędze Sul 102, Dział 21; ~ n . p l\
przysięgi Sul 73, BZ Num 30, 6, OrtMac 92,
OrtOssol 69, 1; ~ g. pl. przysiąg 1484 Reg 716;
~ ac. pl. przysięgi Sul 92, OrtMac 95. 116, etc.;
~ l. pl. (przy) przysięgach Sul 92.
Z n a c z e n ia : 1. 'uroczyste oświadczenie zło
żone z powołaniem się na boga, dotyczące praw
dziwości jakiegoś twierdzenia, środek dowodowy
w postępowaniu sądowym, ius iurandum deo teste
datum, quo aliąuid verum demonstrator, quo in
iudicio aliquid probatur*: Isz Bawor ne puszczał
na Ianusza *pzriz0g0 1394 Kościan nr 12; Jurabit Derslaus... contra dominam Parziszonis...
R otha: Sicut ne przipoczal (leg. przypędzał) na
przis0g0 1395 TPaw III nr 3764a; Tegdi omi
(pro oni) prziiawszi na vroczisko cu *przisodze,
vsuli dwa copcza ne przisogawszi 1398 Pozn
nr 396; Davam szya vynyen bogv *wszechmogocemv..., czom szgrzessyl... przysyagą falssyvą
Spow 3; Jacz mu nye mam za prziszangan, boczem gy w czasch wsperl 1428 ZapWarsz nr 289;
Jszem byl nyemoczen praua nyemocza od boga
slozona tedy, kedym mai słuchacz przischagy na
poroczkach oth Rachwala 1429 Pozn nr 1329,
sim. 1434 ib. nr 1430; Dixerunt Iudei: Vivit
dominus, thocz iest przisanga żydowska 1444
R XXIII 306; Stryi..., bandąncz gednaaczem...,
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kv przysandze (ad iuramentum) ma bicz przipvsczon Sul 11; Przewrothny obiczay w othkladanyv rokow... chowan byl, s gegosz przysągy
y krziwoprzysąszstwa (diversa iuramenta et periuria) wschodziły Sul 73; Tegdi powod... słowo
ot słowa na summa pyenyandzi... po woznem
przissyangacz ma a myesczcze vkrzizowanego,
na które tako przissyangayanczi palcze ma polozicz, vozni..., abi w przisyandze nye vpadl
(ne in iuramento labatur), vkaze Sul 102;
W myesczyech, gdze szą ranny lekarze, thym
to dayą pod przyszągą (hos ad id iurare perm ittunt)... przed prawem powiedacz, yakye tho
ramy (pro rany) były OrtOssol 27, 2, sim. Ort
Mac 22; Tedy mogą gego przyaczyelye przyrodzeny... przyszągą vkazacz (in cruce docere
possunt), ysz gest sz malszenstwą vrodzon Ort
Ossol 30, 1, sim. ib. 52, 3. 61, 1, OrtMac 27. 78;
Nyepodeszrany dobry człowiek może swego nye
oddzelonego syna tako oząlowanego przyszągą
wyyącz (iustificationem iuvare) OrtOssol 42, 4,
sim. OrtMac 49; Mogaly kogo ku przyszyadze
przyczysznacz (ad informandum compellere),
kyedy<by> kto na kogo zalowal o dług? ib.
76, 3—4, sim. ib. 77, 1, OrtMac 103; They przyszagy (iuramenta) nye może daley woyth oddalycz OrtOssol 86, 1, sim. OrtMac 116; O przysyądze, która trzynacze gest Dział 27; Woźny,
aczby wydal gynaczey przysyągą swiathkom (si...
aliter formam iuramenti diceret testibus, Sul 63:
gdyby... gynako rothą przysągy mowyl swyathkom), nysz yako mv bądze przykazano..., tedi
ma bycz sloszon ib. 48; Ten, czso zayąl (sc.
świnie), ma sam przysyągą (iuramento) dokonacz prawdy ib. 59; Quam productionem ministerialis recognovit, qui fuit datus de iure ad
faciendum seu ad producendum id iuramentum
al. ku roszkazanyy y przewyedzyenyv przyszyagy 1466 AGZ XV 58; Od przyssyąg (a iuramentis) vyelkych y yawnych wszythczy sye mayą
vyarovaczi y yystrzegaczi, nyzłyby kogo yawna
przyczyna przypądzyla 1484 Reg 716; A tez
w pozpolythem movyenyv... <maj>ą sye przysyągy vyarovaczi <jako mo)gą ib. 717; Hryczko
astitit terminum al. vstal rok super... Stanislaum et affectavit iuramentum al. parł szye
o przyssyąga 1490 AGZ XVII 264; A on (sc.
Piotr) vtore zaprzal s przyszyegą przysągayącz
(negavit cum iuramento Mat 26, 72) a rzekącz
Rozm 690; ~ przysięga dotkniona, przysięga
jedną ręką fprzysięga przy równoczesnym poło
żeniu dwóch palców prawej ręki na krucyfiksie,
ius iurandum duobus digitis dextrae manus in
effigie Christi cruci affixi positis datom : O yąsz
nyemocz na trzeczem rokv staną-ly..., przy44 *
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szągą dothknyoną vczynyą (iuramentum corporale praestabit), yako tedy... były... nyemoczny
Sul 74; Thy[ch] dzyeczy then ortyl mayą, ysze
błyszczy szą k themv przicz przyszagą gyedną
raką (qui iurare unica manu volunt), ysze gych
oczecz nycz nye wyanowal gych maczyerzy OrtOssol 26, 3, sim. OrtMac 21; ~ przysięgę
(u)czynić, dokonać, nosić *przysięgać, ius iuran
dum dare : Jaco Marcin bil na swem rocze
f Szamotulech y kczal bidlo vroczicz i prziszogo vczinicz 1396 Pozn nr 194; Jszem ia byl
prawa nyemoczą nyemoczen... tedy, kedim miał
przyssyanga czynicz przeczy w Jochnie 1429 ib.
nr 1520, sim. 1433 ib. nr 1427, 1434 ib. nr 1436,
1435 ib. nr 1446; Jszem byl nyemoczen praua
nyemoczą... tedy, kedym myal mu przischaga
czynicz 1436 ib. nr 1469; Xanząn... vstawyl,...
ze yako plasczee przissyangi czynyanczim i przi
tich przissyangach potikayanczim brani, takye
vczysnyenye i seymanye plasczow daley yest ska
żono i wnywecz obroczono Sul 92; Byiolyby tesz
o layanye albo o czokoly bandz gynego myal
nosszycz przyszagą, tedy... powodowy przepadł
trzydzesczy szelągów OrtOssol 68, 4; Gdy szkazane przyszągy (iuramenta promissa) by <się>
przygodzyly (OrtMac 92: gdyby skazanye przy
szągy szye przygodzylo) wyąszany (leg. w wią
zany) czasz czynycz, mąyą<li> tedy przyszancz,
czyly mayą ge odloszycz na o[d]thworzony
cząsz? ib. 69, 1; Przydzely kthora przyszagą
szkazana (cadunt promissa iuramenta)... czy
nycz wyaszany (leg. w wiązany) cząsz, tą może
dobrze szandzą oddalycz... na odłożony...
cząsz czynycz, szlowye przyszancz ib. 69, 2,
sim. OrtMac 92; Mozely powod wthore na sampyerzą thąsz rzecz zalowacz, szlowye gdyby
przyszągy nayn nye dokonał..., albo czso gesth
prawo? OrtOssol 16, 4, sim. OrtMac 103;
~ brać (ku duszy), k(u) przysiędze 'przysięgać,
ius iurandum dare5: Yako byerzemi k naszey
przisandze, yoszeszmy prziszogli pyrzwe snacz,
ysze Nemyr nye dal vstacz roku w naszem prawye na Micolaya o czterdzesczy grzywen 1420
Pyzdr nr 640, sim. ib. nr 634; Byerzemy tho ku
dussy, ku przisyandze, eze Micolay... w czas
copą dawał 1437 Czrs s. LXXXII; ~ b ra ć k(u)
stare(j) przysiędze, na (starą) przysięgę ' obejmo
wać dawniej złożoną przysięgą, iure iurando olim
dato tenere5: To berzemfu] na naszo prziszongo,
yonsz mi vczinili 1396 Pozn nr 196; My byerzemy
na swą starą przyszągą, yąszesmy przyszągly,
praudą znacz 1422 Kościan nr 926; Byerzem
to na nascha stara przischaga, jsze wtenczasch
schedzelismy w zagayonem veczu, kędy Ma
czek... zalowal na Mycolaya... o slą słowa

1428 Pozn nr 1309; Byerzem to k naschey stare
przischadze, jszesmy schedzeli w szagayon[y]em
veczu tedy, *kedzisz mała Jagneska... soltissem
(leg. z sołtysem) prauem czynycz 1430 ib. nr 1352,
sim. 1432 ib. nr 1387; Mi tho byerzyemi ku
duschi i ku starey przisząndze, ze dzyelcze thu
dwv wolv... widzelily na rolya panv 1449
TymProc 295, sim. 1449 BiblWarsz 1861 III 20;
Tho my byerzemi kv stharey przisządze
1470 TymSąd 137; ~ odpuścić przysięgę, przy
sięgi, pro? no puścić przysięgi 'zwolnić od obo
wiązku przysięgi, aliąuem ab iure iurando dando
sohere : Posiali comornika hy yosnego do paney
hy do Paska, prossącz gych prze bok, aby gim
othpuscili przissangą hy *kgnew... Tedi hy
pani, y Passek... othpuscili tim gistim ossadnikom ... hy *kgnew, hy *prziszigą 1398 Bibl
Warsz 1861 III 34, sim. ib.; lakom ne otpusczil Bogufalowi przisogi o Woczecha 1398
Pozn nr 387; Tedi v ostatecznego copcza Passek
rzeki, esz ya ne chczo othpusczicz *przisigy
1402 Maik 117; Tedi Micolay prosił prze bok,
by mu *othpustil *prziszig0 ib.; Kod yedzem,
yasm za to mai prziszand, ale mi przisanga
othpusczona 1404 Pyzdr nr 288; Jakosmy przi
tern bili, kedi Stassek proszno puscżil *kablana
prziszangy, yegosz Micolay postawił byl przecziw yemu 1417 Kościan nr 641; Gdy czloweyk
bandze ozalowan o przyszagą albo o głową...,
a o tho przyszągy szkazą (iuramenta promissa
sunt), a powod sampyerzowy prze bog y prze
dobre ludzy odpusczy przyszągy (liberum dimitteret iuramenta) y vsze t[e]y rzeczy, czo
nayn zalowal OrtOssol 71, 1, sim. OrtMac
95; ~ brać przysięgę, przyględać przysięgi
'odbierać przysięgę, być obecnym przy przy
siędze, adigere aliąuem ad ius iurandum, iure
iurando assistere*: Kyedy komv s prawa przy
szagą szkazą albo o dług, albo o layanye, albo
o czokoly bandz na dzen położony, a then,
czo by myal noszycz przyszagą, nye byłby,
albo tesz ten, czo by myal bracz od sampyerzą przyszagą, nye byl tesz na ten czasz
OrtOssol 68, 3—4; Nye bandzely powod po
dług szkazanyą przyszągy przyglądał, tedy sampyerz gest proszeń... od powodą, ocz myal
przyszagacz ib. 69, 1; ~ przyjąć, wziąć przy
sięgę 'zgodzić się na dowód w formie przysięgi,
concedere, ut aliąuid iure iurando probetuP: Mvszyly woyth thy przyszągy (OrtMac 125: przyszyągą) wzancz (iuramenta recipere), a mozely
takyemy myrv wzlomczy odpusczycz? OrtOssol
91, 1; Mozely tesz woyth o gedne[i] taką rzecz
wzancz przy sza [sz]gą? ib. 91, 2; Woldrugely
woyth syrothna głową..., a [o]stanyely, komy
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wyną dana..., tedy przyszagy (OrtMac 125:
przyszyągą) ma woyth przyyacz (iuramenta iudex
recipere debet) ib.; ~ przysięga krzywa 'przy
sięga niezgodna z prawdą, periurium : Przysąga myely (sc. Ezeici) za przyszyągą crzywa
(iuramentum habebant pro periurio) Rozm 182;
~ 'dochód czerpany z opłat uiszczanych przy
przysiędze, pecunia, quam qui ius iurandum dabant, sohebanP: Bartholomeus... advocaciam
in ... oppido... H rodlo... cum V-a taberna
libera et cum iuramentorum proventu al. przy
szagy habebit (1446) DokMp III 207.
2. 'uroczyste przyrzeczenie, ślubowanie, obiet
nica spełnienia czegoś, zobowiązanie się do czegoś,
zwykle z okazji objęcia jakiejś funkcji, promissio
sollemnis, iwj iurandum, quo quis in aliąuid se
obstringit, praecipue cum munus aliąuod iniP:
Gdy rada s pospólstwem ystawyą wyelkyerz, to
<radźce> mogą szandzicz szyedzącz na szwem
stolczy podług gych przyszagy (iudicare...
iuramentis) OrtOssol 37, 2,
OrtMac 40;
Myesczanyn, czo szyedzy wlyczy (leg. w ulicy)
y przedawą chleb..., tego mogą wybracz w radą
k gych przyszandze (super iuramentum ipsorum), *ach chczą OrtOssol 43, 3, sim. OrtMac
50; Tedy yczynyl naprzeczywko szwey przysządze (contra iuramentum suum), która krolowy ku prawu przyszągl, a gest szostal besz
prawa, any może wyaczey bycz przyszasznykyem OrtOssol 51, 1, sim. OrtMac 63; Tedy
gest przestapyl szwą przyszagą y gest krzywoprzyszaszczą y straczyl szwe prawo y stolecz
woythowszky OrtOssol 52, 2; Wysczye pr<zNyszagaly ku prawu, ya to dayą na wassą przy
szagą (trado ipsam super iuramentum yestrum),
czosczye szlyszely ib. 53, 2, sim. OrtMac 65;
Ysz ony (sc. przysiężnicy) mvsa szye troszkacz
o tho, aby taky ortel wydały, yakoby szwey
przysządze dosycz vczynyly OrtOssol 75, 3, sim.
ib. 80, 1. 90, 4, OrtMac 101. 107. 124; ~ Pomnyal yest na wyeki obrzod swoy, słowa, yesz
rozkazał w tyssocz pokoleny[v],... y przyssogy
swoyey (iuramenti sui, Pul: przyszyęgy swoye)
kv Ysaakowi FI 104, 9; Ius iurandum, przisszaga, quod iuravit ad Abraham patrem nostrum, daturum se nobis (Luc 1, 73) XV med.
GIWroc 87 r; Paklibi, iako natichmyast ysliszi
oczecz, zapowye gey slvbi, y przisyogi gey
wsrvszoni bodo (vota et iuramenta eius irrita
erunt) BZ Num 30, 6; Powyedzalasta k ney:
Nye bodzewa vinna to to przisyogo (innoxii erimus a iuramento), ges tosz nasz zaprzisyogla
BZ Jos 2, 17; Yako oczyecz moy Aczgerey
dzyerszal prziszyągą, takyesch ya chczą dzerszecz
krolovy brathv naschenw. Yesthly nye bądą

dzerszal, tedy mnye przisząga nyechay porazy
1500 ListTat 174; ~ przysięga z kimś 'układ,
umowa z kimś, zawarta pod przysięgą, pactio
iure iurando cum aliąuo facta : Wspomynaycye
na wyeki slubi gego rzeczi, które przikazal
w tisyoczy pokolenya, gisz to stwyrdzil s Abramem, a przisyoga gego z Isaakem (iuramenti
ilłius cum Isaac) BZ I Par 16, 16; A yesthlyby
thego nye chczal ydzyalacz (sc. cesarz turecki),
thedym mv kazał povyedzecz, yzecz ya mam
z dawnich czassow przyszyągy s krolyem pol
skim a thak mvschą ss nym w myrze bycz 1500
ListTat 174.
Przysięgać fo rm y : praes. ind. 1. sg. przysięgaję 1408 Kościan nr 382, Rozm 756; przysię
gam OrtMac 34, OrtOssol 33, 3, XV p. post.
Zab 539, etc.; 3. sg. przysięga FI i Pul 14, 6,
OrtMac 135, OrtOssol 98, 2, Rozm 690; 1. pl.
przysięgamy 1399 Kościan nr 124, XV p. post.
WilkKrak 45, XV p. post. Zab 539; 3. pl. przy
sięgają FI i Pul 62, 10; ~ imper. 2. sg. przysię
gaj Rozm 269; 2. pl. przysięgajcie Gn 175a;
~ part. praes. act. adv. przysięgając Sul 109,
OrtMac 95, Rozm 690. 738; adi. n. sg. m. przy
sięgający Sul 99; f. przysięgająca Sul 99; g. sg. m.
przysięgającego BZ Ley 5, 1; ~ imperf. 3. pl.
przysięgachą FI 101, 9; ~ inf. przysięgać 1432
Pozn nr 1390. 1393, Sul 87, etc. etc.; ~ fut.
2. sg. m. będziesz przysięgać BZ Lev 19, 12;
3. s g . f przysięgać będzie BZ Lev 5, 4; ~ praet.
3. sg. m. przysięgał Sul 99, XV med. R XXII 244,
1484 Reg 717; /. przysięgała Sul 99; 1. pl. m.
-smy przysięgali 1404 Pyzdr nr 288; 2. pl. m.
-ście przysięgali BZ I Reg 22, 8, OrtMac 65,
OrtOssol 53,1—2; 3.pl. m. przysięgali OrtMac 51,
OrtOssol 43, 4, Pul 101, 9, Rozm 716; ~ condit.
3. sg. m. -by przysięgał OrtMac 34, OrtOssol
33, 4, 1484 Reg 717; 3. pl. m. -by przysięgali
OrtMac 94, OrtOssol 70, 3; ~ part. praet. act.
przysięgawszy 1398 Pozn nr 396; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. przysięgano 1399 Pozn nr 413.
Znaczenia: 1. ' dowodzić przysięgą, stwierdzać
coś pod przysięgą, iure iurando aliąuid probare,
iure iurando sancire : a. bez dodatkowych okre
śleń lub z określeniami wyrażonymi bez użycia
form deklinacyjnych: Tegdi *omi prziiawszi na
yroczisko cu *przisodze, vsuli dwa copcza ne
przisogawszi 1398 Pozn nr 396; Ani na nich
(sc. kopcech) prziszangano 1399 ib. nr 413;
Jszem byl praua nyemocza nyemoczen... tedy,
kedym mai przizagacz na poroczkach w Posznanu 1432 ib. nr 1393; Gdi ktho o zlodzyeystwo bandze obvynyon..., swyatkowye za nim
mayąn przissyancz, a on sam nye ma przissyąngacz (ipse solus non iurabit) Sul 87; Ziem obi-
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czayem bilo ^rzimano, ze gdi nyektori albo nyektora przissyangal albo przissyangala (cum aliquis iurat)..., tako wszdi przes wschitky, gysch
przi they przissyąndze syedzeli..., milczano
bywało Sul 99; Gdzesz tam czczy (ecis) ysczy
przissyangayanczi albo przissyąngayancza (iurans) yakobi [...] polozoni albo położona, nye
wyedząncz, acz swoyąn przissyangą spelnyl albo
spelnyla, crzizą dothknącz nye smyal albo nye
ssmyala ib.; Swoyąn nyewynnosc... oczisczy
{sc. obwiniony) samotrzecz przisyangayąncz
(iurando) Sul 109; Gen nye wząl na darmo swogey dusche any lsczywye przissyągal (nec iuravit
in dolo Psal 23, 4), tenczy, dzye, wezmye przesegnanye ot pana XV med. R XXII 244; Zgrzeszy-ly dussa slysz0cz glos przysy0gay0czego
(vocem iurantis) a szwyatkyem bodzye__ , ponyessye grzech gego BZ Lev 5, 1; Dussa, ktorasz przysy0gacz b0dzye (iuraverit) ib. 5, 4;
Mozely czlowyek przyszyągayacz odeprzecz szwą
przyszyągą szam albo gynnym czlowyekyem,
kyedy zmyły Ort Mac 95; A on vtore zaprzal
s przyszyegą przysągayącz (cum iuramento
Mat 26, 72) a rzekącz Rozm 690; Baczysch, yze
Pyotr v pyrvego zaprzanya movy: Nye vyem,
czo moyysch, <u> vtorego przyszyegą, v trzeczyego zaklyna ib. ; A on (sc. Piotr) począł przyszyagacz a począł szye klyacz barzo (coepit
anathematizare et iurare Marc 14, 71) ib. 691;
O dw {leg. dwu) krzyyych *svyadkow, którzy
tez przyszyagaly y svyadczyly krzyve svyadecztvo na mylego Iesusza ib. 716.
b. z określeniami wyrażonymi z użyciem form
deklinacyjnych, wyrażającymi: aa. odbiorcę przy
sięgi: komuś: Gospodne, kto b0dze przebiwacz
w przebitcze twoiem?... Iensze przis0ga blisznemu a ne zdradza (qui iurat proximo suo et
non decipit) FI 14, 6, sim. Pul; la przysągam
bogu y memv panv krolowy, y temu myasthu,
ysze chczą na mem szandze wyerzen bycz OrtOssol 33, 3, sim. OrtMac 34, XV ex. Wisi nr 168;
Prziszangamy bogu, ysz chczemy naschemu panu
krolowy [chczemy] wierny *biczh XV p. post.
WilkKrak 45, sim. XV p. post. Zab 539;
~ w kimś: Chwaleni bodo wszistczi, gisz prziS0gai0 w nem (qui iurant in eo) FI 62, 10,
sim. Pul; ~ bb. moc sankcjonującą przysięgę:
przez coś: Alye ya vam kaza nye przyszyegacz
any przez nyebo, bocz yest stolecz boży, any
przez zyemye..., any na glova masz przyszye
gacz (non iurare omnino neque per caelum...,
neque per t e r r a m n e q u e per caput tuum
iuraveris Mat 5, 35—6) Rozm 269; Począł szye
klyacz barzo rzekącz: Przyszyegam vam przez
syyathy Moyzeschoy zakon..., yze tego czlo-
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yyeka nye znam ib. 691; Pylat... rzeki k nym:
Przyszyegayą-cz vam przez mocz czeszarską
y zdroyye..., yzecz vasche glovy mayą sczynany bycz ib. 756; Przyszyągam vam przez
czeszarskye sdroyye, yze nyyedney vyny na nym
nye mogą naydz (Jo 19, 4) ib. 813; ~ cc. prze
ciwnika treści przysięgi, osobę na której szkodę
wychodzi przysięga : przeciw(o) komuś: Gich {pro
gisz) me chwalech0, przeciwo mne przis0gach0
(adversum me iurabant, Pul: przeczyw mnye
przyszyęgaly) FI 101, 9; Jszem praua nyemocza
nyemoczen... tedy, kedym mai przischagacz
przecywo Micolayewi 1432 Pozn nr 1390; Boscye
wszitci przecyw mnye przisy0galy (coniurastis
omnes adyersum me) BZ I Reg 22, 8; ~ na
kogoś: Gdy mą ktho szwyathczycz na swego
zaczwyerdzonego czlowyeka o głową..., tedy
powod mą szam nayn przyszandz, jsz on tho
yczynyl, na kogo przyszaga OrtOssol 98, 2, sim.
OrtMac 135; ~ dd.to czego dotyczy przysięga,
treść przysięgi: coś: Yako to swaczo, yako
Symon yest naz prawy brad y naszchego sczitv,
czo szany {leg. zań) przischangamy 1399 Kościan
nr 124; ~ o coś: Opyekadlnyk... mosze dlugy
placzycz..., a o kthorych nye wye, m oże...
o nye przyszyągacz {OrtOssol 26, 4: przyszchąncz) OrtMac 21; Tedy sampyerz gest pro
szeń y wolen od powodą, ocz myal przyszagacz, y k themv powod woythowy wyną ma odlozycz OrtOssol 69, 1, sim. ib. 18, 3. 51, 3. 71, 1,
OrtMac 63. 95; Mogaly z namy thy szwyatczycz y przyszagacz bandcz o pyenadze albo
o głową..., czyly mogą ge odrzvczycz, aby nye
szwyąthczyly any przyszagaly? OrtOssol 70,
2—3, sim. OrtMac 94; A yesthlyby kto *oczh...
przysyągal z vpadv yązyka swego (qui... iuraverit lapsu linguae)..., thedy thaki... m a...
zmoviczi trzy paczierze dla onego, yze thak
nyeopatrznye... przysyągal (propter incaute
facta huiusmodi iuramenta) 1484 Reg 717;
~ za coś: Kod yedzem, za tosmi przisangali
1404 Pyzdr nr 288; ~ z inf: Ja przyszągam
bogu y krolowi gospodarzowy y takosz gego
*namystnikom... werzen bycz XV p. post. Zab
539; ~ ze zdaniem: On {sc. Jozef) z nabozenystwem przyszyegacz pocznye, yschby szye yey
nye tykał Rozm 59; Byada mnye nądznemv,...
syna tvego zaprzalem trzykrocz przyszyągayącz,
yzbych yego nye znal ib. 738; ~ Iaco prawo
graniczo iado, na pravey graniczi prziszangayo,
Gonanbiczske na prawo, a Clonoueczske na
lewo 1408 Kościan nr 382.
c.
w zwrotach: krzywo przysięgać, przysięgać
krzywię 'krzywoprzysięgać, składać fałszywe ze
znanie pod przysięgą, per iurare': Tese vy krzyyo
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bycz OrtOssol 35, 3;
~ przysięgła ławica
ne przyszogagcze Gn 175a; Nye b0dzesz crziwo
'ława sądowa, na której zasiadali przysięgli w są
przisy0gacz (non periurabis) na ymy0 me BZ
dach prawa niemieckiego, także zespól przy
Lev 19, 12; Potem yescze slyschely, yze rzesięgłych na tej lawie zasiadający, subsellium iuraczono v starem zakonye, yze nye przyszyegay
krzyvye (non periurabis Mat 5, 33) Rozm 269. 5 torum iuris Theutonici, item ipsi scabini, iudices
iurati : Mogaly czy yszczy przyszyasznyczy...
2. 'uroczyście ślubować, przyrzekać zobowią
szyedzyecz na przyszyagley {OrtOssol 38, 4:
zując się do czegoś, zwłaszcza z okazji objęcia
na przyszyaszney) lawyczy (scamnum scabinale
jakiejś funkcji, spondere, polliceri, promittere,
praeesse possunt) ? OrtMac 43.
aliąuid recipere (praecipue cum ąuis munus aliquod i n i t f : Raczcze, którzy szą wybrany, czy 10
Przysięgnąć 'uroczyście ślubować, przyrzec,
mayą przyszagącz {OrtMac 34: przyszyadz)
tu: zobowiązać się do czegoś z okazji objęcia
jakiejś funkcji, spondere, polliceri, promittere,
bogu, naszemv panv krolowy..., a nye gest gym
aliąuid recipere, cum ąuis munus aliąuod i n if :
potrzebyszna woythowy przyszagacz OrtOssol
Gdy wybyorą raczcze, mayąly tesz woythowy
33, 4, sim. ib. 27, 1, OrtMac 21. 34; Gdyby
myesczanyn, czo by cząstokrocz raczczą byl, 15 przyszagnacz ? OrtOssol 12, 3.
Przysięstwo fo rm y : g. sg. przysięstwa 1416
prziszągal ku prawo {pro prawu, qui... consul
StPPP IX nr 140, OrtMac 43. 78, etc.; ~ d. sg.
iuratus... exstiterat) albo i tesz pospolny mye
sczanyn, czo nygdy ku prawu przyszagal (qui
przysięstwu OrtMac 78, OrtOssol 60, 4; ~ ac. sg.
przysięstwo OrtMac 78, OrtOssol 60, 3; ~ /. sg.
ad officium iuris numquam iurasset) przysz<e>dl
w woythow dom OrtOssol 33, 4, sim. OrtMac 34; 20 (w) przysięstwie OrtMac 78.
Z n a czen ie: 'funkcjaprzysiężnika, tj. ławnika,
Gdy raczcze czo wysznayą, nye trzebą gym
przysięgłego zasiadającego w sądach prawa nie
k temv przyszandz, bo ony <pirwej> ku myastu
mieckiego, munus scabini : Stanislaus scultetus...
przyszagaly (ut prius civitati iuraverunt) Ort
Ossol 43,4, sim. OrtMac 51; Kyedy przyszamansit penam, quod non sedit in iudicio iuris,
sznyczy banda wybrany, kako ony mayą przy- 25 videlicet prziszasztwa 1416 StPPP IX nr 140;
szągacz ku prawu (qualiter iuramentum fieri
A tesz gdyby szye przyszyasznyk starzał {leg.
debet) ? OrtOssol 52, 3, sim. ib. 52,4, OrtMac 64;
zstarzał)... tako, yszby nye mogl wyaczey
Wysczye pr<z>yszagaly ku prawu (iurastis ad iuw przyszyaszthwye {OrtOssol 60, 4: w przydicium), ya to dayą na wassą przyszagą, czosczye
szasznycztwe) szyedzyecz (quod sedi scabinali
szlyszely OrtOssol 53, 1—2, sim. OrtMac 65. 30 et officio amplius praeesse non posset) OrtMac
Cf. Przesięgać
78; Kto może przynyewolycz tego, ktho szye
Przysięganie 'uroczyste oświadczenie, złożone
brony przyszyastwą (officii scabinalis), aby gym
z powołaniem się na boga, dotyczące prawdziwości
{sc. przysiężnikiem) byl? OrtOssol 38, 4, sim.
jakiegoś twierdzenia, środek dowodowy w postę
ib. 60, 3, OrtMac 43. 78; Gdy ktho przymye
powaniu sądowym, ius iurandum deo teste datum, 35 przysząstwo (officium scabinale) na szwą przy
ąuo aliąuid verum demonstratur, quo aliąuid in
szagą tako, ysz on k themv przysząsze do któ
iudicio probatur9: Przy przysąganyy swyathkow
rego czassv, a gdy czasz przydze, tedy on tego
(circa testium iuramentum, Dział 24: gdy swiatprzysząstwa wolen y proszeń gest (tunc ipse
kowie *przysyągdli) przerzeczoni Domyenik
officii liber est). Ale przyszaszely ku przysząswyadeczstwo przerzeczonego Iakvba... czwyr- 40 stwu (ad scamnum scabinale) besz wyrzeczo
dzyl bycz nyegodne Sul 35; Wszitci..., gisz przinego czassv, ten nye może szye szam sza[n]chodzily ku slyvbovanyv a ku przisy0ganyv (ad
dzycz {leg. zsadzić) [prze]sz przysząstwa przesz
pollicendum et iurandum) BZ Neh 10, 29;
szwe obesczye OrtOssol 60, 3—4, sim. OrtMac
Ize braczia mayą sye przysyąganya vyarovaczi
78; Pjszalysczye tesz nasz pytayacz, czo albo
45
(de iuramentis vitandis) 1484 Reg 716.
który vzytek mamy albo maya przyszasznyczy
Przysięgły 'zaprzysiężony, zasiadający w są
myecz od tego przadv {pro vrzadv), słowie przydach prawa niemieckiego lub pełniący inne funkcje
szastwa (de officio scabinali) OrtOssol 93, 3, sim.
urzędowe, iuratus iuris Theutonici vel alius ąuidam
OrtMac 128.
magistratus : Yesthly tho kthory byl *przyPrzysiężenie 1. 'uroczyste oświadczenie, zło
szyaglly {OrtOssol 35, 1: przyszaszny) *czlyek 50 żone z powołaniem się na boga, dotyczące praw
(si idem consul esset iuratus) OrtMac 36;
dziwości jakiegoś twierdzenia, środek dowodowy
Wyyawyllyby kthory przyszag[a]ly {OrtMac 37:
w postępowaniu sądowym, ius iurandum deo teste
przyszyaszny) radczcza (consul iuratus) taką
datum, ąuo aliąuid in iudicio probatur : Iacom
tagemną radą myeszczką..., ten gest przestapyl
swadkem bil na Voyczecha, kedi swoy kon pres
swą przysząga..., a nye gest dostogen radczczą 55 priszoszena prziyol 1403 Pyzdr nr 212; Gydączy
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na woyną na ląnkach any we wszi staacz mayą,
yano na polyv..., przeczywko themv szą dowynyącz, panv they wszi alybo komv szą szkoda
stała, podług przyszazenya zaplaczicz ma Sul 15.
2. ' umowa, układ zawarty pod przysięgą, pactio iure iurando cum aliąuo facta : Nam ad portam visus ponenda est paccio vlg. przyszaszenye mutua sic, quod cor et oculus faciunt pactum ad invicem, scilicet quod cor non dirigat
oculum ad aliqua illicita, non annunciat
aliqua vana 1454 R XLVII 353, sim. 1456
jR XXXIII 183.
3. *spisek, sprzysiężenie, coniuratw : Stało syo
przisyoszenye (coniuratio) przecyw gemv w Ierusalemye, tedi on vcyekl do Lyachys BZ IV
Reg 14, 19.
Przysiężne 1. 'oplata pobierana przy składaniu
przysięgi, pecunia, quam qui ius iurandum dabant,
solrebant*: Adiungimus sibi {sc. Johanni) eciam
omnem solucionem iuramentorum al. przisanszne (1258) XVII KodWP I 307, sim. (1258)
XVI in. Matr III nr 2; Cum inter Petrum, rectorem ecclesie de Bozanow,... super iuramento
et questu iuramenti, quod prisesne vlg. nuncupatur... ex vna parte, et prepositum et magistrum de Stanutek ex altera,... questio verteretur 1281 KodPol III 125; Damus eciam
nostris scultetis et eorum posteris iuramentum,
quod vlg. nuncupatur *przysozne (1282) 1570
KodWP l Al A; C am ... tertio denario de qualibet
re iudicata ac etiam iuramentaliter (pro iuramentale), quod dicitur vlg. przysiezne (1381) 1782
DokMp IV 212; Omnia juramenta al. *przissassna ex quibuscumque causis in judicio opidi
predicti prouenientibus per ipsum ... tenenda
1425 KodPol II 409; Quod Stanislaus, qui erit
gubernator eiusdem aduocacie, pro cura et laboribus suis penam iuramenti vlg. prziszanszne
ad tempora vite sue habebit 1432 Monlur VI 74,
sim. 1439 WierzbFrag 26.
2. corruptum pro przysądne: Officiales... sive
subiudices... non debent a causis minoribus...,
pro memoriali al. pamyathne, sive alio nomine
przyszyasne {AKPr IV 482: pamyąthne aut...
*przyssyag, AKPr IV 482: pamyathne... al.
alio nomine przysanth dicitur, AKPr IV 463:
pamethne aut alio nomine przysandy, AKPr IV
538. 562: pamyanthne sive... prziszandne),
nihil plus quam duos grossos recipere ca 1472
AKPr IV 500.
Przysiężni cf. Przysiężny
Przysiężnictwo *funkcja przysiężnika, tj. ław
nika, przysięgłego zasiadającego w sądach prawa
niemieckiego, munus scabim : Nye mamy s tego
przyszyasznyczthwa żadnego vzythkv any płatu
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Ort Mac 83; Gdyby szye przyszasznyk starzał {leg.
zstarzał)... tako, azby nye mogl wyączey w przyszasznycztwe (OrtMac 78: w przyszyaszthwye)
szyedzecz (quod sedi scabinali et officio amplius
praeesse non posset) OrtOssol 60, 4.
Przysiężniczy fo rm y : n. sg. m. przysiężniczy
OrtMac 48. 108, OrtOssol 40, 4, etc.; f. przysiężnicza OrtOssol 63,3; ~ g. sg. m. przysiężniczego OrtOssol 29, 2; ~ ac. sg. m. przy
siężniczy XV ex. Wisi nr 168;/. przysiężniczą
OrtMac 82; ~ i. sg. m. przysiężniczym OrtMac
99; przysiężniczem OrtOssol 73, 4; /. przy
siężniczą OrtMac 82, OrtOssol 62, 4; neutr.
przysiężniczym OrtOssol 53, 3.
Z n a czen ie: 'związany z ławą sądową, tj. przy
sięgłymi zasiadającymi w sądach prawa niemiec
kiego, ad subsellium iuratorum iuris Theutonici
pertinens : Pytham prawa, mamly lepsze prawo
k themv gymyenyv,... a <o> tho szye byerza
do reystra przyszasznyczyego (ad litteram scabinalem, OrtMac 26: przyszyasnego) OrtOssol
29, 2; Tedy ortel przysząsznyczy (sententia scabini, OrtMac 46: przyszyąsznykow) gesth prawdzywy a mą szyą ostacz ib. 40, 4, sim. ib. 42, 3.
80, 1, OrtMac 48. 108; Strofugely kto ortel
w szand<zi7e, to ma woyth sz wyedzenym przyszasznyczym (scitu scabinorum, OrtMac 66:
przyszyąsznykow) popyszacz y ortela tego szyą
dowyedacz OrtOssol 53, 3; W gednem gaynem
sąndze wszdal geden czlowyek szwe gymyenye
y dzyedzyczstwo po szwey szmyerczy y tho
wszdano lysthem pod przyszasznyczą pyeczaczą
(sigillis scabinalibus) ib. 62, 4, sim. OrtMac 82;
Themv na szwyadeczstwo naszą przyszasznycza
pyeczącz (sigillum scabinorum) podwyeszona
{OrtMac 82: przyszyasznyczą pyeczącz zawyeszamy) OrtOssol 63, 3; Gdy czlowyek
zastawy geden drugyemy rolą, dom albo ktorekole gyne stoyacze gymyenye przed szandem
a zapysze to gemv lysthem przyszasznyczyem
(litteris scabinalibus, OrtMac 99: przyszyasznyczym) pod[lug] <ich> *pyączączy< ą> OrtOssol
73, 4; la przysengam..., ysz ja ... sprawyedlywy
ortel znacz chce y then przyschensnyczy stolecz
podług nyemyeczkyego prawa bronycz XV ex.
Wisi nr 168.
Przysiężnik fo rm y : n. sg. przysiężnik 1437
Wisi nr 228 s. 87, OrtMac 32. 36, etc. etc.;
~ g. sg. przysiężnika OrtMac 32. 66. 78, Ort
Ossol 32, 3, etc.; ~ d. sg. przysiężni ko wi Ort
Mac 66. 67. 108, etc.; ~ ac. sg. przysiężnika
OrtMac 44. 62. 63, etc.; ~ i. sg. przysiężnikiem
OrtMac 54. 63, OrtOssol 43, 2, etc.; ~ i. du.
przysiężnikoma Sul 100, OrtMac 124. 143, Ort
Ossol 90, 3. 104, 4; ~ n. pl. przysiężnicy 1403
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KsZPozn nr 1292, 1409 Czrs 341. 342, etc.
etc. ; ~ g. pl. przysiężnikow Sul 100, Ort Mac 43.
45, etc. etc.; ~ d. pl. przysiężnikom OrtMac 65.
67. 68, etc. etc.; ~ ac. pl. przysiężniki 1409
Czrs 342, OrtCel 3, OrtLel 233, etc.; przysiężni
kow OrtOssol 50, 2; ~ v. pl. przysiężnicy Ort
Mac 71. 136, OrtOssol 56, 3. 100, 2; ~ i. pl.
przysiężniki 1427 Kościan nr 1183, Sul 101,
OrtMac 42, etc.
Z n a c z e n ia : 1. 'osoba zaprzysiężona, zasia
dająca w sądach prawa niemieckiego, ławnik, vir
iuratus, qui iudiciis iuris Theutonici interesf :
Przisąsnyk iuratus 1437 Wisi nr 228 s. 87;
<Per> consodales, id est skabinos przez towarzysche braczą przysyasznyky OrtCel 3, sim.
OrtLel 233; Ktho ranne ludzy ma oglądacz,
sządzaly, przysząs[cz]nyczyly, lyekarz<li> rannemv na wysznanye? OrtOssol 27, 2, sim. Ort
Mac 22; Na to my przyszasznyczy z Maydburku mowymy prawo OrtOssol 30, 1, sim. ib.
26, 3. 27, 1. 2, etc.; Then ortel, czo gy nalaszl
przysząsznyk, ten ya lagyą ib. 32, 3, sim. ib.
34, 4, OrtMac 32. 36, etc.; Na to my przy
szasznyczy (OrtMac 32: panowye) s Krakowa
mowymy prawo OrtOssol 32, 4, sim. ib. 33, 1.
56, 4; Ten ortel, czosz gy przysząsznyk sz gynymy przyszasznyky wyrzekł, gest moczny ib.
38, 2, sim. ib. 60, 4. 63, 1. 4, OrtMac 42. 78.
82. 83; Naschy woythowye albo szandze wybyerayą przyszyasznyky ku lawyczy na prawye szyedzecz s przepusczenym ... króla OrtOssol 39, 3,
sim. ib. 38, 4. 39, 2, OrtMac 43. 44; Gdyby
raczcze yaly przyszyąsznyka, czosz rzecz mowyl
gynych przyszasznykow a then przysząsznyk sz
gynymy wszythkymy przyszasznyky wolały szą
ku prawu rzekącz OrtOssol 39, 4, sim. ib. 38, 1.
40,1, OrtMac 42. 43.44.45; Ktho bandze wybran
prziszasznykyem, then przy <tem> szostawye
(pro szostanye), poko zyw OrtOssol 46, 1, sim.
ib. 43, 2, OrtMac 54. 63; Mogąly przyszaszny
kow sza[n]dzycz {leg. zsadzić) dla gynych wrzadow? OrtOssol 50,2; Zadny czlowyek ma *szadzycz przyszasznyka ib. 50, 3, sim. ib. 51, 1,
OrtMac 62. 63; Kyedy przyszasznyczy banda
wybrany, kako ony mayą przyszągacz ku prawu ?
OrtOssol 52, 3, sim. ib. 48, 1, OrtMac 58. 62. 64;
Na to rzeki ten sząpyerz ku przyszasznykom
OrtOssol 53, 1, sim. ib. 54, 1. 2. 3. 62, 3, Ort
Mac 65. 67. 68. 81; Ten ortel, czo mnye wyrzeczon, ten ya layą y chczą szobye sprawyedlywszy naydcz a proszą tego przyszasznyka wstacz,
czo ten ortel wyrzegl OrtOssol 54, 1, sim. ib.
32, 3. 60, 3, OrtMac 32. 66. 78; Tedy woyth
mą themv przyszasznykowy kazacz wstacz Ort
Ossol 54, 1, sim. OrtMac 67; Tedy ma pokupycz
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kaszdemy przyszasznykowy trzydzeszczy szelą
gów OrtOssol 54, 2, sim. ib. 53, 4. 80, 2, Ort
Mac 66. 67. 108; Woyth s wyedzenym y sz wysznanym przyszasznykow mą ortel popyszany
do wyszego prawa poszlacz OrtOssol 54, 3, sim.
ib. 51, 3. 52, 3, OrtMac 63. 64. 68; Tedy rzeki
tego gosczyą rzecznyk: Panye woycze y wyerny
przyszasznyczy! OrtOssol 56, 3, sim. ib. 100, 2,
OrtMac 71. 136; Ktho chcze takych syroth, czo
opyekaldnyką nye mayą, gymyenye zapowyedacz, ten to woythowy y przyszasznykom mą
tho opowyedacz OrtOssol 83, 4, sim. ib. 80, 2.
103, 2, OrtMac 108. 113. 141; Ma na stolecz
szyescz woyth s przyszasznyky na lawyczy a ma
pytacz woyth przyszasznykow, gesthly czasz sad
gaycz OrtOssol 86, 4, sim. OrtMac 117; *Tako
wyele przyszasznykow ma bycz namnyey ku
gayonemv sandowy..., aby mogl woyth sadzycz
podług prava? [A] przyszasznykow ma bycz
namney trzy OrtOssol 87, 1, sim. ib. 76, 1. 101, 1,
OrtMac 102. 117. 137, etc.; Gdy rzecznyk myal
foidrowacz tego ymarlego czlowyeka, wszyal
pyenyadze od strony y odstapyl foldrowanya,
jakoż to wyznał w yacztwye przed woytem
y przede dwyema przyszasznykoma OrtOssol
90, 3, sim. OrtMac 124; Gdysz Methwochowa
z dwyemą przyszasznykomą... szvkala v Hannvszowych czthyrzech kolyecz {OrtMac 143: kaczyech), a nye nalaszla OrtOssol 104,4, sim. Ort
Mac 143; ~ Dominus Swanthoslaus..., heres
de Gacz, debet statuere prestitores iuramentum
vlg. przisansniczi ad secundos terminos... erga
Boguchwaelem ipsius scoltetum 1403 KsZPozn
nr 1292; Quando Poczysz agebat contra...
Boguffal dictum Zagoczek pro XL grossis, tan
dem ... Bogufal... recepit se ad suum iudicium,
extunc de eius iudicio vlg. przyszosznyczy recognouerunt..., quod... Poczosz eandem pecuniam ... othstopil... domino Zagoczek 1409
Czrs 341; Dominus Szelika recepit se ad suum
iudicium vlg. przyszosznyky, tandem stantes
predicti przyszosznyczy recognouerunt, quod
idem Paulus kmetho se przykazał ad eundem...
Szeligam ib. 342; Jaco nass przywyedzono do
sola, kyedy M ichał... cradl żyto *chanzebno
rzeczą, anysmy tego czassu bili przysansniky
1427 Kościan nr 1183; Taky pan, ot ktorego
vischetl {sc. kmieć), gdisz podług obiczaya zyemye dwyema przisyansznykoma poswyatczilbi
(duobus iuratis protestatus fuerit) o nyevczinyenye praw a..., ten isti slyachczicz..., do ktorego
rzeczoni kmyecz vczyekl..., ku placzenyu pra
w a... podług visnanya przissyansznykow (iuxta
confessionem iuratoris) *pyrwischemu panu...
kmyecza ma przypandzicz Sul 100; Ktorisz
45
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kmyecz... do prziyantego gymyenya nye przenyoslbi syąn, taky zyemyanin... thimy tho przisyąnsznyky podług rzeczi poswyatczi (iuratis
iuxta exigentiam rei protestetur) Sul 101; In
thaberna hereditaria nobilis Derslay, scultheti hereditarii in Marszkynycze, banitum iudicium
celebratum est..., hiis temporibus eciam sedebat et erat scabinus al. przysząznyk Paulus
Bedlka, Petrus Lyszek 1486 StPPP XI 71.
2. 'ten kto składa przysięgę, qui iure iurando
se obstringit’: Przischąznyka (war. lub.: przysąsnika aut przysąsnego) adiurantem (qui cum
furę participat, odit animam suam, adiurantem
audit et non indicat Prov 29, 24) 1471 MPKJ V
70.
3. dubium: ' ten kto narusza przysięgę, qui ius
iurandum violat’: Przischąznik (war. lub.rp.: poru
szyły przysągy) periurarius (mamotrekt mikułowski: periurauimus przerussili przisahy; ne
contra nos ira domini concitetur, si peieraverimus Jos 9,20) 1471 MPKJ V 32.
Przysiężny, Przysiężni fo rm y : n. sg. m. przysięźny OrtMac 36. 37. 124, etc. ; neutr. przysiężne B Z Ex 22,11,1471 MPKJW 17; ~ « .a . ac.
sg. m. przysiężny 1387Leksz I nr 212; ~ g . sg. m.
przysiężnego OrtMac 26. 132, OrtOssol 96, 2;
~ d. sg. m. przysiężnemu OrtMac 107, Ort
Ossol 80, 1; /. przysiężnej OrtMac 62, OrtOssol
50, 2; ~ ac. sg. m. przysiężny OrtMac 64, Ort
Ossol 52,4; przysiężnego MPKJW 70; ~ i. sg. m.
przysiężnym OrtOssol 87, 4, 1471 MPKJ W 13;
/ . przysiężną Sul 35; neutr. przysiężnym OrtMac
41, OrtOssol 38, 1; ~ l . sg. m. (w) przysiężnym
OrtMac 26; /. przysiężnej OrtOssol 38, 4;
przysięźniej 1439 AGZ XII 72; ~ n. pl. m.
przysiężni OrtMac 126, OrtOssol 92,2; ~ i .p l .
m. przysięźnymi OrtMac 126, Ort Ossol 91, 4.
92, 1. 2.
Z n a czen ia : 1. *związany z przysięgą,
/ws
iurandum pertinens’: Chczemy, abi ten, oth kogo
wyszła kląthwa..., s *dosthaczeczną przisząsną
alybo rąkogemską pewnosczą (cum sufficienti
cautione iuratoria vel fideiussoria, Dział 23: pod
dobrym rąkoyemstwem abo pod przysyągą)
o stanyv kv praw (leg. prawu)... bil ypomyenyon
Sul 35; Chcząly opaw<sz>czy myesczanye o myesczka rzecz szysskacz, czosz szą szwyathczyly
w gaynem szandze... przysząsznym swyadeczthwem OrtOssol 38, 1, sim. OrtMac 41; ~ (rok)
przysiężny *termin sądowy przewidziany do zło
żenia przysięgi, dies, qua ius iurandum in iudicio
dandum est’: Quod omnes et singulos terminos,
videlicet opsilani et prziszansny, astitit 1387
Leksz I nr 212.
2. *zaprzysiężony, zasiadający w sądach prawa

niemieckiego lub pełniący inne funkcje urzędowe,
iuratus iuris Theutonici vel alius ąuidam magistratus’: Kthory przyszyaszny (OrtOssol 35, 3: przyszag[a]ly) raycza (consul iuratus)... thayemna
radą wszyawya,... then yesth przesthapyl szwa
przyszyągą a yesth krzywoprzyszyascza OrtMac
37, sim. ib. 36, OrtOssol 34, 3; Szgednalyby
(leg. zjednałliby) tho kthory przyszaszny (Ort
Mac 36: przyszyaglly) czlowyek (si idem consul
esset iuratus) a wysznaly tho przed oszyadla
rada OrtOssol 35,1; Bandzely przyszaszny woyth
(iuratus iudex) od szwego pana wynowan ib.
90, 4, sim. ib. 52, 2. 101, 1, OrtMac 124. 137;
Tedy on rzeki powod, jsz tho chcze dokazacz przyszasznymy łudźmy (partitoribus), czo
od myasta tesz k temv postawyeny[v] a czo
k temv przyszagly OrtOssol 91, 4, sim. OrtMac
126; Nazayvtrz przyszedł powod s thymy przy
szasznymy łudźmy (cum partitoribus viris), czo
k temv postawyeny OrtOssol 92, 1, sim. ib. 92, 2,
OrtMac 126; Mayąly (pro sąly) czy przyszaszny
ludze (partitores) od myasta k temv posta
wyeny, aby myedzy sąszady obesrzely...
myedzne sczyany OrtOssol 92, 2, sim. OrtMac
126; Ale ten czlowyek... chcze sam szwyathczycz..., y tesz [ysz] prziszaszny pyssarz (notarius iudicialis) chcze przysaga szwyathczicz,
jszesczye wy tego konyą zapowyedaly OrtOssol
96, 1, sim. OrtMac 132; Przeto wy nye mozeczye szwyathczycz thym gednym czlowyekem
any s pomoczą tego przyszasznego pyssarzą (nec
adiutorio iudicialis scribae) OrtOssol 96, 2, sim.
OrtMac 132; ~ przysiężny poseł 'woźny sądu
miejskiego, ministerialis iudicii urbani’: Trzeczyego czlowyeką zapowyedanye s przysząsznym
poszlem (cum praecone iurato) [a] ma szye
ostacz OrtOssol 87, 4; ~ przysiężną ławica
'lawa sądowa, na której zasiadali przysięgli w są
dach prawa niemieckiego, także zespół przysię
głych na tej ławie zasiadający, subsellium iuratorum iuris Theutonici, item ipsi scabini, iudices
iurati’: Mogą<li> czy gyszny przyszasznyczy,
czosz szą rocznye od radzyecz yybrany... szyedzyecz na przyszyaszney (OrtMac 43: przyszyagley) lawyczy (scamnum scabinalem praeesse possunt) na prawye podług prawa? OrtOssol 38, 4;
Tedy mayą gyny przyszasznyczy, czso szą przedthym były wybrany ku przyszaszney lawyczy (ad
scamnum) y ku prawu *podzwyerdzeny,... czy
tho mayą gynne przyszasznyky k szobye wybracz OrtOssol 50, 2, sim. OrtMac 62; ~ Adiu
rantem przysąsnika aut przysąsnego (qui cum
furę participat, odit animam suam, adiurantem
audit et non indicat Prov 29, 24) MPKJ V 70.
3. 'związany z lawą sądową,, tj. przysięgłymi
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zasiadającymi w sądach prawa niemieckiego, ad
subsellium iuratorum iuris Theutonici pertinens :
Yakosz y zapyszano od szlowa do szlowa
w przyszyasnym reysztrze (iuxta continentiam
cuiusdam litterae scabinalis) OrtMac 26; Py- 5
tham prawa, mamly ya lepsze prawo k themu
gymyenyy,... a <o> tho szye byorą do reystru
przyszyasnego (ad litteram scabinalem, OrtOssol
29, 2: przyszasznyczyego) ib.; Przyszasznyczy
tako mayą przyszagacz ku prawu, ku kthoremv 10
ony szą wybrany, ysz my [ortele] woythowy
myesczkyemy y ludzom prawe ortele naydcz
chczemy y dzyerze[s]cz przyszaszny stolecz (sedem scabinalem) OrtOssol 52,4, sim. Ort Mac 64;
Nye gęstły ten wyedzacz przeczyw szwey przy- 15
szadze yawno vczynyl, gdy szwym (leg. z swym)
przyyaczelom (pro przyyaczelem) naprzeczyw
przyszasznemv ortelowy stal OrtOssol 80, \,sim.
Ort Mac 107.
4. (w sądownictwie ziemskim) ruga przysięż- 20
nia 'specjalne posiedzenie sądowe, na którym
wszyscy obecni zobowiązani byli do publicznego
zeznawania i oskarżania o wiadome im przestęp
stwa, iudicium extraordinarium, in quo, qui aderant, de notis sibi criminibus publice indicare 25
atque accusare c o g e b a n tu r Dzirgosch... statuit XXXta nobiles terrigenas... et hii do
mini invenerunt, ąuodidem Dzirgosch... iuravit prius solus, 2us Iohannes Spicznik, Ianussius..., pro inculpacione furticinii, qua fuit 30
inculpatus al. w rudzye przissassnyey sive zemskyey, hic Iohannes (sc. Dzirgosz)... adiudicatus est liber 1439 AGZ XII 72.
5. prawo przysiężne, przysiężny sąd 'przy
sięga, ius iurandum: Aczbi kto polyeczyl blysz- 35
nemu swemu osia... y wszelkye dobitczyoo
k stroszy, a ymarlobi..., a szadny bi tego nye
wydzyal, prawo przyszyoszne bodzye w poszrzodku (ius iurandum erit in medio), ysze
nye szczyognool roky na rzecz blysznego swego 40
BZ Ex 22, 11, sim. 1471 M P K JY 17; Pod przyschąznym schandem (war. lub.: pod przyszągą[yą]) sub attestore (pro attestatione) iurandi
(denuntiavit nobis vir ille sub attestatione iuris
iurandi dicens Gen 43, 3) 1471 MPKJ V 13. 45
Przysiodłek cf. Przysiółek
Przysionek, Przysienek 'kryty chodnik, portyk,
porticus" : Tamo byl y Yerusalem yeden stav
około szyebye (pro szyenye ?), a w thych przyszyenkoch lyezalo barzo yyelye nyemocznych 50
(est autem Ierosolymis probatica piscina...,
quinque porticus habens. In his iacebat multitudo magna languentium Jo 5, 2—3) Rozm 255;
Bo mynyą, yze tho vczynyl srod Ierusalem pod
przyszyenkyem Salomonovem (sub regia Salo- | 55
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monis), który byl Salomon yczynyl przed kosczyolem Salomonoyym ib. 298; Myły Iesus
chodzyl v kosczyelye v przyszyenky Salomonoyem (in porticu Salomonis Jo 10, 23) ib. 428;
~ 'podcienie, ganek, umbraculum : M artinus...
recognouit, quia in eadem domo cameram in
palacio sitam in sinistra parte al. wsedlwschy
s przisyonku do syeny... dedit 1476 StPPP II
nr 4177.
Przysiółek, Przysiadłek, Przysiałek, Przy
siodłek, Przysiułek fo rm y : n. sg. przysiodłek
(1360) XVIII KodWP III 162; przysiółek 1449
AGZ XII 218; ~ ac. sg. przysiółek 1454 AGZ
XIII 327, 1475 AGZ VI 183; — n. pl. przysiodłki 1338 KodWP II 511, 1400 StPPP VIII
nr 9756, 1403 StPPP II nr 972, etc.; przy
siółki 1410 KodWil I 78; ~ g. pl. przysiółków
1498 AGZ XV 354; przysiałkow 1498 AGZ XV
560; - d. pl. przysiółkom 1487 AGZ XIX 211;
~ ac. pl. przysiółki 1494 AGZ XV 317; przysiołdki 1424 TymProc 245; ~ i. pl. przysiodłki
1400 StPPP II nr 565, 1415 ib. nr 1373; przy
siółki 1438 AGZ XIII 61, 1451 AGZ XII 210,
1460 ib. 267, etc.; przysiułki 1499 AGZ XV 376;
przysiałki 1499 AGZ XII 199; przysiodki 1420
Kościan nr 760, 1425 KodMazL 171; przysiadki
1420 Kościan nr 760.
Z n a czen ie: 'grupa domów, gospodarstw znaj
dujących się poza wsią, ale do niej należących,
mała niesamodzielna osada, domus, praedia, quae
extra vicum sita sunt, sed ad eum pertinent, parvus vicus, qui non est sui iuris’: In Brseze et in
Sedilcze cum adiacencia dicta Oborsino... et
cum ceteris omnibus adiacentiis eorum, que vlg.
prsisodlki nominatur 1338 KodWP II 511; De
dit hereditates, villam Gawlodno cum lacu et
attinenciis, przisodlek Krakovityce nuncupato
(1360) XVIII KodWP III 162; Nicolaus et Derslaus... totam villam, dictam Stronę, cum duobus przissodlky, dictis Zagórów de (pro et)
Dobrowoda... vendiderunt 1400 StPPP II
nr 565, sim. 1415 ib. nr 1373; Wilczco... Johannem Liganza de villa Jacubow et de duobus
przissodlky ibidem amplius non habet expellere
1400 StPPP VIII nr 9756, sim. 1403 StPPP II
nr 972; Villam... cum prato... necnon et aliis
hominibus, videlicet przysolky vlg. dictis, ad
eandem legitime pertinentibus 1410 KodWil I 78;
Tedyby mely Keblow s prziszotky (war. ib.:
s przyszatky) y wsitko ymene... roszdzelicz na
poły 1420 Kościan nr 760; O Szgerz i o *przisolthky 1424 TymProc 245; Quae bona haereditaria habent in terra Prussiae, videlicet Sztambark... cum omnibus dictarum haereditatum
attinentiis al. przisothki 1426 KodMazL 171;
45*
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Pro tota sua hereditate Mlochowo et suis attinenciis omnibus et propinquitatibus vlg. przischotlky 1427 Monlur V 86, sim. ib. 87; Super om
nibus ... bonis, opido. . villis. . ortis, ortulanis
et attinenciis vlg. przisolky 1431 AGZ V 65;
Cum... conuillagys,przyszyodlkj dictis 1431 Mon
lur II 7; Intromisistis se in Boschcz et in villas
cum przissyolki, ad ipsum Boschcz pertinentibus 1438 AGZ XIII 61, sim. 1451 AGZ XII 210;
Nicolaus... opidum et cum colacione curie
Tlusthe cum omnibus villis seu przyssyalky ad
ipsum Tłuste spectantibus... yendidit 1449 AGZ
XII 199; Hryczkoni iste ville cesserunt Orinino
cum attinenciis, excepta una villula al. przysyolek ib. 218; Stanislaus est obligatus dare
intromissionem in villas Chłopy et Comarno
al. s przisyolky 1460 ib. 267, sim. ib., 1487 AGZ
XIX 210, 1498 AGZ XV 552; Incorporantes
primo appendium ville Gozdzecz al. przyssyolek
dictum Zyelenyowcze 1475 AGZ VI 183, sim.
1454 AGZ XIII 327; Super medietate omnium
bonorum cum convillulis al. s przysyolki 1475
AGZ XII 376, sim. 1478 AGZ VI 187; Michael
debet habere potestatem omnium venabilium
ad bona Marków ville[_] et appendiorum al.
ku *prysyolkom 1487 AGZ XIX 211; Certas
villas desertas et earum excrescencias al. przyssyolki 1494 AGZ XV 317; Fuit {sc. Fycz) additus... ad intromissionem... in medietatem...
villarum desertarum et villicularum al. prziszyolkow 1498 ib. 354; Quod ipse possedisset bona ipsorum... medietatem... yillarum
ac villicularum al. przyssyalkov ib. 560; Uxori
meae... super villam Chrostowo et super aliis
omnibus praediis meis al. *prisolki trecentas
sexagenas monetae... dono (1498) Kod W ill 531;
Super aliis bonis et villis desertis, et villiculis
al. s przyssyvlky 1499 AGZ XV 376; ~ z fleksją
łacińską: Villam Negouam cum przisolconibus
pertinentibus ad ipsam villam de iure Polonico
in ius Theutonicum... transferimus 1347 M M Ae
III 264, sim. (1347) 1519 M M Ae X 65. - Cf.
Przesiólek.
Przysiulek cf. Przysiółek
PrzyskirznikioŁ'jaskier ostry, Ranunculus acer
L. et omnes species rirosae terrestres : Przisk<Xrznik flamula maior 1472 Rost nr 448;
Przyszkyrznik famula 1478 ib. nr 2228.
(Przyskirzyca) Przyskirzyce czy Przyszkirzyce
'żywica sosnowa lub modrzewiowa, resina pinea
vel larigna : Przysszkirzycze collofonia XV
p. post. R LIII 65; Przyszkyrzycze rezina XV
ex. GILek 41; Przyskyrzycze terebintina ib. 42.
~ Prawdopodobnie bohemizm.
Przyskirzyce c f Przyskirzyca

Przyskoczyć ' zbliżyć się szybko skacząc, assilire, assultare : Przyscoczyl prosilit XV p. pr.
R XVI 349; Humanam potuit anguis adire, gl.
accedere, agredi, przyscoczycz, manum 1466
R XXII 14.
Przyskórka 'poniżenie, zniewaga, contumelia,
ignominia : Et ne des hereditatem tuam in.
opprobrium na przyskórka, w pogąnenye (Joel
2, 17) XV p. pr. SKJ I 308; Quod coram Pylato et Herode stans et multa et varia opprobria,
przyszkorek, paciens ad interrogata noluit
respondere XV p. post. GIDom 68. ~ Cf.
Przeskórka.
Przyskwarzyć 'przypalić żelazem, wypalić pię
tno, ferro adurere, stigma inurere : Cautariatam
poruschoną aut przisquarzoną (quia... discedent quidam a fide, attendentes spiritibus erroris et doctrinis daemoniorum... cauteriatam
habentium suam conscientiam I Tim 4, 2) 1471
M P K JY 130.
Przysłać fo rm y : praes. ind. 1. sg. przyślę
Rozm 571; ~ imper. 2. sg. przyśli ca 1400 CyzWroc, XV in. CyzPłoc; ~ infi przysłać Rozm
230; ~ praet. 1. sg. m. przysłałem XV ex. SIArch I pril. 23; ~ praes. pass. 3. pl. m. są przy
słani Ort Mac 35, OrtOssol 33, 4; ~ praet. pass.
3. pi. fi były przysłany Rozm 40.
Z n a czen ie: fspowodować, że ktoś dokądś
przybędzie, zwykle w jakiejś sprawie, efftcere, ut
aliąuis aliąuo veniat, alicuius rei causa mittere9:
Nye sznayącz kxązaczyą any panów, czo szą
przyszlany oszobno od króla prze myeszkye
dobre OrtOssol 33, 4, sim. OrtMac 35; Then
czlovyek..., kthory my szyą oblygoval..., ysz
my myal zaplaczycz na szwyathy Szymon cztery
szlothe..., gdzye ya... przyszlalem na szloszony
cząsz..., gdzye ya przyszlalem szyna szwoyego,
thv my szya nye vszpravyethlyvyl XV ex. SIArch I pril. 23; Y ze... Marya sla z Nazareth svoymy {leg. z swoimi) tovarzyskamy, ktoresch były s nyą z Yervsalem przysłany Rozm 40;
Thy-ly yesz zvolenyk Iesuszov..., ktoregos my
on obyeczal przez svoy lyst przyslacz (mittere) ?
ib. 230; Bo nye odydąly od vass, vczyesnyk duch
szvyąthy nye przydzye k vam, alye odeydąly od
vass, przyslyą y {leg. ji *go5) k vam (mittam eum
ad vos Jo 16, 7) ib. 571; ~ 'spowodować, że
coś nadejdzie, nastąpi, efftcere, ut aliąuid fiat9:
Nowe Latho..., Krcyny Bosze prziszly nam
{CyzKlob 443: tho naąm day) nasz bosze XV
in. CyzPloc, sim. ca 1400 Cyz Wroc; ~ corruptum pro przysiąc: Mozely ten czlowyek... ykazacz, szlowye przyszlacz {OrtMac 99: przyszyadz) sząmotrzecz, ysz zaplaczyl ten dług
OrtOssol 73, 4.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

357

P R Z Y S Ł A N IE

PRZYSŁUCH AĆ

Przysłanie *spowodowanie przybycia kogoś do
kądś, zwykle w jakiejś sprawie, actus efficiendi,
ut aliąuis aliąuo alicuius rei causa veniaf: Jacosz[ko]m ja szaplaczila Janowi Sedleminskemy
tho swythco, czo listh gego mowil, przesz gego
poszła prziszlanye 1416 Pyzdr nr 448; ~ Albertu s... astitit suos omnes terminos ad o przy
słani! et ad juramenta y przyszondze pro septemdecem marcis 1399 Leksz II nr 2447.
Przysłowie f o r m y : n. sg. przysłowie XV p. pr.
R XXII 335, BZ Gen 10, 9, 1471 MPKJ V 97;
~ g. sg. przysłowia BZ I Reg 20, 30; ~ ac. sg.
przysłowie XV p. pr. SKJ I 308, XV med.
GIWroc 44r, BZ Num 23, 7. 18, etc.; ~ /. sg.
przysłowiu MPKJ V 97; ~ /. pl. (w) przysło
wiach 1471 M P K JY 11; przysłowiech XV med.
RRp XXIII 280.
Z n a c z e n ia : 1. *zdanie odnoszące się pierwot
nie do określonego zdarzenia, sytuacji, osoby lub
rzeczy, powtarzane później tradycyjnie, najczę
ściej w znaczeniu przenośnym, proverbium : Quid
est, quod inter vos parabolam vertitis in prouerbium, w przyslowye, istud in terram Israel
dicentes: Patres nostri comederunt vuam acerbam, et dentes filiorum obstupescunt? (Ezech
18, 2) XV p. pr. SKJ I 308; Bil (sc. Nemrot)
kruti lowyecz przed gospodzynem. Ottod gest
przislo przislowye (ob hoc exivit proverbium):
Yako Nemrot kruti lowyecz przed gospodzynem
BZ Gen 10, 9; Bodzesz *zatroczon w przislowye
(1471 MPKJ V 30: w przyslowyą) y w powyescz
(eris perditus in proverbium ac fabulam)
wszem<u> lvdv i?ZDeut 28, 37, sim. MPKJ V
30; Prorokował (sc. Saul) s gynimy przed Samue
lem ... A przeto weszło na przislowye (unde et
exivit proverbium): Aza gest Saul myedzi proroki? BZ I Reg 19, 24; Ten dom ... zarzvcz0
od oblycza mego a dam gy w powyescz a na
prziklad wszitkim lyvdzem. Y bodze dom ten
to w przislowye wszitkim myiaiocim (in proyerbium universis transeuntibus) BZ II Par 7, 21;
~ Przysłowia ' Księga przysłów, Liber proverbiorum': Propter hoc Salomon in Proverbio,
gl. in Libro proverbiorum, przislowech, dixit
XV med. RRp XXIII 280.
2. *krótkie opowiadanie będące przenośnią dydaktyczno-moralizującą, przypowieść, narratio
brevis, qua homines de aliąua re edocentur, qua
mores eorum corriguntuF: Hec in proverbiis locutus sum vobis. Venit hora, cum iam non in
proverbiis, przislowe, loąuar vobis, sed pałam
de patre anuncciabo vobis (Jo 16, 25) XV med.
GIWroc 36v; Hoc proverbium, przyslowe, dixit
eis Ihesus (Jo 10, 6) ib. 44r; ~ wziąć, przyjąć
przysłowie 'zacząć mówić posługując się przypo

wieścią, parabolam incipere*: Wrocziw sy0 (sc.
Balaam)... a wzy0w przislowye swe (assumpta
parabola sua) rzeki: Z Aran prziwyodl myo kroi
Balaak BZ Num 23, 7, sim. 1471 MPKJ V 26;
Tedi prziyow on przislowye swe (assumpta pa
rabola sua) y rzecze BZ Num 23, 18, sim. ib. 24,
3. 15.
3. ' opinia, pogląd, sąd ogółu, quae homines
putant, existimant, o p i n i o Zaly ia nye wyem,
ysze ti mylugesz... Dawyda na swo ganbo a na
ganbo złego przislowya matki twey (in confusionem ignominiosae matris tuae)? BZ I Reg
20, 30; Pospolitim przysslowyy wlgo dicitur
Jer 3, 1) M P K JY 97.
4. 'nazwa, przydomek, nomen, cognomen :
W przyslowach (war. lub.: v przyslowyą) in
yocabulis (haec nomina filiorum eius in vocabulis et generationibus suis Gen 25, 13) 1471
M P K JY 11.
5. wieloznaczne: Przislowe proverbiis XV
p. pr. R XXII 335; ~ w błędnym odczytaniu
łac. ad yerbum jako adverbium: Przislovye adyerbium (audite verbum domini, qui tremitis
ad yerbum eius Is 66, 5) 1471 MPKJ V 97.
Przysłuch cf. Przysłucha
Przysłucha a. Przysłuch 'teren poza właściwą
wsią, do niej przynależny, agri extra vicum siti,
agri, qui ad vicum pertinend: Jakoszmy yitrzymaly dobrowolne sz pokoyem trszy lata Gostin,
Ponecz, Coszminecz s gich przisluchamy po
roszdzelenu naszego oczcza s gego braczo 1413
Kościan nr 502.
Przysłuchać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
słucha 1405 SKJ III 196, XV in. R XXIV 67,
1421 Kościan nr 872, 1424 ib. nr 1076, etc.;
przysłusze BZ Num 3, 7. I Esdr 7, 23; 3. pl.
przysłuchają 1407 Pozn nr 606, 1414 Kościan
nr 521, 1444 R XXIII 303, etc.; ~ imper. 2. sg.
przysłuchaj MPKJRp V 50 v; ~ part. praes. act.
adi. przysłuchając ca 1428 PF I 482; n. sg. m.
przysłuchający XV med. R XXIV 359; n. pl.
neutr. przysłuchająca 1437 Wisi nr 228 s. 86;
~ inf. przysłuchać Sul 19, Ort Mac 71, OrtOssol 57, 1, XV p. post. StPPP X nr 197;
~ praet. 3. sg. m. przysłuchał 1403 Pozn nr 559,
1416 Pyzdr nr 468, Dział 30; / . przysłuchała
BZ II Par 30, 21, Rozm 245; neutr. przysłuchało
BZ II Par 31, 13, XV p. post. R XXV 177;
3. pl. m. przysłuchały 1407 Pozn nr 606; ~ condit.
3. sg. m. -by przysłuchał 1425 Kościan nr 1118.
1119, Rozm 185; 3. pl. m. by przysłuchały
1423 Kościan nr 986; /. by przysłuchały 1423
Kościan nr 987; ~ part. praet. pass. i. pl. m.
przysłuchanymi ca 1455 JA XIV 493.
Z naczenia: 1. 'należeć, przynależeć, należeć
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się, alicuius esse, ad aliąuem pertinere, alicui deberi': do czegoś: Jako ten wpust, którym oprawyal, tenem oprawyal na swem na prawem,
ktorisch wpust przislucha do grobley ku stavu
1442Pozn nr 1605; Vczwyrdzy to pole... przede
wszymy syni, ges to przisluchaly do myasta
(qui intrabant portam civitatis illius) BZ Gen
23, 18; Vstawiamy, aby z gymyenya tako vmarlego... kyelych za poltory grzywny do czyrekwie, do ktorey przysłuchał, sprawyono Dział 30;
~ komuś: Tegodla Antipater bal szye, aby
nyegdy Herod nye odezval krolyestva od nyego
k tym szyrotam, bo ym po maczyerzy przyschlychalo blysze (quia eos ex parte matris contingebat) Rozm 105; Nyegdy Zydovye zvaly ye
Yakobytany, czusz poszyadaczmy, yze ych zyemye poszyedly, ktorasz ym przysłuchała (quae
eos contingebat) po ych braczi ib. 245; ~ k(u)
komuś, czemuś: Jaco letni Iow na y<e>szerze Ledniczi przisluchal y trzimal cu górze Mikolagewey 1403 Pozn nr 559; Ta rola k ttey dzelnicza
(pro dzelniczy), czszosz gey dobiła, przislucha
1405 S A J III196; Jaco werdunki w Scoroszewe
ne przisluchali ani przidani tamo cu capie ot
czterdzesczi lath, ale przisluchayo cu stołu byscupemu 1407 Pozn nr 606; Jako Zofka ma dobr[n]e
prawo ku lankam y ku łaszom, czszo ku tey
czwartey czansczy Nowe Wszy prziszluchaytf,
yosz ona trzyma 1414 Kościan nr 521; Tom
zayą<ł> na mem na prawem, czo przysłucha ku
Brodniczy 1421 ib. nr 872, sim. 1424 ib. nr 1076;
Jaco czsso na myą pany żałowała, abych sszeczy myal, czsso by kv nye przysłuchały, to my...
starosczyna... pożyczyła 1423 ib. nr 987; Zastawyamj dzedzini nassze..., nycz... sobye
prawa albo państwa ostawayoncz y wygimayoncz, alle wszytky y pospolita ku namenonim
dzedzinam przysluchayoncz, ad predictas hereditates pertinencia, myecz ca 1428 PF I 482;
Starosthy... rzeczy ktorekole, gesz k nym tesz
nye slvchayą any vsnany szą przisluchacz (quae
minime ad eosdem dinoscuntur pertinere), sządzą Sul 79; Uczyny pan..., abi nyczs owszem
nye zagynolo s tego, czso przysłucha k synom
izrahelskym (quae pertinent ad filios Israel) BZ
Ex 9, 4, sim. ib. Num 16, 26; Sgromadz pokolenye Levi a kasz stacz przed Aaronem kapła
nem, aby gemv poslvgowali a czvli, a ostrze
gali, czoszkoli k slvsbye przislvsze (quidquid
ad cultum pertinet) wyelkosci przed stanem
swyad[z]eczstwa BZ Num 3, 7; Zebi... zemya...
polknolabi ge y wszitki, czso k nim przislychayo
(quae ad illos pertinent) ib. 16, 30; Slauily si
no wye israhelsci... swyoto przesnycz..., nauczeny y kaplany w godzbye, iasz k gich yrzodu

PRZYSŁUCH AĆ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

przisluchala (per organa, quae suo officio congruebant) BZ II Par 30, 21; K nymasz to
wszitko przisluchalo (ad quos omnia pertinebant) ib. 31, 13; Wszitko, czso przislusze k sluszbye boga nyebyeskego (quod ad ritum dei
caeli pertinet), s pylnoscyo bodz dano do domy
bożego BZ I Esdr 7, 23; Mnymaly, aby <ni>
kv komy ynschemy krest przysłuchał (et ideo
putabant ad alium non pertinere baptismum),
yedno k tern prorokom Rozm 185; Przez to
myeny czyalo boże albosz myeny chleb kv czyalv
przysluchayączy ib. 278; ~ na kogoś: Jaco ya
po Szandziwoyewy smerczi ne wszanl panczerza..., czosz na Maczeya przisluchal 1416
Pyzdr nr 468; Jako czsso pany na myą żało
wała, abych yey dzessancz wyeprzew zabił...,
czsso by na nyą przysłuchały..., tegosCm) ya nye
wczynil 1423 Kościan nr 986; Yakom ia nye
dal zbrogye stalne, czso przislucha na wszistkego
czlowyeka, Mscziszkowy 1426 Pyzdr nr 826; Et
talis fletus propere pertinet ad prelatos et sacerdotes curam animorum habentibus wloscze przy
słucha na yrzadnyky albo na starsze, ktorzys
plączą grzechu XV p. post. JA XII 144; ~ bez
polskiego kontekstu składniowego: Ista puritas
attenditur, przislucha,... ad manus..., ad os XV
in. R XXIV 67; Utilitas attenditur, przislvcha,
in vita nostra et in morte ib.; Przisluchayacza
concernencia 1437 Wisi nr 228 s. 86; Continent,
przisluchaia, cultum dei (quia ista tria mandata
continunt cultum dei et divinitatem) 1444
R XXIII 303; Imago respondens przisluchayoczy XV med. R XXIV 359; Si quid pertinens
(.yc. ad salutem) acz cszo prz<y>szluchay0
ca 1450 PF IV 576; Sz przyszluchanymy konyczy okrągło r[z]oszdzyelonymy pertinenciis terminis circumfeucialiter districtis ca 1455 JA
XIV 493; ~ ~ jako przysłucha 'jak należy, godzi
się, przystoi, ut decet': Yako przysłucha quantum
licet ca 1428 PF I 486; Nye mayacz na szobye
cznoth odzyenya angyelskyego, yako thu przy
słucha przydz przed pana thako mocznego Naw
82; Cum reuerencia, que decuit, yakosz tho
przyslychą ca 1500 Erz 82.
2. 'sąsiadować z czymś, \icinum esse alicui
rei, \icinari alicui rei’: Tunc Troyanus imperator
scripsit <Clementem> debere aut sacrificiis consentire aut trans Ponticum marę in heremo,
quod adiacebat, przysłuchało, ciuitati Chersono,
subire exilium yypadzenye XV p. post. R XXV
177.
3. 'wysłuchać, posłuchać, exaudire, aures praebere': Jacom ya Passca Cuczinskego obsylal
paniczy, aby przysłuchał zkazanya pirzwe, nyslym swe prawo wydzerzal yaco sandza o Pawia
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kmyotowicza z Czolkowa 1425 Kościan nr 1118,
sim. ib. nr 1119; Geden goscz szwym rzecznykyem rzekgl: Panye woycze, raczczye panye
Annye (OrtMac 71: kasczye panyey Hannye)
przyszluchacz (faciatis dominam Annam adau- 5
dire) OrtOssol 57, 1, sim. OrtMac 71; Ny przysluchay (war. kal.: nye poszluchay) non attendes (non attendas his in omni consilio Ecclus
37, 14) MPKJRp V 50 v.
4.
'zgodzić się, sinere, concedere, consentire :10
Nos igitur ad peticionem... capitanei Lanciciensis sincere nobis dilecti, huiusmodi libertati
eorum yolentes assentire, przysluchacz,... mandamus XV p. post. StPPP X nr 197.
Przysłuchanie 'należenie (do kogoś, czegoś), 15
actus ad aliąuem, ad aliąuam rem pertinendi :
Przysluchanye attinencia ca 1500 PF IV 748.
Przysługować f o r m y : praes. ind. 3. sg. przy
sługuje BZ Num 16, 5; 3. pi. przysługują BZ
Neh 10, 36; ~ praet. 3. pl. m. przysługowali 20
BZ I Par 6, 32; ~ condit. 3. pl. m. -by przysłu
gowali BZ Num 4, 3. I Par 16, 37.
Z n a czen ia : 1. 'obsługiwać święte miejsce,
spełniać funkcje kapłańskie a. pomocnicze, locum
sacrum curare, offtcia sacerdotis explere vel sacer- 25
dotibus ministrare : Wszitczi, gisz to wchadzayo
do kosczolow, abi stali a przislvgowali w stanv
zaslvbyenia (ut stent et ministrent in tabernaculo foederis) BZ Num 4, 3; Cy to so, gesz
vstauil Dauid nad spyewaki domu boszego..., 30
a przislugowaly przed stanem swyadeczstwa (et
ministrabant coram tabernaculo testimonii)
spyewaioc BZ I Par 6, 32; A tak ostauil tu
przed skrzinyo zaslyvbyenya boszego Azapha
a bracyo gego, abi przislugowaly przed skrzinyo 35
ystawycznye (ut ministrarent in conspectu arcae
iugiter) ib. 16, 37; A pyrworodzone z volow
naszich... abi biły offyerowani w domv pana
boga naszego kapłanom, ktorzi przisluguio
w domv pana boga naszego (qui ministrant in 40
domo dei nostri) BZ Neh 10, 36.
2. 'należeć (do kogoś), alicuius esse': Znamye
to ycini pan, kto k nimv przislvgvge (notum
faciet dominus, qui ad se pertineant) BZ Num
45
16, 5.
Przysługowanie 'służenie, spełnianie funkcji
kapłańskich a. pomocniczych, actus offtcia sacer
dotis explendi vel sacerdotibus ministrandi :
Aarona y syni iego ystawisz nad slvsbo kapłań
sko. Czydzi, ktorzisz bi kv przislvgowanyv przi- 50
stopili (externus, qui ad ministrandum accesserit), vmro BZ Num 3, 10; Cy to so, gesz ystauil
Dauid nad spyewaki domu boszego..., a przi
slugowaly przed stanem swyadeczstwa spyewaioc..., bo podle rzodu swego stały w przislu- 55
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gowanyy (stabant autem iuxta ordinem suum
in ministerio) BZ I Par 6, 32; A bracyo (pro
bracya) gich Leuite, gysz ystawyeny so ku
wszemu przislugowanyy Stanku domu boszego
(in cunctum ministerium tabernaculi domus do
mini) ib. 6, 48,
Przysłuszać fo rm y : praes. ind. 3. sg. przysłusza 1414 Kościan nr 516, 1418 ib. nr 649. 721,
XV in. R XXIV 73, etc. eter, 3. pl. przysłuszają
Rozm 276. 277; ~ inf. przysłuszać Sul 104;
~ praet. 3. sg. m. przysłuszał Rozm 796. 842;
/. przysłuszała 1418 TPaw VII nr 404, Rozm 333;
neutr. przysłuszało 1405 SKJ III 196, ca 1428
PF I 490, 1449 ZapWarsz nr 898; ~ condit.
3. sg. m. -by przysłuszał Rozm 669; /. by przy
słuszała Dział 28; neutr. -by przysłuszało Rozm
443.
Z n a czen ia : 1. 'należeć, przynależeć, przysłu
giwać, odnosić się, alicuius esse, alicui deberi, ad
aliąuem pertinere : komuś, czemuś: Quia mercenarius est et non pertinet ad eum de ovibus
prislusa gemv niesz z ovec (Jo 10, 13) XV in.
R XXIV 73; Gdy kmyecz kmyecza zabyge, tedy
panv, ktoremy przyslusza, za wyną trzy grzywny
(sc. zapłaci) Dział 30; Pomavyayącz czye o kroleystyo, aby szye thy stavyl (pro slavyl ?), yzby
chczyal królem bycz, a takyey rzeczy przysluscha yyelye pomocznykoy y barzo yyelye strav
Rozm 793; ~ k(u) komuś, czemuś: Ta rola
k ttey dzelnicza (pro dzelniczy)... przislucha,
a k they dzelniczy XVI staiane, czossz przisluszalo, ne dodał 1405 SKJ III 196; Pyotr... ne
trzima tamo wiszey przidzalkow niszly tho,
czszo ykupił y ku wolwarkowy przislusza 1418
Kościan nr 721; Aczbi tha ista dzyewka nyyednego bratha zyvego nye myala, ku ktoremusz
bi tho iste gymyenye prayem dzyedzycznim
przisluschacz myalo (ad quem huiusmodi bona
iure haereditario spectare debebant), tegdi tho
iste gymyenye k tey dzyewcze bandzye przisluscheecz Sul 104; Vstavysz ge nad... wszitkimi
ssodi gego a czsokoli kv dvchownim obiczayom
przislvsza (quidquid ad caeremonias pertinet)
BZ Num 1, 50; Czsokoli k rzodv oltarzowemv
przislvsza (quidquid ad ritum altaris pertinet)
ib. 3, 26; Abi to złoto y srzebro bilo sebrano
na bicech y na skopoch..., y to czsosz k temv
przislusza ku kupowanyy (et quae his congruentia) BZ II Esdr 8, 15; Przeto wstaw,
zrzodzisz, bo k tobye przislusza ta rzecz (ad te
enim spectat negotium) ib. 8, 96; Trzy pyrve
modlythyy przysluszayą kv zyvothv przychodzączemv (spectant ad vitam futuram) Rozm 276,
sim. ib. 277; Marta ta yest była przy sluzbye
mylego Iesucrista, która, czvs służba, przyslu-
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sala kv czyalv ib. 333; Vydzyalo szye yemv,
yzby ten sąd k nyemv przysluszal ib. 669;
A ony rzekły: Czo nam do tego, czusch przyslusza tvoy nyedostatek, yakoby rzeki: K nam
to nycz nye przyslusza, alye k tobye ib. 760,
sim. ib. 773; Pylat... nye chczyal sądzycz tego,
który svym yrodzenym albo dzyeczynstvem nye
przysluschal k yego państw ib. 796, sim. ib. 842;
~ na kogoś: Tedi mu slubyla podług smowy
dzewcą swą dacz sz tym wszitkim, czszo na ną
przislusza oczczisny y maczerziszny 1418 Kościan
nr 649; Jasch puscyna przisluschala bliskosczya
na Pawia po czotcze 1418 TPaw YII nr 404;
Jaco pany Hanka ne... *crzyma gynsey cząscy
tamo, gedno tą, cszo na gey masza przyslusza
1420 Pozn nr 1075; Ma trzymacz tako, yaco
drvdzy, wygyąwszy o cząscz, czso by nany przyslvszala (sed pro parte hereditatis dumtaxat
ipsum contingente, Sul 38: k nyemv slvszayączą), o tą mosze mowycz Dział 28; Davayczye..., czo yest boże, bogv, czvsz dzyeszyeczyny, offyary a czo na bog przyslusza (primitias, decimas et oblationes) Rozm 328; To rzeki
nye przeto, yschby nan przysluszalo vbostvo
opravyacz (non quia de egenis pertinebat ad
eum Jo 12, 6) ib. 443; ~ bez polskiego kon
tekstu składniowego: Quarto est tristicia eligenda, quia convenit, przislusza, loco et tempori, in quo sumus XV med. GIWroc 35r; Nye
przysluscha (war. lub.: nye przyslusza, nye ldzą)
non capit (sed quaeritis me interficere, quia
sermo meus non capit in vobis Jo 8, 37) 1471
M P K jy 125.
2. 'być stosownym, godzić się, decere, eonvenire’: Jacub... ne yczekal zayoczski s tego pobicza za Odro nepoczeszlywe, ale yoth poczesliwe, yako na dobrego przislusza 1414 Kościan
nr 516; Lecz riczerz albo panosza czczy *szensko twarz, tocz *przisluchsza Słota w. 77; Przyslusalo decuit ca 1428 P F I 490; O panye boże,
nye przepuszczay tego, abi ty, panye boże, zapamyotal sprawyedliwego s nyesprawyedlywim,
bo to tobye nye przyslussa (non est hoc tuum)
BZ Gen 18,25.
3. *przypadać jako obowiązek, być zobowią
zanym, alicuius officium esse, obligatum, obstrictum esse \ Yednacze tako yyednaly, esze Jacub
yednane myal polozycz swey (leg. z swej)
czansczy, a yego nyepoloszenym yednanya, czo
nany przysluschalo, Pauel ypadl vini 1449 ZapWarsz nr 898, sim. ib.
4. ' mieć prawo do własności czegoś, do udziału
w czymś, ius aliąuid possidendi, partem alicuius
rei obtinendi habere : Rzeki nasz myesczanyn,
ysz wye yescze yednego w gynnych dalekych
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zyemyach, czo tesz k themu gymyenyy przyszlusza (OrtOssol 77, 4: czo szluchą k themv
gymyenyy) Ort Mac 104.
5.
ewymagać, żądać, postulare, flagitare*: Ninye gy maio, dzirsza y chowayo za czsnego
y falonego cloveca, caco vele czlowecze przyrodzene poszoda y kako przyslusza p<ra)vo clovecze 1474 Zab 540.
Cf. Przyslużać
Przysłuszeć 1. ' należeć do kogoś, alicuius esse':
Tho iste gymyenye k tey dzyewcze bandzye przisluscheecz (dicta bona ad ipsam filiam pertinebunt) Sul 104.
2. dubium: Perefluamus, id est *eternaniter
puniamur, nye przyslvszy (mamotrekt kapi
tulny: pereffluamus neprżessużili), vnde flvuimus per naturam, effluimus per culpam commissam (propterea abundantius oportet observare nos ea, quae audivimus, ne forte perefflua
mus Hebr 2, 1) M P K JY 131.
Przysłużać (?) \przysługiwać, należeć się, deberi: Kthokole przedaną dzedzyną... alybo
dzedzyną zastawyoną... nye othkupy sam alybo
przes swe przyrodzone, kthorim tho przyslvza
(quibus hoc competit) sz obyczayy osobnego,
dzedzyny... przy tych, kthorim szą przedany
alybo tesz zastawyony, na wyeky ostaną Sul 65;
~ Tvoy myecz szyyeczky yesth snacz thye skazanye albo poyyedzenye, alye nye thwa rąką ma
bycz dobyt, boby k tobye myecz nye przysluzal
nykako byl Rozm 639. ~ Cf. Przysluszać.
Przysoszki pl. tantum 'podpórki wzmacniające
dach w konstrukcji tzw. sochowej, trabes, ąuibus
tectum in certo ąuodam structurae genere firmatuP (?): Dominusprepositus... consensit voluntarie, ut prenominatus Petrus de silva premisse
scoltecie ullo absque impedimento centum quinquaginta robora al. coslini et przysoszky, quotquod ad eadem robora indiguerit, excidere deberet, que tunc taliter excisa dominus prepositus
eadem robora et przysoszky ipsi Petro ad villam
Pankowicze sepedictam deducere compromisit
1446 AKH XVI 111.
Przysporzyć fo rm y : praes. ind. 3. sg. przy
sporzy BZ Deut 28, 59; ~ imper. 3. sg. przy
sporzy 1471 MPKJ V 41; przyspórz BZ I Par
21, 3; ~ inf. przysporzyć BZ Deut 20, 19;
~ praet. 3. sg. m. przysporzył BZ II Par 28, 22.
Z n a czen ie: €powiększyć ilościowo, pomnożyć,
aliąuid numero augere, multiplicare*: Ani mo
żesz przisporzicz cisla boyownikowego (nec
potest bellantium contra te augere numerum)
BZ Deut 20, 19; Nye bodzesli chowacz y pelnicz wszech slow tego to zakona..., przisporzi
pan ran twich (augebit dominus plagas tuas)
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ib. 28, 59; Przisporz pan lyvda swego stokrocz
wyocey (augeat dominus populum suum centuplum), nysz go gest BZ I Par 21, 3; Przisporzil
wzgardzenya przecyw swemu panu (auxit contemptum in dominum) BZ II Par 28, 22; Przisporzi adaugeat (adaugeat dominus deus tuus
ad populum tuum, ąuantus nunc est, iterumąue
centuplicet II Reg 24,3) 1471 MPKJ V41.
1. Przystać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przy
stanę 1471 MPKJ V 42; 3. sg. przystanie FI 93,
16. 20, XV in. R XXIV 64, Rozm 391; - imper.
2. sg. przystani M W 79a; przystań 1476
AKLitRp III 108, M W la ; ~ inf. przystać
FI i Pul 72, 27, XV p. pr. PF V 35, BZ Deut
1, 45, etc.; ~ praet. 1. sg. m. przystał jeśm
FI i Pul 118, 31; przystałem M W 8a; 2. sg. m.
-ś przystał Rozm 551; 3. sg. m. przystał FI i Pul
35, 4, Rozm 386; f. przystała jest FI i Pul 62, 8;
przystała XV p. post. R XXIV 374; 1. pl. m.
przystaliśmy 1471 MPKJ V 135; 3. pl. m. przy
stali są FI 24, 22; przystali Sul 99, Pul 24, 22,
Rozm 744; ~ pląperf. 3. pl. m. są byli przy
stali Gn 183a; ~ condit. 3. pl. m. (-)by przy
stali Dział 2, Rozm 107; ~ condit. praet.
3. sg. m. by był przystał Rozm 665.
Z n a c z e n ia : 1. 'stać przy kimś, przy czymś,
alicui, alicui rei astare, assistere : Przes wschitky,
gysch przi they przissyąndze syedzeli albo przistali (per omnes assidentes vel astantes), mil
czano bywało Sul 99; Przystacz adstare XV ex.
PF V 24; Przystacz antestare ib.; Przystacz
superstare ib.; Stal (sc. święty Piotr) z daleka,
lye przeto, yze myal boga zaprzecz, boby mogl
byl nykakyey boga zaprzecz, by byl blysko boga
przystał Rozm 665.
2. 'przybyć, przyjść, venire’: Przistacz accedere XV p. pr. PF V 35; Indulgere darmo pozyczycz, pylnoscz przyloszycz albo przystacz,
othpusczycz ca 1455 JA XIV 492, sim. XV ex.
PF V 21; Applicuimus przistalischmy kv portu
(applicuimus Samum Act 20, 15) 1471 M P K JY
135; Boże, ku pomoczy moiey przistan (in adiutorium meum intende Psal 69, 2) M W la ;
Przied namy starssymi... przisztaly sum przed
nass Matiey Krayczy a Symek, Rathayczykow
syn, s matku swu 1495 FontesŚl II 16; ~ ' do
starczyć, apportare5: Przistaną applicabo (applicabo ea, sc. ligna, ibi III Reg 5, 9) 1471 M P K JY
42.
3. *przylgnąć do kogoś, alicui adhaerere : Przistala iest dusza moia za tobo (adhaesit anima
mea post te) FI 62, 8, sim. Pul; Mne wem przi
stacz bogu (adhaerere deo, Pul: przystacz ku
bogu) dobre iest FI 72, 27; Azali przistane tobe
(adhaeret tibi, Pul: aza lpy przy tobie) stolecz

lichoti? FI 93,20; Innixta przystała abo przy
tuliła szą ku szynovy XV p. post. R XXIV 374.
4. 'zgodzić się, przyzwolić, sinere, pati, eoncedere': Qui temptacioni consentit, przistane,
per se surgere non potest XV in. R XXIV 64;
Plakaliscze przed panem, a nye vislvchal wasz
ani glosv w<a) szemv chczal przistacz (voci
yestrae voluit acąuiescere) BZ Deut 1, 45; Incepit (sc. mater Christi)... lamentari dulciter.
Quod audiens Maria Magdalena ad eam cucurrit e t... compaciendo sibi et ait: Acquiesce,
przystań, peticionibus suis! 1476 AKLitRp III
108; Incumbere przystacz vel nastacz XV ex.
P F Y 20; Począł (sc. Herod) pytacz rakych (pro
rabich), by ty yego przystały zlosczy, yschby to
mogl pogubycz rozmayta mąką, aby to yczynyl
podług rady Rozm 107; Ku tego (sc. fałszywego
świadecznika) radzye yschysczy przystały y chvalyly *vschytky radą yego ib. 744.
5. 'przyłączyć się do kogoś, czegoś, stać się
zwolennikiem kogoś, czegoś, alicui, alicui rei se
adiungere, adhaerescere, fautorem fierC: Ona
dwa braczencza szocz ony naftorky ku [s]sv0themu Ganu biły prystaly Gn 183a; Newinowacy y prawi przistali so mne (adhaeserunt
mihi, Pul: przystały ku mnye) FI 24, 22; Kto
przistane mene (quis consurget mihi, Pul: kto
my wstanye) przecywo zgloboczim? FI 93, 16;
Przystał gesm swadeczstwom (M W 8a: przistalem) twogym (adhaesi testimoniis tuis) FI
118, 31, sim. Pul; Sądzącz strony..., aby zlomcze prawdy... naleszeny nye bili a chytrosczą
swą sprawiedlywoscz opvsczywszy, kv gedney
stronye, drvgą opvsczywszy, nye przystali, vkladamy Dział 2; Przysthany ku sluzbye moiey,
kthora bądzye ku chwale twoiey M W 19a;
Schedschy przystał kv yednemv myes<ci)czv (ad
haesit uni civium Luc 15, 15) v tern ystnym
krolewstvye Rozm 386; Nyyeden sługa nye może
dvyema panoma sluzycz, bo... yednemv przystanye (uni adhaerebit Luc 16, 13), a drugyego
potąpy ib. 391; Zondasch-ly (sc. Judaszu) pyenyądzy, czemusz temv nye przysthal,... v ktoremze ssą vschytky skarby mądrosczy... skrythe ?
ib. 551; ~ Zglobo mislil iest w loszu swoiem,
przistal wszey drodze nedobrey (astitit omni
viae non bonae) FI 35, 4, sim. Pul
Cf. 2. Przestać
2. Przystać 'przybyć, przyjść, venire : Boże,
na pomocz my przistoy (in adiutorium meum
intende Psal 69,2), panye, ku pomoczi pospieszay se M W 107a.
Przystając fo rm y : praes. ind. 3. Sg. przy
staje ca 1500 JARp X 6v; ^ part. praes.
act. adv. przystając 1471 MPKJ V 132; adi.
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d.
sg. m. a. neutr. przystającemu ca 1428
PF I 485; g. pl. f. przystających MPKJ V
73; ~ inf. przystając ca 1455 JA XIV 492; ~
praet. 3. pi. m. przystajali są FI 2, 2; ~ condit.
1. pl. m. -bychom przystajali XV in. R XXIV 5
64; 3. pl. m. -by przystajali ca 1428 P i71 480.
Z n a c z e n ia : 1. estawać przy kimś, przy czymś,
alicui, alicui rei as tarę, assistere : Przistaiali S0
{Pul: pomagały) crolowe zemszczy (astiterunt
reges terrae) a ksoszota seszli S0 se na gromad0 10
przeciwo gospodnu FI 2,2; Qui abstinent a cibis et praue agunt, demones imitantur, ąuibus
esca non est, sed semper adest neąuicia przystaye kv grzechovy ca 1500 JARp X 6 v.
2. *przybywać, venire: Przistayancz assistens 15
(Christus autem assistens pontifex futurorum
bonorum Hebr 9, 11) 1471 MPKJ V 132.
3. 'przylgnąć do czegoś, łączyć się z czymś,
alicui rei adhaerere, se adiungere5: *Przystayoczemu inherenti ca 1428 PF I 485; Mocznye 20
przystayącze, wsczepyeny, *wsponynayvcz {SKJ
I 100: si enim complantati facti sumus, gl. id
est firmiter adherentes et coniuncti mocznye
wszpomynayącz, *przystawaycze, wsczepyeny,
similitudinis mortis eius, simul et resurrec- 25
cionis erimus, Rom 6,5) 1449 R XXV 166;
Przystayącza instancia ca 1455 JA XIV 490.
4. 'być obecnym przy czymś, uczestniczyć
w czymś, alicui rei interesse, alicuius rei participem esse : Aczby thakym[y] tho rokom y thesz 30
rzeczam[y] szondowim obliczne przystayaly si
huiusmodi terminis atąue causis iudicialibus
personaliter interessent ca 1428 P P I480.
5. 'godzić się, przyzwalać, sinere, pati, concedere : Wit ergo (sc. sanctus Lucas) intelligere, 35
ut temptacioni non consenciamus yszbichom ne
przistayali XV in. R XXIV 64.
6. *przyłączać się do czegoś, stawać się zwo
lennikiem czegoś, alicui rei se adiungere, adhaerescere,fautorem fien : Apparare przystayacz 40
kv navcze ca 1455 JA XIV 492.
7. 'przypływać czy wypływać, affluere vel
effluere5: Szywich aut szyemye (leg. z zie
mie?) przystayaczych {war. kal.: zyvich wod)
aąuarum viuencium (puteus aquarum viven- 45
tium, quae fluunt impetu de Libano Cant 4, 15)
MPKJ V 73.
Przystaje (?) 'przystań, miejsce przy brzegu
rzeki lub jeziora, gdzie się łodzie zatrzymują,
locus, ubi lintres ad terram appelluntur' (?): 50
Ego Swantopolcus... contuli dimidiam Oxive
cum ecclesia et suis appendiciis, scilicet cum
villis et pascuis..., dimidiumque quod yocatur
pristaie {ca 1224) XV med. PPom 23. ~ Może
55
już terenowa nazwa własna.
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Przystanie 1. 'znajdowanie się w bezpośredniej
bliskości, jinitimum esse (sensu subst.f (?):
S przystanym cum instancia ca 1428 PP I491.
2. *przystań, port, tu przenośnie o kimś, pod
czyją opiekę się można schronić, locus, ubi lintres,
naves ad terram appelluntur, portus, hoc loco
translate de aliąuo, in cuius fidem se conferre
p o s s i s O M arya,... vesel szyą, bo bądzyesch
nadzyeya y przystanye grzeschnych y rospacznych (quia portus eris et spes desperatorum)
Rozm 41.
Przystań fo rm y : n. sg. przystań (1265) PPom
173, (1268) ib. 189, 1428 Monlur V 90; — ac. sg.
przystań Pul 106, 30; ^— /. sg. (na) przystani
1422 Kościan nr 945; ~ i. pl. przystaniami XV
in. R XXIV 61.
Z n a czen ie: 'miejsce przy brzegu rzeki lub
jeziora, gdzie się łodzie zatrzymują, locus, ubi
lintres ad terram appelluntur5: N os... predium...
contulimus... cum suis terminis, qui ascendunt ab illo loco, qui dicitur pristan (1265)
PPom 173; Damus eisdem una cum bonis...
ita sane, ut ab illo pristan, qui brunne dicitur
et est in fine stagni predicti, procedant ipsorum
termini (1268) ib. 189; Piscina sev lacus erat
inclusa quinque portibus, przistanamy, id est
quinque ąliis lacubus XV in. R XXIV 61; Jaco
czsso wząl Thomislaw czoln Zelascowy, to gy
wzal na me przystany 1422 Kościan nr 945;
Circumquaque fluuii Wissza, cum vtraque rippa
in area Nagorczina przistayn 1428 Monlur V
90; ~ Zamoczyły so se y porvszyly so se yako
pyany... Y wodl {leg. wwiodł) gye w przystam
{pro przystań) woley gych (in portum voluntatis eorum,Pul: w przystań zodzey gich) FI 106,
30. ~ Cf. Przestań.
Przystaw 1. epomocnik, osoba asystująca, administer, adiutor, qui alicui a d e sf: Eisdem canistis et canibus super expensas cum meo astante
al. s przistawem 1418 M MAe XV 557, sim. 1419
ib.; Item Cunrado nunccio et legato domini
episcopi... ad dominum regem... cum speciali sibi astante al. s przistawem ad mandatum
dominorum eidem super expensas... VI marcas 1419 ib. 543; ~ 'posłaniec, nuntius (?):
Petrzico iurat, sicut Hinczka suum iumentum
ad me non misit nec mihi interdixit, ut non [...]
absque nunccio przistaw 1391 TPaw IV nr 3945.
2. 'sługa miejski, ministerialis urbanus : Lictor
przysthaw, powodcza XV med. R XXIV 360.
3. *nadzorca, qui alicui rei praeest, praefectus
est9: Rzecze Booz ku przistawowy, gen za zenci
stal (iuveni, qui messoribus praeerat) BZ Ruth
2, 5.
4. 'jakiś rodzaj dochodów, może z opłat miej•
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skich, reditus ąuidam, fortasse pecunia ab urbis
aut predicacioni inherebat ib. 182; Modlytwye
incolis tributi nomine soluta : Nos Premislius
czyastho przystayącz (orationi frequenter insecundus ...dux Polonie Maioris et Cracovie...
cumbere) XV ex. SKJ I 143.
fecimus ... promulgari..., quod ... Gerardo... et
Przystawić fo rm y : praes. ind. 1. sg. przysta
Henrico..., civibus Craco yiensibus,... damus, 5 wię 1471 M PK JY 115; boh. przystawim M PKJY
tradimus et conferimus proventus et soluciones
115; —^ inf. przystawić 1435 Pyzdr nr 1092, 1448
eas, que vlg. przistaw nuncupantur (1290)
AGZ XI 329; ~ praet. 1. sg. m. -m przystawił
KodWP II 30.
1471 ZapWarsz nr 1105; 3. sg. m. przystawił
Przystawa 'powód, przyczyna, okazja do cze
1456 ZabUPozn 98; ~ pląperf 3. sg. m. był
goś, causa, occasio ad aliąuam rem faciendam : 10 przystawił Rozm 105; ~ part. praet. pass. n.
Habuit (se. mulier) enim tria, que sibi... fuerunt
sg. m. przystawion 1434 P F Y 32.
causa, przistava, peccati... Primum ergo, quod
Z n aczenia: 1. 'dodać, postawić kogoś do
est occasio, przistava, peccati, est pulcritudo
datkowo, addere aliąuem : Item nobilis Sulislaus
XV in. R XXIV 68.
de Dzberky habet iurare... pro dampno...,
Przystawać fo r m y : part. praes. act. adv. 15 solus super decem marcas et si yoluerit iurare
przystawaj ąc 1449 R XXV 164, XV med. SKJ I
super plura, yidelicet super duas marcas, debet
addere ylg. przysstawicz unum nobilem 1435
58; ~ inf przystawać ca 1455 JA XIV 492,
1484 Reg 712, XV p. post. R XXV 178, XV ex.
Pyzdr nr 1092; Idem Iaczimirski obligatus est
SKJ I 143; ~ praet. 3. sg. m. przystawał XV
przistauicz adhuc fideiussorem unum ex tribus
p. post. R XXV 178; 3. pl. m. przystawali BZ I 20 1448 AGZ XI 329.
Par 6, 33, 1456 ZabUPozn 104.
2. 'podstawić kogoś na czyjeś miejsce, aliąuem
Z n a czen ia : 1. 'być obecnym, praesentem
alicui substituere : Antipater byl gnyeyyyen na
esse, adesse : Podle rzodu swego stały w przioycza, ysch yemv byl brata przystavyl (quod
slugowanyv. Cy to zaiste so, gysz to przistafratrem sibi substituerat), a takosz nye chczyalo
waly (qui assistebant) s sini swimy BZ I Par 6,33; 25 krolestvo na Antypatroyy dzyeczy ydz albo
Adstare przystavacz, oblyczno bycz ca 1455
pascz Rozm 105.
JA XIV 492.
3. 'przyłączyć, adiungere': Przistawon appli2. 'lgnąć do czegoś, łączyć się z czymś, alicui
catus 1434 P F Y 32; ~ Et deferens inde marei adhaerere, se adiungere': Adherentes bono
num abscissam eius brachio, eam restituit pritrzymayącz szę, przystawayącz, moczne stoyącz 30 stavil 1456 ZabUPozn 98; ~ przystawić (krok,
cu dobremv, w dobrem (R XXV 164: *maczno
nogę) 'oprzeć, postawić na czymś, aliąua re niti,
trzymayadz sze, przystavayac dobremy, Rom
in aliąua re ponere5: Przistawyą (war. lub.: przy12, 9) XV med. SKJ I 58; Si enim complantati
stawym) figam (super custodiam meam stabo et
facti sumus, gl. id est firmiter adherentes et
figam gradum super munitionem Hab 2, 1) 1471
coniuncti mocznye wszpomynayącz, *przysta- 35 M P K JY 115.
waycze, wsczepyeny (R XXV 166: mocznye
4. 'dobudować, wykonując coś nowego dołą
przystayącze, wsczepyeny, *wsponynayvcz),
czyć do czegoś, inaedificare, aliąuid novi facere
similitudinis mortis eius, simul et resurreccionis
et alicui rei adiungere’: Yakom ya nowey groberimus (Rom 6, 5) ib. 100.
ley nye przysthawil ku brzegu wschi kzadza
3. 'uczestniczyć w czymś, alicui rei interesse : 40 byskupey... y ku gymyeny gego y nowey gem
nye szypal any oprawal 1471 ZapWarsz nr 1105.
Tanto magis sceleribus se implicabant przystaPrzystawka 'mała miska, patella, scutella :
vali 1456 ZabUPozn 104; Syosthry... brzePrzistawki 1429 ArchTerCrac IX 40, 11; Pro
myenne... nye mayą robiczi cziązko roboth
omnibus rebus..., que de Buda sunt adducte
thych czyelesthnych, yyąwszy ku modlythyam
mogą przystayaczi (sorores... ab exercitatione 45 et in Tharnow ciuitate sunt seruate, yidelicet
awro, argento, monilibus, lapidibus preciosis,
qualibet corporali, orationibus dumtaxat exanulis, cubconibus, rostuchanis, przistawki 1429
ceptis, potuerint... abstinere) 1484 Reg 712;
StPPP II nr 2255; Recepisti... nouem scutellas
Episcopus Cracouiensis... liberalibus studiis
magnas, duas parwas al. przystawky 1437 ib.
adhuc adolescens insistebat seu inherebat vlg.
przystaval XV p. post. R XXV 178; Vbi ma- 50 nr 2721; Pro argento, sex scutellis, duabus pelvibus, decem talaribus, duabus przistawky 1468
nebant oculte duplici de causa:... secundo ideo,
ib. nr 3927; V salsaria et IHI-or telaria, et
ut ibi possent liberius oracionibus inherere
III przistawky 1489 RocznKrak XVI 57; Perprzystavacz ib.; Sanctus Andreas secundum cardite sunt due scutelle stannee et una przystawka
nem non ambulabat, non ebrietati, non ocio,
sed semper aut oracioni yaccabat, przystayal[a], 55 1491 AcLeop II nr 467, sim. 1492 RocznKrak
46 *
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XVI 59; Item ąuatuor *scultellas magnas argenteas et duas parwas al. przistawky 1491 M MAe
VII nr 481; Przystawky due stannee 1495 AcLeop II nr 1493; Item IHI-or scutellule antiąue
al. przystawky 1495 RocznKrak XVI 61, sim.
ib. 63; Scutellulas al. przystawki 1500 Sąd II
348; Qui intingit mecum manum in parapside,
przystawka, hic me tradet (Mat 26, 23) ca 1500
JA X 380; Dedit eciam et Iude panem benedictum sed intinctum in salsa in parapside w przystawcze ca 1500 JARp X 193 v. ~ Cf. Prze
stawka.
Przystąpać czy Przystępać f o r m y : praes. ind.
3. sg. przystąpa 1471 MPKJ V 75; ^ imper.
2. pl. przystępajcie Pul 33, 5; ~ condit. 3. sg. m.
-by przystąpał BZ Lev 21, 23; 3. pl. m. -by przystąpali BZ Num 18, 3.
Z n a c z e n ie : *przychodzić, zbliżać się, pod
chodzić, venire, appropinąuare, accedere5: Abi
w opono nye wchadzal any przistopal (ut... nec
accedat) kv ołtarzy BZ Lev 21, 23; Czvcz bodo
slvgy *kosczelnye..., ale tac, abi... kv ołtarzy
nye *przistopali (ut... non accedant) BZ Num
18, 3; Currite omnes,... adite, *przystapyacze,
yirginalem thalamum, ingrediemini, si potestis,
pudicum sororis vestre cubiculum 1456 Zab
ij Pozn 90; Przystempaycze (accedite, FI: przichodzicze) k nyemu y oszwyeczeny bodzcze!
Pul 33, 5; ~ (o czasie, dicitur de tempore) Zasta
wać, venire, instare : Przistampa succedit (illi
enim succedit nox Sap 7, 30) 1471 MPKJW 75.
(Przystąpić) Przystępie fo rm y : praes. ind.
1. sg. przystąpię XV med. SKJ I 68, Rozm 616;
2. sg. przystąpisz BZ Deut 20, 10. Tob 11, 7,
Rozm 47; 3. sg. przystąpi FI i Pul 63, 7. 90, 10,
Gałka w. 13, BZ Lev 21, 18. 21, etc.; 2. pl. przy
stąpicie BZ Jos 7, 14; ~ imper. 2. sg. przystęp
1416 ArchTerCrac VI 179, 19, BZ Gen 27, 21.
26. Lev 9, 7. I Mach 2,18; 3. sg. przystęp Sul 8,
Rozm 805; 1. pl. przystępmy XIV ex. Pocz 233;
2. pl. przystępcie BZ Ex 16, 9. Jos 3, 9. I Reg
14, 36. II Par 29, 31. Is 48, 16, Rozm 649; ~ part.
praes. act. adv. przystąpię BZ Deut 26, 3; przystąpiąc BZ Deut 21, 5, Rozm 305. 355. 419.
622. 690. 797; — inf. przystępie 1424 KodWP V
388, Sul 25. 76, XV med. R XXV 156, etc.
etc.; ~ praet. 3. sg. m. przystąpił 1453 R XXV
210, BZ Gen 27, 22. Ex 20, 21, etc.; f. przy
stąpiła FI 44, 11, Rozm 15. 60. 147. 401;
neutr. przystąpiło Rozm 713; 3. du. m. przystą
piła Rozm 291; 1. pl. m. -smy przystąpili BZ
Deut 2, 37; 2. pl. m. przystąpiliście BZ Deut
1, 22; 3. pl. m. przystąpili XV med. R XXII 233,
BZ Num 36, 1. I Mach 2, 16, EwZam 301, etc.
etc.; ~ condit. 3. sg. m. przystąpiłby BZ Num

1, 51. 3, 38, OrtOssol 34, 4; (-)by przystąpił
OrtMac 36, OrtOssol 34, 3; 3. pl. m. by przy
stąpili BZ Num 3, 10; — condit. praet. 3. pl. m.
by byli przystąpili Rozm 649; ~ part. praet. act.
przystąpiw Sul 38, BZ Gen 18, 23. 27, 27.
Jud 9, 52. III Reg 20, 22. 22, 24, Rozm 101. 617;
przystąpiwszy Sul 25, BZ Gen 33, 7. Num 27, 1,
etc. etc.
Z naczenia: 1. 'przyjść, zbliżyć się, podejść,
stawić się, venire, adire, accedere, appropinąuare’:
Przistamp sam, zabith bandz! 1416 ArchTerCrac
VI 179, 19; Pysarz... prawvyąncze szą... ma
myanowacz podług czassv pozwanya, tho gest
ktho pirzvey zazwal, pirzwey przistamp, a ktho
za nym, then wthori przistamp, asz do poslednych Sul 8; A cz... wthoore trzykrocz zawolanaa
(sc. strona) nye dbacz bandze przistampycz
(si... non curaverit parere), thedi skazana bącz
Sul 25; Przistampicz aggredi XV med. R XXV
156; S poszelstwem przystapyl 1453 ib. 210;
Przystopyw (appropinąuans) y rzecze (^c. Abra
ham) BZ Gen 18, 23; Przystop (accede) sam,
synu, acz czyebye pomaczam! ib. 27, 21, sim.
ib. I Mach 2, 18; Przystopyw (accessit) poczalowal gest gy BZ Gen 27, 27, sim. ib. III Reg
22, 24, Rozm 101; Bogely szyo (sc. synowie
izrahelszczy) blyzu przystopycz (accedere) BZ
Ex 34, 30, sim. Rozm 664. 665; Wszelki, ktoris
ma pokalanye..., nye przistopy (non accedet)
offyerowacz panv BZ Lev 21, 21; Ktoskole
s czvdzich przistopilbi (accesserit), bodze zabit
BZ Num 1, 51, sim. ib. 3, 38; Pakli kto przistopi (si... accesserit) czvcz, zabit bodze ib. 18, 7;
Tedi przistopiwszi (accesserunt) dzewki Salfaad... y stali przed Moyzesem ib. 27, 1, sim.
ib. Gen 33, 7. Dan 3, 8, XV p. post. SKJ I 147,
EwZam 300; Tedi *przistopili (accesserunt)
y kxyoz0ta czeladzi galaadskich BZ Num 36, 1;
Przist0py00cz (accedent) kapłani synowye Levi,
ktoresz to gest zwolil pan bog twoy BZ Deut
21, 5; Przistopcze (accedite) sam a slysce słowo
boga waszego! BZ Jos 3, 9, sim. ib. II Par 29, 31;
Przistopicze (accedetis) rano wszistczi po pokolenyach waszich BZ Jos 7, 14; Przistopyl (ac
cessit) geden Szyd przed oczyma wszech y iol
syo obyetowacz modlam BZ I Mach 2, 23; Napornye przistampily irruerunt (cum turbae irruerent in eum, ut audirent verbum dei Luc 5, 1)
1471 MPKJ W 123, sim. XV p. post. JA XII 144;
Ya nye szmyem przysthapycz, abych przyala
mego sthworcza prze me yyelykye grzechy Naw
116, sim. XV p. post. R XXV 180, XV £>x.
PF V 21; Otho angyolovye przystąpyly (acces
serunt Mat 4, 11) y szlvszyly yemu EwZam 301,
sim. Rozm 648. 820; Przystąpyącz yeden Zyd...,
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y prószył yego Rozm 305, sim. ib. 419. 690. 797;
Ytenczasz przystapyla (accessit Mat 20, 20)
matka synów Zebedeuschovych..., dayączyenw
chvalą ib. 401, sim. ib. 15; Nadz nye mogły (sc.
krzywego świadectwa), acz vyelye krzyyych
svyadkow przystampylo (cum... accessissent
Mat 26, 60) ib. 713; Ktokolvye *chczą pomavyacz Yesusza, ten przystąp przeze vschego
strachu ib. 805; ~ do kogoś: Vsysczy przystąpyvschy (accesserunt Jo 12, 21) do svyątego
Ffylyppa... y prószyły yego Rozm 466; ~ k(u)
komuś, czemuś: Pothem drvgy sz nych przystąmpyw kv oblicznosczy sąndzego (accedens
ad praesentiam iudicis, Dział 27: przyszedwszy
przed sadzą), wiwodzi szą wzgardzonym Sul 38;
Gdi syadl (sc. Jezus), przistąpily (accesserunt
Mat 5, 1) k nyemv vczenniczi gego XV med.
R XXII 233, sim. BZ I Esdr 9, 1. I Mach 2, 16,
Rozm 197. 263. 290, etc.; Veniam ad visiones
et reuelaciones domini *przystąpye k temv powyedayacz, czom wydzal (II Cor 12, 1) XV med.
SKJ I 68; Przystop (accede) ku mnye a day
my poczalowanye, synu moy! BZ Gen 27, 26;
Moyszesz przystopyl (accessit) ku czyemnoszczy,
w ktorey bil bog BZ Ex 20, 21, sim. ib. Gen
27, 22, Rozm 286. 617. 699; Przystop (accede)
ku ołtarzy a obyetuy za grzech twoy! BZ Lev 9, 7;
Przistopiliscze (accessistis) kv mnye wszitczi
a rzekliscze BZ Deut 1, 22; Wszitki poddał iest
nam pan bog nasz przes zemye Amoniczkich
synów, kv nyeyzessmi nye przistopili (non accessimus) ib. 2, 37; A iestly k myastv przistopisz (si... accesseris) chczocz gego dobicz, napirwey poday gemy mirv ib. 20, 10, sim. ib.
Tob 11, 7, Rozm 47; Przistopiwszi (accedet)
zona k nyemv przed starsimi, zyge boti z gego
nog BZ Deut 25, 9, sim. ib. Judith 7, 8, Rozm
145. 194. 273, etc.; Przistopyo (accedes) kv kaplanovi..., a rzeczesz gemv BZ Deut 26, 3; Przistopyw (accedens) Abimelech blysco ku wyeszi,
dobiwal sylnye BZ Jud 9, 52, sim. ib. III Reg
20, 22, Rozm 617; Przistopcye (accedamus) sam
ku bogu! BZ I Reg 14, 36, sim. ib. Is 48, 16,
Rozm 649; Gdyby czlowyek byl radzczą y przyszagl a gyego przyyaczyelowy by szye nyeyaka
rzecz... przygodzyla, a then radcza by odstąpyl
radzecz y praw a... a przystapyl sz bronya,
bronną raką, ku swemy przyyaczyelowy (currens amico suo in subsidium)..., czo ten za to
ma czyrpyecz? OrtOssol 34, 3, sim. Ort Mac 36;
Gdyby szye takye sbyeszenye przygodzylo, a ten
raczczą odstapywszy radzyecz przystapylby (OrtMac 36: gdyby... przysthapyl) ku szwemv przyrodzonemy naprzeczywko raczczam y prawu,
then... straczyl radzedzky stolecz OrtOssol 34, 4;

Przystąpyla (sc. Maryja) kv oltarzoyy bozemy
Rozm 60, sim. ib. 147; Vydzyala (sc. Maryja)
lyvd zydowszky placzącz, yze szą odstąpyly od
boga, a yydzyala poganysky yeselyączy szye,
yze przystąpyly kv bogv ib. 63; Thakosch przystąpyl (accedebat) Iesus... kv czyalv onego
dzyeczyączya ymarlego ib. 126, sim. ib. 220. 221;
Przystąpyla (accesserunt Mat 9, 28) k nyemv
ona dwa slyepa ib. 297; Tedy przystąpyącz (accedentes Mat 15, 12) k nyemv zyolyenyczy,
y rzekły yemy ib. 355, sim. ib. 622; Yacz poydą
przed vamy y przystąpyą pyrvey k nyemv ib.
616; By były k nyemv tako przystąpyly, nye
yąlyby go były rąkamy kv vbyczyv, ale serczem
ossyągly kv yyecznemy odzyerzenyy ib. 649;
Dzyevycza M arya... chczyala k temv przystąpycz ib. 709, sim. ib. 711; Ssam przystąpyl dobrovolnye ku slupy ib. 820; ~ Przistopi (ac
cedet) czlowek ku serczu wisokemu y powiszon
bodze bog FI 63, 7, sim. Pul; Me (pro ne) przistopi (non accedet) k tobe zle FI 90, 10, sim.
Pul; ~ przystąpić k służbie, ku przysługowaniu
'zacząć wykonywać posługi, ad officia praestanda
a c c e d e r e Czlowyek..., ienze bi myal pokalanye, nye bodze offyerowacz chlebów bogv swemy
any przistopi (nec accedet) k slvsbye iego BZ
Lev 21, 18; Czvdzi, ktorzisz bi kv przislygowanyy przistopili (accesserit), ymro BZ Num
3, 10; ~ przed kogoś, coś: *Przistopmy s waroo
przed tron fały s<więtej>! XIV ex. Pocz 233;
Powod a sąmperzs... przystąpywszy (accedentes)
przet sandzee wyslvchany a othprawyeny mayą
bycz Sul 25; Przystopczye (accedite) przed pana,
bocz gest słyszał semranye wasze! BZ Ex 16, 9.
2. *stanąć, ustawić się, consistere, se collocare5:
Przistopila (astitit, Pul: stała yest) crolewna na
prawiczo twoio FI 44, 11.
3. 'przyłączyć się, przystać do kogoś, alicui se
adiungere, se applicare ad aliąuem, seąui aliąuem :
Kto k niemu (sc. Wiklefowi) przistopi y w gego
drogą wstopi, nigdy z niey nie stopi Gałka w. 13.
4. 'mieć dostęp, aditum habere*: Homines debent habere omnem yenacionem in istis lacubus,
accedere al. przistąpicz ad ripam cum omnibus
retibus 1424 KodWP V 388; ~ przystąpić ku
czemuś ' wziąć coś w posiadanie, osiągnąć coś,
in possessionem alicuius rei venire, aliąuid obtinere, asseąui : Dobrowolnye... dzewky kv gymyenyy swemv przystąpycz (bona sua vendendi)... mocz mayą ymyecz Sul 76; Synowie
przy szmyerczy szony kv cząsczy oczczowey
nye mogą przystąpycz (nequeant conspirare,
Sul 67: nye bądą mocz przycz), ale ta czascz
sspadnye na syny wtorey szony Dział 54.
Przystąpienie 4zbliżenie się, dojście, actus ac-
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cedendi, appropinąuandi*: Syyąthy Ffranczischek..., vkazuyącz drogą ku bogv przysthąpyenya (viam accedendi ad deum), slovem
y przykładem... svoye syny nauczał 1484 Reg
705.
Przystęp fo r m y : n. sg. przystęp 1437 Wisi
nr 228 s. 85^ Sul 5, 1471 MPKJ V 14, XV p. post.
R XXV 180; ~ g. sg. przystępu Sul 49, 1471
MPKJ V 120; ~ ac. sg. przystęp 1444 R XXIII
304, BZ Tob 3, 21, XV p. post. PF IV 755;
~ /. sg. (na) przystępie 1466 R XXII 11; ~ i. pl.
przystępy XV in. R XXIV 60.
Z n a czen ia : 1. 'dojście, dostęp, aditus, accessus': Przistamp aditus 1437 Wisi nr 228 s. 85;
Przystamp accessio 1471 M PKJN 14; Ad castellum reąuiritur fossati profunditas, gląboky prze
kop, per quem prohibetur accessus, przysttąp,
ad turrim XV p. post. R XXV 180; ~ Portum,
gl. accessum, preparare przistanp prziprauicz
(sola digna tu fuisti ferre pretium saeculi atąue
portum praeparare nauta mundo naufrago)
1444 R XXIII 304; Que, gl. sc. anchora, firmo
cursu ratem in portu, gl. cum litore na przystąpe, retinet 1466 R XXII 11; ~ ' uprawnienie,
prawo do czegoś, alicuius rei ius potestasąue :
Wszisthczy... szlachcziczy... braczą... zabyayącz... w dzedzynnem gymyenyv nygenego
przystampy nye odziczszą (pro odzierszą, nullum accessum obtinebunt) Sul 49; Gęstły w karanyv b0dze, ku mylosyerdzv twemv przistop
myecz bodze (venire licebit) BZ Tob 3, 21.
2. *wprowadzenie, wstęp, prooemium, praefatio: Przistamp kv prawom sweczskym krolya
Kazymyrowym myedzi layki... wstawyonym
Sul 5; Thv stoy popyszan poczanthek gych
(^c. praw) a przistamp k nym ib.
3. *sposobność, dogodna okoliczność, occasio,
opportunitas’: Quibus circumstanciis, przistopi,
essemus participes (sc. festivitatis Mariae) XV
in. R XXIV 60; Oportunitatem pogody aut czaschv, aut przistampy (ąuaerebat, sc. Iudas Iscariotes, opportunitatem, ut eum traderet Mat
26, 16) 1471 MPKJ W 120; Przystąp opportuni
tatem XV p. post. PF IV 755.
Przystępa *droga, dojście, via, aditus’: Powyem gemv gich tayno rado a vkaszo gemv,
ktoro przistopo (quo aditu) moglybi gich dobicz BZ Judith 10, 13.
Przystępać cf. Przystąpać
Przystępawać 'zbliżać się, podchodzić, appropinąuare, accedere5: Abi myeli synowye israelsci
potem to wspominayocze, aby nyzadni nye przistopawal (ne quis accedat) czydz a ktoś nye iest
s semyenya Aaronowa kv offyerowanyy BZ
Num 16, 40.

Przystępie cf. Przystąpić
Przystępny 'stosowny, odpowiedni, właściwy,
opportunus, rectus \ Ffactum est autem, cum
obseruarent diem aptum, zdały pylne ztrazi
y *dne sposobnego neb *przystąbnego, quando
eam possent solam invenire (Dan 13, 15) XV p.
pr. SKJ I 308.
Przystępować fo rm y : praes. ind. 1. sg. przy
stępuję Naw 130, XV ex. SKJ I 151; 3. pl. przy
stępują Sul 25, BZ Ex 19, 22; ~ part. praes. act.
adi. d. pl. m. przystępującym XV med. MPKJ V
430; cf. też Przystępujący; ~ inf. przystępować
Sul 27, 1484 Reg 713; ~ condit. 3. pl. m. -by
przystępowali BZ Num 18, 22.
Z naczenia: 1. 1przychodzić, zbliżać się,
podchodzić, venire, appropinąuare, accedere5:
O thych, czzo gynako przystampwyą kw sandowy Sul 25; Za przyiaczelyeem alybo za slvgą
nye przystampowacz y (pro z) tanthnanym kv
sąndw Sul 27; Kaplany, którzy przystopuyo
(accedunt) ku panu, acz sze poszwyoczoo BZ
Ex 19, 22; Abi nye przistopowali (ut non accedant) wyoczey synowye israelsci k stany zaslvbyonem<u> BZ Num 18, 22; Owo ya przysthąpyyą yako nyemoczna do mego mylego
lyekarza Naw 130; Otho ya, czlovyek tvoy,
przystapyya do syna tvego XV ex. SKJ I 151;
~ przystępować (do ciała świętego boga)
'przyjmować komunię świętą, coenam Domini
sumere : Kyedy syą braczią y *syostrzy spovyedaczy mayą a kyedy przystąpovaczy (sumere
corpus Christi) 1484 Reg 713; Otho ya, czlovyek barszo zlosny, *przystapąya do czyala
svyatego boga w troyczy yedynego XV ex.
SKJ I 151.
2. 'pozostawać uparcie przy czymś, wiązać się
z czymś, alicui rei adhaerescere, ab aliąua re non
deficere, non desciscere, cum aliąua re se eoniungere : O nayvkrvtnyeyszem osodzenyy przeczywo przystopyyoczym wy0czey swyatv nyzz
czere<kwi> (crudelissima sententia contra adhaerentes magis mundo quam ecclesiae) XV med.
MPKJ V 430.
Cf. Przystępujący
Przystępowanie 'przyjmowanie komunii świę
tej, actus coenam Domini sumendi : Raczyz my
dacz, aby tho przysthąpowanye było my na odpysczenye mogym wschythkym grzechom Naw
146.
Przystępujący 'następczy, wynikowy, qui aliąuid conseąuituF: Duplex enim est yoluntas dei...
scilicet antecedens, przodvyancza, et consequens,
przystampyyancza. Antecedens respicit infinitam
dei bonitatem et graciam, hac voluntate vellet
omnes homines saluos fieri. Voluntas conse-
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ąuens respicit demerita hominum et peccata, hac
(in atriis) domy bożego ib. 23, 5; Vkamyonovoluntate non wlt omnes salvare, sed tamen
waly gy podle przikazanya krolyowa w przi
iustos et bonos 1493 GlAug 121.
strzeszu (in atrio) domv bożego ib. 24, 21; Za
warły drzwy, gesz bili w przistrzeszu (in porPrzystojność *okoliczność, wzgląd, circumstantia, respectus, ratio : Przystoynoscz circumstan- 5 ticu) ib. 29, 7; Tedi wstaw Ezdras winydze
s przistrzesza koscyelnego (ab antę atrium temcia XV p. post. P jF V 30.
pli) BZ II Esdr 9, 1; Przystrzesche atrium (facies
Przystraszyć *nabawić strachu, przerazić, zaet atrium tabernaculi Ex 27, 9) 1471 M P K JY 18;
trwożyć, metum inicere': Przistraschi (war. lub.:
Przistrzesche atrium (circumdabisque atrium
przystraszyl) exterreat (revertetur Iacob et reąuiescet et prosperabitur, et non erit, qui ex- 10 tentoriis et ingressum eius Ex 40, 8) ib. 20; Przistrzeschie atrium (fecit etiam atrium sacerdoterreat eum Jer 46, 27) 1471 M PK JY 101. - Cf.
tum II Par 4, 9) ib. 49; Na swem przistrzeschą
Przestraszyć.
(war. lub.: przystrzeschy) in domate (feceruntque
Przystroić *przygotować, przysposobić, appasibi tabernacula unusquisque in domate suo et
rare, instruere : Instrue, przistroy, id est arcius
compone (praepara et instrue te et omnem 15 in atriis suis Neh 8, 16) ib. 53.
2. 'zasłona, velum, aulaeum (?): Uczynyl
multitudinem tuam Ezech 38, 7) 1471 M P K JY
przystrzesze (tentorium) wchodzenyu (leg.
106.
w wchodzeniu) stanowem s modrey barwi BZ
Przystrzech '.sfew, pomieszczenie przy wejściu,
Ex 36, 37.
też dach nad nim, atrium, item tectum vestibuPrzystrzeszkowy 'związany z przystrzeszem,
lurn : Gysz ge fac. pieniądze) nakładały... na 20
tj. sienią, przedsionkiem, ad atrium, vestibulum
ti, gisz dzalaio w domv boszem a przistrzechi
przystrzesze vocatum pertinens : Wsziczky oponi
czinyly (sartatecta faciebant) RZ IV Reg 12, 12;
W *przystrzechy (war. /wZ?.: w przystrzechv) in
przystrzeszkowe (atrii tentoria) s byalego lnu
przesukow<an>ego [a] *zedkani bili BZ Ex
*hastio (fecit et labrum aeneum... de speculis
mulierum, quae excubabant in ostio tabernaculi 25 38, 16; Ti slupi przysztrzeszkowe (columnas
Ex 38, 8) 1471 MPKJ Y 20; In yestibulo suo
atrii) przykrył szrebrem ib. 38, 17; Kolkowye
w svem dworze vel w przystrzechw (ingressi
stanowy y przystrzeszkowy (paxillos... taber
sunt domum cuiusdam viri in Bahurim, qui
naculi et atrii) wszyodi około ydzalal moszyodzowe ib. 38, 20.
habebat puteum in yestibulo suo II Reg 17, 18)
MPKJ V 40; In domicilio, in parietibus, siue 30
Przystrzyc c f Przyścigować
tecto, vbi est aliquod foramen, al. przystrzechu
Przysuć 'przysypać, przykryć, operire, tegere :
(factus sum sicut nycticorax in domicilio Psal
Srebro w iamyeczem pirzczo przisvl (humo
operui) BZ Jos 7, 21.
101, 7) 1471 R XXIV 379. - Cf. Przestrzech.
Przystrzesze fo rm y : g. sg. przystrzesza BZ II
Przysuszać (?) ' wysuszać, chudym czynić, de
Esdr 9, 1; ~ ac. sg. przystrzesze BZ Ex 36, 37. 35 siecare, macrum reddere* (?): Exterminant przy38, 9, 1471 MPKJ V 18. 20. 49; - i. sg. przyszwyayan (pro przyszusayan ?), wycladayan,
*vinyczvvayą (MPKJ V 118: exterminant, id
strzeszym BZ II Par 8, 12; ~ /. sg. (w) przyest extra terminos humane condicionis abdustrzeszu BZ Ex 38, 8. II Par 23, 5. 24, 21. 29, 7,
cunt, id est denotant et devenustant, est autem
1471 M P K JY 53.
Z n a czen ia : 1. 'sień, przedsionek, też dach, 40 exterminare aufferre, exulem facere, quasi extra
terminos ponere et eicere yyszusaya, błądzą,
atrium, vestibulum, item tectum : Podz y uczyń...
pomorzayą; cum autem ieiunatis, nolite fieri
oponi *przystrzessze (cortinas atrii), sluppy
sicut hypocritae tristes, exterminant enim facies
y podstawky, opono we dzwyrzach *przysuas, ut appareant hominibus ieiunantes Mat
sztrzesze (in foribus yestibuli), kolky stanowe
y *przystrzessze (paxillos tabernaculi et atrii) 45 6, 16) ca 1450 P F IV 571.
s powrozy swymy BZ Ex 35, 17—8; Vdzyalal
Przysuszki pi. tantum 'stojące obumarłe drzewa
y umiwadlo myedzyane... szwyarczyadl (leg.
albo suche gałęzie zbierane w lesie na opal, arz źwiarciadł) nyewyeszczych, które patrzyli
bores mortuae aut frondes aridae, quae ad comw przystrzesszu stanowem (in ostio taberna
burendum in silva colliguntuF: In illa silva Henculi) ib. 38, 8; Uczynyl przystrzesszee (atrium), 50 ricus habet licentiam pascendi, ligna incidendi,
susza et ylg. przysuszki ad suam curiam... eyena ktorego pooludzenney stronye biły oponi
here (1399?) XVIII DokMp I 292.
z byalego lnu ib. 38, 9; Tedi offyerowal Salo
Przysyłać 'polecić komuś udać się w określo
mon ofyeri panu na ołtarz bozi, gisz bil ydzalal
nym celu, mandare alicui, ut aliąuo proficiscatur :
przed przistrzeszim (antę porticum) BZ II Par
8, 12; Gyni wszitek zbór bodz w przistrzeszu 55 Jakom ya krovi nye dal... do swego shurzey...,
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kthora bi *myela przicz staroszcze..., any yyeprza bladnego zachoval hv sszebye w domy,
kyedhi pony starostha przissilal 1455 ZapWarsz
nr 1018, sim. ib.
Przyszcie cf. Przyjście
Przyszczkać *skierowywać, zwracać, dirigere,
comertere (?): Quot sunt nostrum nyebosząthek stradnich, qui sumus tardiores ad laborem
salutis nostre... quam bos, quem stimulus ad
aquam dirigit *przyszka (R XXV 198: przysczka) 1466 R XXV 135.
Przyszkadzać (?) 'czynić przeszkody, utrud
niać komuś działanie, impedire, prohibere5: Quod
hoc scelus, slosczy, non feci, dum autem cuncti in eum perstreperent, *prysczadaly, pro
eo, quod yeritatem nolerent fatiri 1456 Zab
ijPozn 97. ~ Cf. Przeszkadzać.
Przyszkirzyce cf. Przyskirzyca
Przyszły f o r m y : n. sg. m. przyszły 1471
MPKJ V 6, MPKJ V 95, XV p. post. R I
s. XXXIX; ~ g. sg. m. przyszłego EwZam 298;
neutr. przyszłego Ort Mac 23; ~ ac. sg. m. przy
szły 1428 ZapWarsz nr 2777, Sul 108, XV ex.
MPKJ II 320; /. przyszłą 1476 AGZ XV 186;
- v. sg. m. przyszły 1424 R XXV 225, 1444
R XXIII 301; ~ l. sg. m. (na) przyszłem Sul 71;
~ n. pl. przyszłe XV med. R XXV 153; /. przy
szłe 1444 PF IV 590; ~ g. pl. f. przyszłych
XV p. post. GIDom 47, Rozm 631; ~ d. pl. przy
szłym 1484 Reg 704;/. przyszłym Dział 7; ~ ac.
pl. m. przyszłe BZ Num 33, 40; ~ /. pl. m.
(w) przyszłych 1500 ZapWarsz nr 1843.
Z n a c z e n ia : 1. 'mający przyjść, nadejść, zćforzyc .sig, renturus, futurus*: O cthore rancogemstwo na myo Pyotr szalował, tom ya gemv winowath na prziszli swanthi Barthlomey 1428
ZapWarsz nr 2777; Richlik actor super Nicolaum ... habent attemptare terminum ad octo
septimanas videlicet roki *prisli 1441
XIII
103; Qiiae yentura sunt, annunciabit vobis które
rzeci *prysle są, wzyavi vam (Jo 16, 13) 1444
PF IV 590; Przisly sandza venture iudex (te
deprecamur, hagie, venture iudex saeculi, conserva nos in tempore hostis a telo perfidi)! 1444
R XXIII 301; *Przislie futura (ipse fons et clausula omnium, quae sunt, fuerunt, quaeque post
futura sunt saeculorum saeculis) ib.; Gdy ktho
obrączy za przyaczela swego pevną pyenyedzy
svmmą..., tego nye zaplaczącz na rokv przyslem (in termino adveniente, Dział 64: a czas
abo rok przydze), rąkoymya tegodla nye m a...
które skody czynycz nye zaplaczonenw ve ska
zą Sul 71; Pakli tego vczinicz zamyąnska...,
tegdi wschitky prawa na rok przissli (ad annum
futurum) dacz... bandzye vynyen Sul 108;
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I Gdyby myesczanyn albo goszcz kthory rolą
I albo stoyacze gymyenye szadem albo woythem
zapowyedzyal..., then ma tho vsthy oprawycz
przed szadem albo prawem, gdy szadzyą *szyadzyą na dzyen przysięgo położonego prawa
Ort Mac 23; Gdysz vklady abo statuta nye są
any mayą bycz przypysany rzeczam mynalym,
ale badączym albo przyszłym (futuris, Sul 6:
przydąnczich), przeto chczemi Dział 7; Przy
schły czasch gyest ffuturum est 1471 MPKJ V 6;
Demissio fieri debet pro authumpno nunc instanti al. na ta yesyen przislą 1476 AGZ XV 186;
Nykolay papyez... bracziey y ... syostram,
y czorkam... zakonu pokuthuyączego thako
nynyeyschym, yako y przyslym (futuris) albo
bądączym... apostolschkye przezegnanye 1484
Reg 704; Si habuero profeciam, id est cognicionem omnium profetarum wyadomoscz *rzyczy
przyszłych (I Cor 13, 2) XV p. post. GIDom 47;
Rodzayy yaszczerzyczy, chtho vkasze vam
yczyecz od przyszłego gnyew (a yentura ira
Mat 3, 7) ? EwZam 298; Czyda szącz dzywi wydome, ktoresz aczkoli obiycznye biwayą wy
dane, a wszakosz wszgam nyeczo gynszego na
przyszli czasz sznamyonyyą in futuro tamen
aliquid demonstrant XV ex. MPKJ II 320; Tho
zapiszacz myalyesch w xagy w prziyschlych roczyech po huyethnanyy 1500 ZapWarsz nr 1843;
A zby (pro zly)... baczącz poslyednye rzeczy,
czusch szyyeczkye, zapomynayą przyslych,
czusch duchovnych Rozm 631.
2. fen co przyszedł, qui veniP: Sdrow bancz,
królu angelsky, k nam na szwath w czele przisszly! 1424 R XXV 225; Vslisy kanaanski kroi
A rad... przisle syni israelske (audivit... yenisse
filios Israel) BZ Num 33, 4 0 Advena nowo
przyssly aut *przychodzyon (war. kal.: przichodzien; ecce accola veniet, qui non erat mecum,
advena quondam tuus adiungetur tibi Is 54, 15)
MPKJ V 95; Urodz<o)nemu ryczerzoyy y slawanth<ne)mw panw łanowy... Bernharth, ku
starosczy przyssly, *pozdrowynye ne<ch> bądze
(Bernardus in senium deductus salutem) XV
p. post. R I s. XXXIX. ~ Cf. Przeszły.
3. ' wynikający, quod sequitur, efficitur ex
aliqua re : Iste sunt yolubilitates, odmyany, et
defectus ad eas consequentes, sz nych przyszłe,
significati, yysznamyonany, in quos homo decidit vpadl XV med. R XXV 153.
Przyszwa 1. ewierzchnia strona stopy, pedis
pars summa*: Vezmy makuch linvm y *trzye go
długo..., namasz schyroky, dlugy piat ot kolyana do przyshvy! XV p. post. BednMed 74.
2. ' wierzchnia część buta okrywająca stopę,
corium calcei superius : Sutores Ruthinicales...
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consuebant ocreas, calceos et solularia (pro sotularia) cum consucione, videlicet s przyszpha, et
desuper cum consucione vlg. szew, tamen absąue
apposicione corrigii... et ocreis sine cingulo
1465 AGZ XIX 446; Sutores Ruthinicales... ha- 5
bent... liberam potestatem consuendi... ocreas,
calceos et solularia (pro sotularia)... sine (pro
cum) consucione vlg. s przyszphy (pro przyszphą) przyszhythą ib. 447; Przyschvą *antipen10
dimentum ca 1500 Erz 82.
3.
corruptum pro pirwospy 'pierwsza część
nocy, część nocy kiedy się zapada w pierwszy
sen, nox concubia : Prziswi *conticinium ca 1420
WokTryd nr 354.
Przyszyć fprzymocować, przytwierdzić coś 15
szyciem, suendo affigere aliąuid*: Sutores Ruthi
nicales... habent... liberam potestatem con
suendi... ocreas, calceos et solularia (pro sotu
laria)... sine (pro cum) consucione vlg. s przy
szphy (pro przyszphą) przyszhythą 1465 AGZ 20
XIX 447.
Przyście cf. Przyjście
Przyścigać, Przyścigać się 'nadchodzić, nastę
pować, venire, succedere’: Tocz bodze w obyato
po wszech *myeszoczoch, gisz to syo na wszelke 25
lato prziscigayo (succedunt) BZ Num 28, 14;
Incumbere nastayacz, przysczygacz ca 1455
JA XIV 492.
Przyścignąć 'przyjść, spaść na kogoś, in aliquem \enire, cadere : Ty wyesz wszitko vsile, 30
gesz to iest nas przisciglo (apprehendit nos) BZ
Num 20, 14.
Przyścigować 'nastąpić bezpośrednio po czymś,
subseąui, succedere': Przysczygyye (war. kal.:
*przistrzignye) aprehendet (apprehendet mes- 35
sium tritura vindemiam Lev 26, 5) MPKJRp V
25 r.
Przyść cf. Przyjść
Przyśladownik *prześladowca, dręczyciel, qui
aliquem persequitur, vexat, premit’: Gensze stal 40
yest na prawy czy vboghego, by zbawono vczynyl ot przysladownykow (a perseąuentibus,
Pul: od przeszladnykow) dvszo moyo FI 108, 30.
~ Cf. Prześladnik.
Przyśpieć fo rm y : imper. 2. sg. przyśpiej FI 45
117, 24, FI i Pul 69, 1, Pul 37, 23; — praet. 3.
sg. m. przyśpiał BZ Deut 22, 27; /. przyśpiała
ca 1428 PF I 490; ~ plqperf. 3. sg. m. był
przyśpiał Bogur C—F.
Z n a czen ia : 1. 'pośpieszyć, prędko przyjść, 50
festinare, maturę venire'>: Gospodne, na pomagane mne przyspey (festina)! FI 69, 1, sim. Pul;
Przyspyala affuit ca 1428 PF I 490; Volala
a nizadni nye przispial (nullus affuit), kto by yo
yiszwolil BZ Deut 22, 27; Przyspyey (intende, 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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Fi: rozumey) na pomocz moyę, gospodnye!
Pul 37, 23.
2. fosiągnąć powodzenie, szczęście, prospero
rerum successu uti : Jensze trudy czyrzpyal przesmyerne, yescze byl nye przyszp[a]yal (Bogur
D—F: przyszpyal, B: przespał) zawyerne, alysz
szam bog smarthwychwstal Bogur C.
3. dobrze przyśpieć *dać pomyślność, poszczę
ścić, aliquid fortunare, prospero successu beare :
O pane, dobrze przispey (bene prosperare, Pul:
przespyey)! FI 117, 24.
C f Prześpieć
Przyśpieszać się *pośpieszać, podążać, prędko
iść, properare, celeriter ire : Vir metuens nimium furem suspendia furis visit, sed viduam
tractus amore petit, gl. agreditur przyspyesza
szą 1466 R XXII 16.
Przyśpieszyć 'szybciej coś zrobić, doprowa
dzić prędzej do skutku, aliquid maturare9festinare,
adfinem adducere : Przyspesicz maturare ca 1428
PF I 488, sim. 1437 UTy/ nr 228 s. 88. - Cf.
Prześpieszyć się.
Przyśpiewać fzaśpiewać, zanucić, canere5: Przyspyewal concinit XV p. pr. R XVI 349; Przyspyewayacz articulando ib. ~ Cf. 1. Prześpiewać.
Przyświaczyć c/. Przyświadczyć
Przyświadczać ' ogłaszać, publicznie oświad
czać, nuntiare, no tum facere, edicere, promulgare': Poloscze syercze wasze kv wszitkim sło
wom, ges to ya prziswyatczam (testificor) wam
dzysz i?Z Deut 32, 46.
(Przyświadczyć) Przyświaczyć ' udowodnić, po
twierdzić, demonstrare, confirmare5: Post matrem
remansit Anna, prout *priszvyaczylem banito
vestro in iudicio litera ex banito iudicio 1484
XVI 396. ~ C/l Przeświadczyć.
Przyświęcić 1. fpoświęcić, przeznaczyć do czyn
ności religijnych, rebus dmnis faciendis aliquem
destinare*: Dal Ioyada kapłan centurionom
osczepi y tarcze krolya Dauidowi, gesz bil prziswyocyl (consecraverat) domv bozemv i?Z II
Par 23, 9.
2. 'przeznaczyć na ofiarę, złożyć w ofierze,
sacrificio destinare, immolare*: Ale pirworodzone
wolv, owcze y kozy nye dasz yiplaczicz, bo iest
prziswyoczono (sanctificata sunt) bogv Z?Z
Num 18, 17; Prziswy0cyly (sanctificaverunt)
wolow bogu szesczset a owyecz trsy tysyoce
£Z II Par 29, 33.
Przytargnąć 1. 'przybyć, wedrzeć się, ingredi,
vz irrumpere': Bo gy (sc. Joachaza) ssadzil kroi
egypski, gdisz bil przitargnol (cum venisset,
Biblia taborska: kdyż byl pritahl) do Ierusalem
RZ II Par 36, 3; Przecyw temv (^c. Joachi47
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mówi) przitargnol (ascendit, Biblia taborska:
pritahl gest) Nabuchodonozor... a skowanego
gy rzecyodzmy wyodl do Babylona ib. 36, 6.
~ Błędna interpretacja czes. pritahl iako
5
pritrhl.
2. 'zaczerpnąć (powietrza), (aerem, spiritum)
haurire : Vsta moya atworszyl (pro otworszyl)
gesm y przytargl gesm duch (attraxi spiritum,
Źaltarz podiebradzki: przytrhl sem) bo kazny
twogych [so] szodal gesm FI 118, 131, sim. Pul. 10
Przytarżon bot. 'przetacznik leśny, Yeronica
ojficinalis L ! : Pleuretica, id est przytarszon uel
*pnybog XV ex. GILek 68. ~ C f Przetarżon.
Przytcza, Przy czcza f o r m y : n. sg. przy teza
Sul 10. 30, OrtOssol 34, 3; ~ g. sg. przytcze 15
XV med. SKJ I 111; przytczej ca 1428 PF I
494, Sul 25. 81, 1449 R XXV 164, XV med. SKJ
1 58, etc.; przyczcze 1449 R XXV 166, 1466
R XXII 19, Rozm 208; ~ ac. sg. przytczą
Rozm 4. 35; ~ i. sg. przytczą Sul 8; ~ /. sg. 20
(w) przytczy Sul 52, XV p. post. GIDom 59;
przyczczy 1466 R XXII 11; ~ n. p i przytcze
XV in. R XXIV 65, Sul 20; ~ d. pi. przytczam
Sul 37; ~ ac. pi. przytcze 1484 Reg l i i ;
przyczcze Rozm 106; ~ /. pl. (w) przy tezach 25
ca 1428 PF I 492, Sul 10.
Z n a c z e n ia : 1. *zdarzenie, przypadek, traf
(szczęśliwy lub nieszczęśliwy), zrządzenie losu,
okoliczność, ąuod evenit, contingit, fatum, casus,
circumstantia : Quid notatur per hoc, quod f 0
Xpuc stetit iuxta marę in amaritudine, que est
in m ari?... Multa contingencia, velke przitcze, per quod interpretatur iste mundus, in
quo multe amaritudines sunt, et omnia contin
gencia, que in mari esse possunt XV in. R XXIV 35
65; Pro successibus przyt [yjczach ca 1428
PF I 492; Circumstancie przitczey, *przugody
ib. 494; Za placzlyvymi ze zley przydczey
(Rom 12, 15) 1449 R XXV 164; Gaudete cum
gaudentibus, gl. sc. quando proximis bona suc- 40
cedunt, wyeszelcze sze s dobrey przydczey
blyznego (Rom 12, 15) XV med. SKJ I 58;
Gdyby czlowyek byl radzczą..., a gyego przyyaczyelowy by szye nyeyaka rzecz albo przydczą gemv przygodzyla, a then radcza by 45
odstąpyl radzecz y praw a..., a przystapyl
sz bronya... ku swemv przyyaczyelowy..., czo
ten za to ma czyrpyecz? OrtOssol 34, 3; Cum
fuerit (sc. homo) in necessitatis articulo, gl. in
momento oportunitatis w przyczczy, constitu- 50
tus 1466 R XXII 11; Errauit nidum fingens
hunc esse secundum et fieri fato, szrządzenym
s przyczcze, cuncta regente Plato ib. 19; Oportvnitate:n pogodi aut czaszv, aut *przydczv,
aut przystąpy (war. kal.: pogody aut czaschv, 55
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aut przistampy; quaerebat, sc. Iudas Iscariotes, opportunitatem, ut eum traderet^Mat 26, 16)
MPKJ V 120; Nemo adultus salvatur, nisi
cum fide formata habeat baptismum, aut in
desiderio in casu, w^ przithezy^necessitatis XV
p. post. GIDom 59; Paupertat et ditat thalorum
casibus, pr<z/ythczey albo *sczeszthnyego myothanyą, wersum (pro yersuris), gl. lusorem,
alea XV p. post. PF III 288; Anna, zosta[wyjwschy w domv, yyelyky zamat y yyelyky
plącz ymyala, mączączy szyą o kako (pro taką)
przydczą mażą svego (ex adversis casibus suis
turbabatur) Rozm 4; O Iozephye..., o tą swą
przydczą (propter casum huius facti) nye mączy
szyą, alye szyą yyeszyel ib. 35; Alye wzyayschy
y (leg. ji, sc. jad) rozlyeye ('rozleję5) yeczscha
cząscz y ogyen y ostayye ('ostawię5) go sobye
mało prze moye przyczcze (propter dubios ca
sus) ib. 106; ~ z przytcze(j) 'przypadkiem,
casu : Cząnstokrocz mayoczy sandi, alybo
s przythezey (a casu), alybo z lyybosczi swey
woley obikli sząą przymowacz alybo obyeracz
kv sandzenyy ssobye myestcza... nye naznamyonanaa Sul 25; Czastokrocz obyklo szą
przygadzacz, ysze... pospoliczy lydze w dobry
łasz... czykole (leg. czyjkole) ymyslnye wszethwszy albo sz przithezey (casu) pożarem zaszgą Sul 81; Etsi preocupatus fuerit homo
in aliquo delicto, gl. sc. per desercionem boni,
z przydcze (R XXV 166: z przyczcze) albo
z krechcoszczy ypadnye w lekem opvsczenyy
dobrego, yos... huiusmodi instryite (Gal 6, 1)
XV med. SKJ I 111; Bo Zydovye myely ten
obyczay, yze cząsto ymyyaly thy sządy, v thychze
yadaly, a dotknawschy szye kto s przyczcze
(casu) nyektory nyeczyste rzeczy, pyryey nye
yedly, alyesz szye vmyly Rozm 208; ~ za
przytczą 'przypadkiem, casu5: O pozwanych za
przythezą w nyemnymanyw Sul 8.
2. 'przypadek, okoliczność (w sensie praw
nym), casus iudicialiś*: We czthyrzech przythczach (in quatuor casibus) wyna... comorze
królewskey ma bicz przidana Sul 10; *Czwortha
rzecz alybo przitcza, ho kthorą wyną sedmnadzescza krolyovi samemv przydzye, gest tha
ib.; Dokonały szą przythezee *zgrvmaadne
praw krolya Kazymyrza, ... poczynayą szą
wstawyenyaa praw krolya Kazymyra Sul 20;
Pyrwa przytcza (casus) yest pozzewstwo Sul 30;
My thake thakym przythezam (casibus) opatrzicz chczącz, vikladami y ystawyamy Sul 37;
W thakey przythezy (Dział 44: o taką rzecz)
szkazvgemy... oczysczenye yczynycz Sul 52;
A thaka yyącz przyssyąga ma byczi..., yyąwszy
thy przydcze (in casibus), tho yesth dla po-
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1389 TPaw III nr 1181, 1400 StPPP VIII
koyu, dla vyary, dla krzywdy albo dla pothvanr^9614, 1419 ZiemsKrak 1 22. 292, etc. etc.;
rzy 1484 Reg 717; Omnis clericus in lectura
ewangelii debet m itram ... deponere... propter
~ part. praet. act. przytknąwszy 1433 AGZ
reuerenciam verborum, que presbiter legii...,
XIV 100; ~ part. praet. pass. n. sg. m. przydemptis aliąuibus casibus *nyekorey przythczey 5 tkniony 1492 AGZ XVI 241; / . przytkniona
1468 KodMazL 246. 248; /. sg. m. (na) przyXV p. post. PF III 290.
Przytczenie 'pozwanie do sądu z dotknięciem
tknionem 1451 AGZ XIV 317; n. pl. m. przytknieni Puł 140, 7.
pozwanego, vocatio in ius manum alicui iniciendo
facta5: Jacussio de Laszoczice pro primo datus
Z n a c z e n ia : 1. 'zbliżyć coś do czegoś aż do
est ministerialis ad arestandum al. na pritczene 10 zetknięcia, przyłożyć, aliąuid alicui rei admovere,
Thomconem de Stroiszow pro aąuisitis in actis
applicare, apponere : Vzyawschy myły Iesus oną
podyyką y przydknąl kv oblyczy svemv Rozm
contentis 1426 ArchTerCrac VIII 132, 28, sim.
303; Cristus schylyyschy szye k nyemv przydknąl
ib. 127, 64.
Przytępić *uczynić coś trochę tępym, stępić
yemv ycho a nathychmyast było czalo yako
częściowo, paulum retundere : Przitampyone re- 15 pyryey ib. 646; przen.1uderzyć czymś o coś9roz
bić, illiderejrangere aliąuid’ : Pozarczy so przytktunse (retusae itaąue erant acies yomerum et
nyeny (iuncti, FI: przyrseszeny) opocze sędzye
ligonum, et tridentum, et securium I Reg 13,21)
gych Pul 140, 7.
1471 MPKJ V 36.
2. 'pozwać do sądu z dotknięciem pozwanego,
Przytka rrodzaj pala służącego do ogradzania
terenu, genus ąuoddam valli agro saepiendo 20 dokonać symbolicznego aresztu przez dotknięcie,
manum alicui iniciendo in ius vocare, manum
apti5: Petrlin cum Marcus de Woynanouicz pro
iniciendo aliąuem symbolice deprehendere :
XVI putky {pro pritky) terminum secundum 1388
Q uod... Stanislaus citauit, przithknal, kmethoStPPP VIII nr CIV 8; Jurko... cum Wroczslao...
nem Derslaum 1400 StPPP VIII nr 9614,
terminum de uisione pro LX pritka 1389 ib.
nr 5047; Jurco... cum Wroczslao... terminum 25_ sim. 1419 ZiemsKrak 1 22, sim. 1421 Arch
CastrCrac I 209; Jacobus... debet statuere
ad colloąuium pro LX pritky ib. nr CLIV 2;
ministerialem Collos contra Nicolaum Besski
De hereditate mea suscepit cletam et stapulum
pro isto et super isto, quod idem ministerialis
et V pritky instrusit ib. nr 5400; Kilianus...
cum Phalibogowa... terminum habent ad viprzi[s]tknal et yidit, quod recepit et triturayit
dendum pro duobus palis vlg. przitky 1400 ib. 30 frumenta 1421 ArchCastrCrac I 129; Hanus
nr 11083; Bocsza... pro V ancis et pro XX palis
Bork.., kmethonem et famulum arestavit al.
al. przythky in wangrodi... Jathnam et Peprzithk[an]nal, quia sibi profugit de haereditate
trum ... evasit 1424 ArchTerCrac CXCV 274, 3;
de Nessulowicze 1429 ArchCastrCrac III 311;
Jaschco de Czussow cum Andrea Nemste praeOfficialis Vitus ministerialis recognovit arestasse
dicto terminum habent peremptorium... p ro ... 35 kmetonem Michaelem vlg. przithknal profugum
XI vlg. przithky ac sepicione ipsius ortus vlg.
de Kropidło 1388—430 ArchTerCrac III b 59,43,
zayanl 1388—430 ArchTerCrac III b 89, 30;
sim. 1424 ArchTerCrac CXCV 240, 9; An~ 'kół podpierający płot, palus, quo saeptum
dreas... habet terminum primum cum uxore
sujfulcitur': Jascho... cum Halsca... terminum ...
Czmathonis pro eo, quia fugavit sibi de thahabent ad colloąuium... pro prearacione commu- 40 berna, et ipse Andreas przythknal eandem
nis uille vlg. nawsye LX-a lirorum et CCCLX-ta
feminam in Vrzandoyicze et postulavit ius 1431
palis, XXX sustentaculis vlg. przidky 1398
ArchCastrCrac IV 181, 4, sim. ib. 246, 2;
StPPP VIII nr 7606; Stanislaus kmeto de SborPetrus Prochniczski cittavit Bartosium de Docicze prorogavit terminum prim um ... contra
mahosticze al. pridknal et ipse recessit a iure
Stephanum de ibidem pro eo, quia sepiens 45 1440 AGZ XIII 97; Prout ipsis ministerialis
sepem circa ortum suum fixit in ipsius agro XL
dedit terminum ocularem, restando ipsos in campalos et tres vlg. przidky 1428 ArchCastrCrac
po super yiolencia, przithknawschi, ut starent
III 175, 1223; Quia tu yiolenter infixisti ducenet parerent cum istis omnibus aratris, poganyaczmi, bobus 1443 AGZ XIV 100; Gawron
tos palos in yico al. na nawszyw ipsorum hereditatis Chełm, super quibus jussisti et sepiuisti 50 vero officialis sibi Obuch datus est ad arestan
dum al. na przithknenye ipsius Nicolai Czarsepem ibi, ubi nunąuam fuit ex antiąuo sepes,
noczsky, qui officialis recognouit, quod ipsum
nec non affixisti triginta duo sustentacula al.
non arestauit al. nye przithknąl 1448 StPPP IL
przythky ad eandem sepem 1480 StPPP II
nr 3329; Dominus Sphinca personaliter stetit
nr 4222.
Przytknąć fo rm y : praet. 3. sg. m. przytknął 55 et ipsum Nicolaus ministerialis quater tetigit
47*
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al. przythknal coram iudicio et ipse ąuerulare
noluit iuxta formam citacionis 1449 AGZ XII
187; Katherina, relicta ducissa, coram judicio...
personaliter constituta et principaliter tacta al.
przythknyona 1468 KodMazL 246, sim. ib. 248;
Iacow dixit: Domini, ipse me ad presenciam
vestri per ministerialem tetigit al. przythknąl,
ut iustificarer 1473 AGZ XV 151; Episcopus...
te in violencia arestavit al. przythknal, gynak
zastał 1473 AGZ XIX 17, sim. 1489 ib. 377;
Zawyscha succubuit penam regalem ąuatuordecim marcarum pro eo, quia iudicium non movendo per ministerialem tactus al. przythknyony
ius noluit audire 1492 AGZ XVI 241; ~ Que
mulier afugit sibi al. uczyekla..., quam mulierem dictam Ulianam apud vos... per ministe
rialem terrestrem Stanislaum et nobilem Stanislaum, heredem de Izolczycze, przythknąl,
pro qua muliere uos affectauit al. ządal 1493
AkChełm 19; ~ (o terminie sądowym, dicitur
de die iudicio constituta) przytkniony ' wyzna
czony w pozwie dokonanym wraz z dotknięciem,
quae constituta est citatione manum alicui iniciendo facto’: Quia Katherina cum Andrea
non paruit super terminum tactum vlg. na
przythknyonem per Ianussium ministerialem
1451 AGZ XIV 317.
3. czatrzymać, zająć bydło w szkodzie, przy
wiązać do czegoś, pecus alicuius in agro suo
deprehensum retinere, alicui rei alligare : Sicut
Jacobus przithcnol scot et scrophas, hoc non
fuit Pnewskiego, sed domine Nicolai 1389 TPaw
III nr 1181; Pro equo, quem ipse cum ministeriali arestauit al. przithgnal ministerialis 1419
ZiemsKrak I 292; Et ministerialis recognouit
coram judice, quia Johannes prefatus alligauit
al. przytknął boues dictos circa palum al. na
kole in stabulo 1441 StPPP II nr 3012.
Cf. Wprzytknąć
Przytknienie *pozwanie do sądu z dotknięciem
pozwanego, vocatio in ius manum alicui iniciendo
facto? : Gawron vero officialis sibi Obuch datus
est ad arestandum al. na przithknenye ipsius
Nicolai Czarnoczsky, qui officialis recognouit,
quod ipsum non arestauit al. nye przithknąl 1448
StPPP II nr 3329.
Przytny (?) 'przychylny, benevolus, benignus,
qui adiumento est5 (?): Hy prószyły nas obapolnye, *abychcham tego kupu dopusczyly...
y gych proszbam przythny były 1498 SKJ III
335.
Przytowarzyszyć 'uczynić towarzyszem, consociare, socium reddere : Temv lyvdu bodzes
przitowarziszon (sociaberis) BZ Judith 6, 6;
Vspyeszyly szye kszyozenta przy to warzy szeny

Pr

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

z y t u l ić

(coniuncti, FI: prziloczeni) spyewayoczym Pul
67, 27.
Przytrafić 1. ' dopasować, dostosować, aptare,
accommodare’: Przytraffycz adaptare ca 1500
Erz 82.
2. porównać, comparare, conferre : Przytra
ffycz referri ca 1500 Erz 82; Comparare przyrownacz vel przytraffycz ib.
Przytrafienie 'zgodność, proporcja, comenientia, congruentia, proportio : Proporcio est conuenientia duorum ad inuicem przytraffyenye
ca 1500 Erz 82; Przytraffyenye comparacio ib.
Przy trącić (się) 1. przedostać się przez coś,
przeciec, przeniknąć, per aliąuid penetrare, permanare, pertinere : Ta ysta suknya vschytka
była czyrvona, yakoby yą ve krvy rozmaczal,
bo szye krev przytrączyvschy przez nye aze
na zyemyą capala Rozm 827.
2. *rzucić w dół9 odepchnąć, deicere, repellere’:
Wznaszaio przitroczil ies me (elevans allisisti
me, Pul: przy troczy lesz mye) FI 101, 11.
Przytrząść *posypać czymś, przyprószyć, aliqua re aspergere \ Thy, dzyevko luda mego,
opaschy szye ve vloszyenycza..., przytrzaszny
szye p[y]opyolem (conspergere cinere Jer 6, 26)!
Rozm 736.
Przytrzccny ' ?*: Alye czemv Cayfaschovy
nye odpovyedzyal, kyedy yego spytał, yesly
on syn boży, słowy przemyenyalymy (pro przemynelymy przeminęłymi5), rzekącz: Tysz povyedzyal, alye Pylatovy przytrzconymy, rze
kącz: Ty movysch (Jo 18, 37) Rozm 794.
Przytrzenie 'atak, natarcie, impetus5: Przytrzenye impetus OrtZab 528.
Przytulać 'przyłączać, przybliżać dla zabez
pieczenia, tutandi causa sibi adiungere5: Przyty
łam adiungo 1448 R XXIV 354; Dzatkom rola
s domam podayg..., przyaczol szobe *nebivag
sz nebe, dvsa przytvlag sva w rag (SkargaPłoc
w. 68: przygyaczol nabyvay, czocz przylanczv
thwa dvsza w ray) SkargaWroc w. 42.
Przytulenie 'miejsce schronienia, asylum :
Przymy mye przez thwe goracze myloszerdzye,
bo yes przythvlyenye wschech odrzvczonych
Naw 48.
Przytulić f o r m y : praet. 3. sg. m. przytulił
MPKJ V 135, ca 1500 PF IV 748; 3. sg. f.
przytuliła XV p. post. R XXIV 374, Rozm 64;
~ part. praet. act. przytuliw BZ Gen 48, 10;
przytuliwszy BZ Tob 11, 11; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. przytulony 1471 MPKJ V 135,
ca 1500 PF IV 748.
Z n a czen ie: 'przycisnąć, przygarnąć do sie
bie, uściskać, aliąuem complecti, ad pectus pressare : Przytulyw ge k sobye (applicitosque ad
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se), czalowal ge BZ Gen 48, 10; Przyiowszi gy
czo nye sthadla *malzenszkyeko a ma gymye
nye..., czo zarobyl szwą (leg. z swą) zona
on a matka, przitulywszi k sobye poczalovaly gy
poszpolu, albo thesz yey *pryvmrze (OrtOssol
BZ Tob 11, 11; Complexus przitulony aut
oblapyony (war. lub.: przytvlyl vel oblapyl;
29, 3: przymrze) czo od gyey rodzyny, a gdysz
ad quem cum descendisset Paulus, incubuit super 5 then masz vmrze, przydze-ly czo thego gymyeeum et complexus dixit Act 20, 10) 1471 MPKJ
nya gey, czyly nye przydzye ? OrtMac 27;
V 135; Innixus przythulony vel przythulyl
Daley, gdy panszthwo (pro panszthwu) przysza ca 1500 P F IV 748; Wzyawschy ye (sc. dzie
umarlo (OrtOssol 31, 2: przymarlo) kthore
ciątko) <w> svoy plasczyk y przytvlyla k sobye
gymyenye a ony by o thym nye wyedzyely
Rozm 64; ~ Innixta przystała abo przytuliła 10 ib. 30; Dom y gymyenye sthoyacze od oycza
szą ku szynovy XV p. post. R XXIV 374.
y maczyerze przyvmarlo (OrtOssol 44, 2: przimarlo) zenye *moyąy ib. 51, sim. ib. 108;
Przytulny ' łagodny, clemens, mitis*: Bo byl
(sc. Jesus) mądry, rostropny, obsrzączy, czyWszdawam szwemu mazowy... *wszyszthgy
chy, smyerny, przytvlny a vyelmy pokorny
moye dlugy, czo mnye sza przyvmarly (Ort
15
(mitis et mansuetus) Rozm 120.
Ossol 54, 4: przymarly), albo czo my yescze
maya przyvmrzecz (OrtOssol 54, 4: przymrzecz),
Przytwierdzić, Przyćwierdzić 'przez publiczne
pokom ya żywa ib. 68.
ogłoszenie pozwać przed sąd, aliąuem publice
in ius vocare*: Gdyby geden czlowyek zalowal
Przywabić 1. 'przywołać, ad se \ocare : Slvzebnykom... zapowyedamy... zabitich oblvna drugyego o głowa, o czyaszkye rany...,
a ten czlowyek nye byłby doma any by thu 20 pyacz..., alye tilko w genem groszv doszicz
mayą myecz za robothą, gensze gim dacz kaoczwyscze stal przy zalobye, moze<li> tego
zyemy przes tego, gen ge do kthorego zabytego
czlowyeka nathemmyesczye przydzwyerdzycz
(proscribere, OrtMac 116, OrtRp 58, 4: przyobrządził prziwabicz (qui ad aliquem occisum
thwerdzycz), <słowie> dacz gy kv prawu trzyprocuraverit eos evocari, Dział 32: kto ge wzokrocz, a nye stanyely, zkazacz gy yako szbyekl- 25 wie) Sul 42.
czą? OrtOssol 85, 4.
2. 'pozyskać, przynęcić, sibi conciliare, attraPrzytyka frodzaj pala służącego do ogradzania
here'>: Iaco ya tho wem, eze łan od Falanthy
terenu, genus ąuoddam valli agro saepiendo apti :
0 tho krziwdo wstał, eze gemu roleg nye dal,
Albertus Palczek actor cum Nicolao... habent
na kthoro gy prziwabyl 1426 KsMaz II nr 2328,
terminum per duas septimanas: Quia sibi 30 sim. ib; Jacom ya o tho krziwdo oth Micolaya
wstał, eze mo nye ysyedlil na them ogrodzę,
arauisti pasęuale al. vigon et viam, quam sepiuisti al. zagrodzilesch, et per agrum ipsius
na kthori mo prziwabil 1427 ZapWarsz nr 2737,
diuertisti, et viginti palos ibidem locasti, vlg.
sim. ib nr 2772; Przyvabycz allicere, id est
przitiky 1419 StPPP II nr 1663; Pro vigon
dulciter aduocare ca 1500 Erz 83; ~ Prywaal. pascuale pro 20 palis al. pritiky 1419 Ziems- 35 bicz obuiare ca 1428 PF I 475.
Krak I 1024.
Przywalić 'przytoczyć, przysunąć, advolvere,
Przyumarły (o majątku, de possessione) \po
admovere?: Prziwalcye nynye ku mnye skalo
zostały po śmierci właściciela, też otrzymany
wyelyko (volvite ad m e... saxum grandę) BZ
w spadku, qui a domino mortuo relictus est,
1 Reg 14, 33.
Przywara 1. ' cząstki potrawy, które przy go
hereditate acceptus5: Wszyszthko tho szobye ma 40
towaniu przylgnęły do ścian naczynia, czy też
wszyacz, czo yey przyvmarlego (OrtOssol 29, 3:
czo gey przymarlo) od gyey rodzyny Csc. przyj
wysmażony kawałek słoniny, cibi particulae,
ąuae inter coąuendum parieti vasis adhaeserunt
dzie) Ort Mac 27; Ma-ly szye zamylczecz przyvmarle gymyenye w rok y w dzyen? ib. 30;
vel pars lardi frixi : Cremium, przywara,
Ktho gyesth prawy opyekadlnyk..., then może 45 a cremo (ossa mea sicut cremium aruerunt
Psal 101, 4) 1471 R XXIV 379.
przyvmarle (OrtOssol 50, 4: przymarle) dzye2. rzła skłonność, złe przyzwyczajenie, animus
czynne gymyenye przedacz ib. 62; Civis seu
ad aliąuid malum propensus, mała consuetudo':
hospes, qui... alias successoriam, przyvmarllą,
Si mater bibuła et libenter Bachum adorat,
hereditatem wlt alloqui, hic opportet iudicium
expositum prestolare et iudici efficere iuris 50 post modum filia multrale adorabit, bo ta
przywara ku czorkam przywyra, que fit apud
cautelam de forma iuris OrtRp 13, 3.
matres ipsarum 1466 R XXV 136, sim. XV
Przyumrzeć (o majątku ruchomym i nieru
p. post. ib. 198; Multas superfluitates, przychomym, de bonis mobilibus et immobilibus)
warj, nocivas viciorum 1466 ib. 140.
\przypaść komuś w spadku, hereditate alicui
Przywianek 'wiano, suma pieniężna zapisyobvenire’ : Gdyby maszczyszna wylyeganyecz, 55
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wana żonie przez męża na jego dobrach, jako
odwzajemnienie za posag i zabezpieczenie na
przyszłość, pecunia uxori a marito dotis remunerandae et opum in posterum parandarum causa
hereditate relicta5: Si contigerit eandem Katherinam de hac luce migrare, dotalicium al. przywyanek in manus eidem... Iohanni cedere debet
1482 AGZ XIX 189; Marcus heres... de Vyzlow
recognovit, quia fideiussit pro... Magdalena, uxore... Stephani advocati..., Iohanni Myąsko...,
quia peccunias racione dotalicii vlg. przyvyanku, per ipsam receptis ab eodem, yidelicet
sexaginta quinque marcas restituere econtra
post mortem predicte Magdalenę 1495 ib. 433.
Przywiązać f o r m y : praes. ind. 3. pl. przywiążą 1471 MPKJ Y 116; ~ praet. 1. sg. m.
przywiązałem 1471 MPKJ V 99; 3. sg. m. przy
wiązał BZ Tob 8, 3; 3. pl. m. przywiązali BZ
Judith 6, 9; ~ part. praet. pass. n. sg. m. przy
wiązany 2?ZNum 19, 15; ~ praet. pass. 3. sg. m.
był przywiązan Rozm 817. 820.
Z n a czen ia : 1. ' więzami, sznurem przymo
cować, rinculis, fune alligare : Sod, ktoris nye
przikriti any prziwyozany z wirzchv (nec ligaturam desuper, sc. habens), pokalany bodze BZ
Num 19, 15; Prziwyozaly (ligaverunt) Achiora
ku drzewu za roce y za nodze BZ Judith 6, 9;
Czczyenye o tern, kako myły Cristus byl travdo
(pro tvardo) przyyyązan ku slupoyy, kyedy
myan byczovacz Rozm 817; Y odyyazaly gy
0?c. Jesusa) od słupa, a obroczyyschy gy grzebyetem ku slupy y vzyąly yemv rącze opak...,
y czyagnąly tako sylnye, aze oblapyl slup
yschythek, yako pyrvey oczyma byl przyyyązan
ib. 820.
2. fzwiązać, spętać, vincire, alligare*: Angyol
popadł dyabla y prziwyozal gy (religayit) na
pusczi BZ Tob 8, 3.
3. 'stworzyć poczucie bliskiej łączności z kimś,
uczuciowo przywiązać, zespolić, adiungere sibi
aliąuem, amicum reddere : Prziwyązalem aglutinaui (sicut enim adhaeret lumbare ad lumbos
yiri, sic agglutinavi mihi omnem domum Israel
et omnem domum Juda, dicit dominus Jer 13,
11) 1471 MPKJ V 99; Przyyyązą (war. lub.:
*przywyasyą) applicabuntur (et applicabuntur
gentes multae ad dominum Zach 2, 11) ib. 116.
Przywiązanie przywiązanie małżeńskie 'zwią
zek małżeński, matrimonium*: Jvszem staroscyo
nawyedzona, any sposobyona ku prziwyozanyy
malszenskemu (nec apta yinculo coniugali)
BZ Ruth 1, 12.
Przywiązca 'człowiek oddany komuś, czemuś,
stronnik, zwolennik, ąui alicui deditus est, fautor\: Si quis autem putat se religiosum esse,
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gl. id est yerum et perfectum Cristianum,
sc. per opera fidei, mnyma sze bycz przywyąscza
kv Cristuszowy wyarą, nadzeyą y laską, albo
wyernym krzesczyanem, non refrenans lingwam
suam..., huius vana est religio (Jac 1, 26) XV
med. SKJ I 86.
Przy wicie 'owinięcie czegoś, actus circumvolvendi aliąuid*: Namasz plath tensze byalkyem
zbythym... a thak ve troye abo ve czvoro nogą
obvyn thą massczą, za trzeczym *przivyzym
yznasch pomocz XV p. post. BednMed 74.
Przy wiedzenie, Przywiedzienie 1. 'namowa, adhortatio, impulsio, incitatw : Yaco Mykolay
mym przywiedzenym ne mai skodi 1417 KsMaz I
nr 2740; Jakom ja Jakuba złodziejem nie
obrzękł anim go do oprawce osoczył, ani
z mego przy wiedzenia oprawca jego jął 1469
UrzMaz 126; ~ Ecclesia seruat diuersos modos ad provocandum, kv przywyedzyenyy, pecatores ad penitentiam ca 1500 JARp X 23 r.
2. 'przyprowadzenie, adducendi aliąuem ac
tus5 (?): Przywyedzenym zassą retrogrado
transitu XV p. post. BiblWarsz 1866 I 316.
(Przywierać) Przywirać 'czepiać się, przyle
piać się do kogoś lub czegoś, alicui, alicui rei
adhaerere, agglutinari*: Si mater bibuła et libenter Bachum adorat, post modum filia multrale adorabit, bo ta przywara ku czorkam
przywyra, que fit apud matres ipsarum 1466
R XXV 136, sim. XV p. post. ib. 198.
Przywiesić fo rm y : inf. przywiesić 1421 Ko
ścian nr 873, 1429 Pozn nr 1519, 1432 Pyzdr
nr 1075; ~ praet. 3. sg. m. jest przywiesił 1424
Pozn nr 1173; przywiesił 1424 Pozn nr 1178,
1425 ib. nr 1191; /. przywiesiła 1437 Pozn
nr 1580; ~ part. praet. pass. n. sg. f. przy
wieszona 1421 Kościan nr 912, 1427 ZapWarsz
nr 2750.
Z n a czen ie: 'umocować, przyczepić, przy
twierdzić coś tak, aby wisiało, aliąuid suspendere :
Jaco Micolay Golinsky ne rączil Olbrachtoui,
aby mv pyeczącz do lista myal rącogemnego
przywessicz 1421 Kościan nr 873; Ize Thomek
Capusta ranczyl Lysscowy ranką y wsti s tymy
rancoymyamy, czsso szą w tern lyscze, y gego
pyeczącz tamo przywessona y sprawne ten lyst
wyszedł ib. nr 912; Swą werną pyeczącz ku lystu
przywessyl 1424 Pozn nr 1173; Yako Benąk
ne vcynyl rąkoym proszno... any listą dąl
pysą[z]cz, ny peczączy przyweszyl ib. nr 1178,
sim. 1425 ib. nr 1191; Jaco moya *penczancz
do Zemacowa lista za mego sina dług przes
meg voleg prziweszona 1427 ZapWarsz nr 2750;
Jakom thobye nye rzeki k themu listovy~przywyesycz pyeczanczy 1429 Pozn nr 1519, sim. 1432
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Pyzdr nr 1075; Yze pany Judka, zona Jurzączyna..., quidbriff dala... y sswą pyeczącz
k themv gistew (pro gistemv) ąuidbriflfowy prziwyessila 1437 Pozn nr 1580.
Przywieść f o r m y : praes. ind. 1. sg. przy 5
wiodę BZ Gen 6, 17. III Reg 21, 21. Tob 5, 20;
3. sg. przywiedzie FI 59, 13. 124, 5, Sul 65,
XV med. SKJ I 121, etc.; 1. pi. przywiedzieni
Rozm 743; 3. pl. przywiodą Gn 179b, FI 71, 10,
BZ Lev 26, 22, etc.; ~ imper. 2. sg. przywiedzi 10
BZ Tob 2, 2, Naw 69, SkargaWroc w. 26,
Rozm 751; przywiedź BZ III Reg 22, 9, Naw 153;
2. pl. przywiedzicie 1471 MPKJN 112; przywiedź
cie SKJ I 308, Blaż 321, B Z I Reg 16, 17, etc.;
~ inf. przywieść® XV in. R XXIV 73; przy 15
wieść 1391 Pozn nr 257, 1394 Kościan nr 68,
1397 Pozn nr 358, etc. etc.; ~ praet. 1. sg. m.
przywiodłem BZ Jos 24, 3; -(e)m przywiódł
OrtMac 138, OrtOssol 101, 3; 2. sg. m. -ś przy
wiódł XV ex. Kalużn 292; 3. sg. m. przywiódł 20
iest 1471 MPKJ V 109; przywiódł 1400 Pozn
nr 485, 1408 ib. nr 655, 1418 Kościan nr 674,
etc. etc.; f . przywiodła 1471 MPKJ V 77,
Rozm 95; neutr. przywiodło Rozm 684; 1. pl. m.
przywiedliśmy Rozm 775; 2. pl. m. przywiedli 25
ście Rozm 804; -ście przywiedli Rozm 460. 770;
3. pl. m. przywiedli są Rozm 703; są przywiedli
XV p. post. RozmPam 473, Rozm 688; przy
wiedli FI 77, 64, Aleksy w. 22, BZ II Par 36,
10, etc. etc.; przywiodli XV p. post. RozmPam 30
475; ~ plqperf. 3. sg. m. był przywiódł XV
med. SKJ V 256, Rozm 106. 194; 3. pl. m. są
byli przywiedli Gn 172b; byli przywiedli Rozm
15. 750; ~ condit. 3. sg. m. -by przywiódł
Dział 50; 1. pl. m. przywiedlibychmy Rozm 748; 35
-byśmy przywiedli Dział 3; 2. pl. m. -byście
przywiedli XV med. SKJ I 59; 3. pl. m. by
przywiedli Gałka w. 70, Rozm 14; ~ part.
praet. act. przywiodwszy 1456 R XXXIII 182,
EwZam 307, XV ex. R XXV 142; przywiodszy 40
1443 AGZ XIV 113, BZ Jud 21, 6, Rozm 464;
~ part. praet. pass. n. sg. m. przywiedzion XV
med. GIWroc 92r, Rozm 361. 666, etc. etc.;
f . przywiedziona Rozm 58. 59. 106; neutr. przy
wiedziono 1427 Kościan nr 1183, Rozm 713; 45
ac. sg. m. przywiedzionego BZ II Par 22, 9;
n. pl. m. przywiedzieni Sul 22. 45. 47, XV med.
SKJ V 268; / . przywiedziony BZ Jud 21, 12;
d. pl. m. przywiedzionym Sul 11; ac. pl. m.
przywiedzione Sul Ą5;f. przywiedziony Dział 2; 50
przywiedzione Sul 53; ~ inf. pass. pl. m. być
przywiedzieni Sul 1; ~ praes. pass. 1. sg. m.
jestem przywiedzion BZ Num 23, 20; 3. sg. f.
jest przywiedziona XV med. S K J \ 282; 1. pl. m%
przywiedzieni bywamy 1449 R XXV 166; 55
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3. pl. m. przywiedzieni są OrtMac 84, OrtOssol
17, 2; bywają przywiedzieni Sul 45; /. są przy
wiedziony Blaż 321; ~ fut. pass. 3. sg. m.
przywiedzion będzie BZ Ex 22, 8; będzie przy
wiedzion OrtMac 85; /. będzie przywiedziona
Sul 53; 3. pl. f. przywiedziony będą FI i Pul
44, 16. 17; ~ praet. pass. 3. sg. m. przywie
dzion był Rozm 707; był przywiedzion Rozm
662. 705. 706, etc.; 3. pl. m. byli przywiedzieni
BZ Judith 7, 2; ~ condit. pass. 3. sg. m. byłby
przywiedzion Sul 18; by przywiedzion OrtMac
130, OrtOssol 94, 4.
Z n a czen ia : 1. 'przyprowadzić do określo
nego miejsca, doprowadzić do celu, przenieść
z jednego miejsca w inne, zaprowadzić, też
przyjść, przybyć, in locum quendam adducere,
in alium locum transferre, etiam venire5: a. bez
określeń lokalnych i celowych (w tekście pol
skim) lub z określeniami wyrażonymi bez użycia
form deklinacyjnych: Opportet me adducere (sc.
oves) mvsą privescy (Jo 10, 16) XV in. R XXIV
73; Gdysz so prziwyedzony (sc. niewiasty),
rzeki gym sodza Blaż 321; Et cum cepisset
racionem ponere, oblatus, przywedzon, est,
ei unus, qui debebat decem milia talenta
(Mat 18, 24) XV med. GIWroc 92 r; Quare Jo
seph virginem M ariam ... secum in Bethleem
adduxerat byl przywyodl XV med. SKJ V 256;
Dum ita deducti, przywyedzeny, fuissent ib. 268;
Gaudent angeli..., quia regina ipsorum in regnum celorum deducitur yest przywyedzona
ib. 282; Przyyyedzyeni adhibeantur ca 1500 JA
IV 96;
~ kogoś, coś: Crolowe arabszczi
y Saba dari prziwodo (adducent, Pul: przywyozo) F /7 1 ,10; Taky zemyanin dwyema lawnykoma wlostnima, asz ye ma, pakli nye ma,
tegdi opczimi..., które prziwyescz może (quos
adducere poterit), prziymayanczego ma poswyatczicz Sul 101; Richlo prziwyedz (addu
cere) Mychea BZ ITT Reg 22,9; Bhilbich radh
yako thathcze mystrzewi, gdi przigyedzye a zaz
darem czo prziwedze 1464 Wisi nr 783; Prziwyedli (adduxerunt, sc. discipuli Mat 21, 7)
oszlyczą y oszlą XV p. post. R XXIV 94;
Thy, myły panye,... raczy mye przywy<e>szcz,
gdzyesz przywyodl łotra sz tobą vkrzyzowanego
XV ex. Kalużn 292; Yako ym przykazały kaplany, bo (pro by) yą (sc. Maryją) pothym
przyyyedly (ut puerum parentes deducant)
Rozm 14; Przyyyedzczye (adducite Luc 15, 23)
czy<e'lą tłuste ib. 387; Przyyyeczczyesz (addu
cite huc Luc 19, 27) moye nyeprzyaczyelye ib.
409; Czemysczye yego [nye spytały] nye przy
yyedly (quare non adduxistis illum Jo 7, 45)?
ib. 460; A było rano, czvsch kyedy y (leg. ji
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fgo5) przyyyedly y podały Pylatovy ib. 705;
Cristus przyyyedzyon do Annascha ib. 666, sim.
Yze Annasch ss Cayphassem były pospoly,
ib. 669. 707, etc.; Gdyż ssą y przyyyedly do
kyedy Iesucrista przyyyedzyono ib. 713; DrzeCayphassza, tako namyeczyly ogyen srod szyeny
vyey nyzly y {leg. ji go5) przyyyedzyem, bychmy
(Luc 22, 55) ib. 688; Przyyyedly ssą Iesucrista
y yczczyly zZ?. 743; Ydzy, przyyyedzy Iesucrista! 5 do Cayffasza v yyetnyczą ib. 703; Yz byl przy
ib. 751; Poyyedzczye my, czemysczye przyyyedly
yyedzyon napyrvey do Cayphascha ib. 706; Na
tego czloyyeka? ib. 770; ~ Gydzi a przito slovo tez movy svyaty Yan Złotovsty, yze
wyedzi (adduc) tu nyektore z naszego pokolemyły Cristus przyyyedzyon byl przedkrvy {pro
nya! BZ Tob 2, 2; Gdy nyektori ziemyanyn...
przodkiem?) do Kayphascha ib. 707; Potem
zdań bądze na dzeczkowanye, tedy... wezmą 10 y {leg. ji 'go5) przyyyedly zaszye do Cayffascha
trzydzessczy abo czterdzesczy {sc. wołow),
ib. 730; By nye byl zlodzyeycza, nye przya nyszli ge przywyodą tam, gdzeby... myeli
yyedlybychmy go do czyebye (non tibi tradistacz (ad locum debitum depellebantur), tym
dissemus eum Jo 18, 30) ib. 748; ~ (po)środ
ge myedzy sobą rozerwą Dział 17; Przyschły
czegoś: Począly y {leg. ji 'go5) szyepacz barzo
k nyemv za novą gyyazdą, ktoresz tamo 15 nyelyytosczyyye, aze y przyyyedly posrod vytnyprzyyyodla Rozm 95; ~ z kimś: Ale stopayocze
cze Rozm 815; Gdyż tako nądznye przyyye
w obwyozana przwwedze (pro przywedze, Pul:
dzyon srod yytnycze ib.; ~ bb. dat. komuś:
wwyedze) gospodzyn s czynoczymy lychoto
Prziwedzoni bodo crolowi (adducentur regi)
(declinantes... in obligationes adducet dominus
dzewicze FI 44, 16, sim. Pul; Kthorzi potheem
cum operantibus iniąuitatem) FI 124, 5; Yegosz 20 w naschey woynye prócz pewnych swych choon byl przyyyodl sobą {leg. z sobą, quem conranghew stacz nalezeny bandą, przes podko
duxerat) Rozm 106.
morzego gych yanczi, mayą nam bicz przib. z określeniami wyrażającymi punkt doce
wyedzeni Sul 7; Owa my sza *przyweydly
lowy: aa. gen. do kogoś, czegoś: Do bratha
tego czlowyeka prawego y nyewynnego XV
tego gystego króla szo go {sc. świętego Bartło 25 p. post. RozmPam 473; Tako przyyyedly
mieja) ony biły przyuedly Gn 172b; Iscy go
y {leg. ji 'go5) lycemyernykom (adducunt eum
{sc. jednorożca) lofcy gynako ylouicz ne mogo,
ad Pharisaeos Jo 9, 13) Rozm 421; Gdzyez
aliscy ony do nego cystho dzeuiczo pryuodo
yemv byl myły Cristus rano przyyyedzyon
ib. 705, sim. ib. 708. 712; Przyyyedlysczye my
Gn 179b ; Yz czso M ichał... żałował na Marczina..., aby yego slodzeyfey] mu yolu y crową 30 (obtulistis mihi Luc 23, 14) tego czloyyeka
pravego ib. 804;
~ k(u) komuś, czemuś:
ycradl y do yego domu wyodl, tich yest, volu
y crowy, do yego domu ne prziwyodl 1418
Kriste,... racz nam dacz kapłani, gizz by...
Kościan nr 674; Ysz pany Vbiscowa my<a>la
nas k tobie prziwiedli Galka w. 70; Tagy-ly
przywescz pana Micolaya... do Kolasscowicz
szyo zlodzey, pan domowi przywyedzon bodzye
1420 ib. nr 807; Yaco Parzys vosznego przy- 35 k bogom (applicabitur ad deos), to gest k byskupom BZ Ex 22, 8; Prziwyedzcye ge ku mnye
wodl do młyna Besdrowskyego 1426 Pozn
(adducite eum ad me) BZ I Reg 16, 17; Przy
nr 1218; Jaco nass przywyedzono do sola,
yyodl y {leg. ji, sc. Natanaela) Phylyp kv Iesukyedy Michał kmetowicz... cradl żyto *chanszoyy (et adduxit eum Philippus ad Iesum)
zebno rzeczą 1427 Kościan nr 1183; Za czwarthim {sc. stołem) pyelgrzymi gyedly, czy {leg. 40 Rozm 214, sim. ib. 221. 296; Tako przyyye
dzyon k nyemv yeden slyepy (adducunt ei caeci ji) do bogą przywyedly Aleksy w. 22; Przeto...
cum Marc 8, 22) ib. 361; Naydzyeczye oslyczą
prziwyodlem gy {sc. Abrahama) do zemye Ka
a zryebye s nyą,... odvyazavszy przyyyedznaan (adduxi eum in terram Chanaan) BZ
czyesch kv mnye (solvite et adducite mihi
Jos 24, 3; Naleszono... trzista dzewek... y prziwyedzoni do stanów (adduxerunt eas ad ca 45 Mat 21, 2) ib. 446; O tern, yako Zydovye vybyegly przeczyy mylemv Iesucristovy, kyedy byl
stra) BZ Jud 21, 12; Potem loas... iol Amaprzyyyedzyon ku vrotom ib. 662, sim. ib. 707.
ziasza... y prziwyedze gy do Ierusalema (addu708; Podług zakona przyyyedlysmy y {leg. ji
xit in Ierusalem) BZ II Par 25, 23; Posiał kroi
'go5) k tobye y podały v tvoye rącze (Jo 19, 7)
Nabuchodonozor ti, gisz gy przywyedly do
Babylona (qui adduxerunt eum in Babylonem) 50 ib. 775; ~ cc. acc. na kogoś, coś: Bocz ya
przywyodo wodi s potopu na szemyo (adduib. 36, 10, sim. EwZam 302; I przyyyedzyona
cam ... super terram) BZ Gen 6, 17; Owa tocz
do kosczyola (adducta est etiam Maria ad
ia prziwyodo na cyo (inducam super te) zle BZ
templum domini) Rozm 59; Kyedy s martwe
III Reg 21, 21; Przyyyodvszy {R XXXIII 182:
przyyyedzyona do krolya (sed semiviva ad regem allata), rzekła ib. 106; O tern, yako myły 55 *przywoydwszy) na szyemye {R XXV 142:
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do brzegw) lodzye (subductis ad terram navibus
przyyyedzyon (sc. Jesukryst) v dom Annaszov
Luc 5, 11), ... nasladovaly są yego EwZam 307,
Rozm 708, sim. ib. 709.
sim. XV ex. R XXV 142; Przykład o oyczv
c. z określeniami wyrażającymi punkt wyj
czeladnem, który yyschedl rano przyyyescz
ścia: od kogoś: A takoż dobrze movy evanyerobothnyky na szvą yynnyczą (conducere ope- 5 lysta, yze przyyyedly y {leg. ji fgo5) od Annasza
rarios in vineam suam Mat 20, 1) Rozm 392;
do Cayphascha Rozm 704; ~ z czegoś: A bilo
~ przed kogoś, coś: Jaco mi Mała Zoffko
pyeszich XX a sto tysyoczow... kromye tich
obranczil, isz ne mała na Potrassa zalowacz,
prziprawnich mozow, gisz biły zgymany a przyale gi mai przed Gnezdzenskego prziuescz 1391
wyedzeny z włoscy y z myast (et abducti
Pozn nr 257; Is Micolay ginako ne roczil 10 fuerant de proyinciis et urbibus) BZ Judith 7, 2.
Czaslawoui za Staska, yedno gi pred *preczele
d. z określeniami wyrażającymi cel: dat. ku
przivescz 1397 ib. nr 358; Jaco kedi Potr prziczemuś: Kv przeżegnanyv iestem prziwyedzon
wodl swego zlodzeya przet swego pana, tedi
(ad benedicendum adductus sum) BZ Num 23,
pan ossadzil prawo polske y nemeczske 1408
20; Tedy Pylat kazał mylego Ihu Kry sta wyib. nr 655; Drugego dnya kazał gy prze<d> 15 szedwszy przywyescz ku szmyerczy XV p. post.
syoprzyyyeescz (iussit praeses ipsum sibi praesenRozmPam 474; Yze nykt nasz nye przyyyodl
tari) Blaż 320; Prziwyedzcye przed myo ty
ky roboczye (nemo nos conduxit Mat 20, 7)
nyewyasty ib. 321; Potem pan bog stworzil...
Rozm 393; O tern, yako myły Cristus barzo
wszitka zwyerzota zemska y wszitko ptastwo
nyelyytosczyyye byl przyyyedzyon ku byczonyebyeskye y przywyodl ge przed Adama (ad- 20 yanyv ib. 814; ~ Przyyyedzy mye kv thwemv
duxit ea ad Adam) BZ Gen 2, 19, sim. ib. 2, 22;
szluthowanyy Naw 69.
e. użycia specjalne: przywieść na kogoś ' na
Popatwszi gy, prziwyodo przed starsze tego
prowadzić w celach rabunkowych, hominem
myasta (ducent ad seniores civitatis) BZ Deut
ąuendam ducere, ut aliąuem bonis spolief:
21, 19; Ottosyasza szukaio y vlapyl... a przed
syo przywyedzonego (adductumąue ad se) za- 25 Iaco Jandrzich ne prziwodl na Potrassza
byl BZ II Par 22, 9; Mozely ktho szwego
Brzechwy ani mu potrzeb dawał swego {leg.
dlusznyką ylapycz y przed woythą przywyescz
z swego) domu 1400 Pozn nr 485; ~ k małej
(adducere) przesz poszła? OrtOssol 81, 3, sim.
liczbie przywieść *zmniejszyć, zredukować ilo
ib. 19, 4, Ort Mac 110; Przyyyedzy mye przed
ściowo, numerum alicuius rei minuere*: Wipysoblycze szynaczka thwego, gdy stana w groz- 30 czo na was zwyerz polny, ienze szlepcze was
nem szandzye Naw 69; Natemyesczye yata
y bidla wasze, a k maley liczbye wszitko prziwyodo (ad paucitatem cuncta redigant) BZ Lev
y z Yozephem przyyyedzyona pr(z)ed byskupa
26, 22; ~ ku niczemu przywieść ' doprowadzić
(comprehensus... Ioseph ductus est ad pontifido upadku, perdere*: W bodze yczinimi czescz,
cem) Rozm 58; Przyyyodschy przeden nye- 1
yyastą (adducunt... mulierem Jo 8, 3) ... y ... 35 a on ku niczemu prziwedze (ad nihilum deducet,
Pul: on wnywecz obroczy) zamoczaiocze nas
postavyly yą *posryod lyvda ib. 464; Yescze go
FI 59, 13; ~ ku statku przywieść ' rozstrzygnąć,
były przedom (leg. przed dom) nye przyyyeuregulować, diiudicare, statuere': Obye strodly, alyzby k temv yslyszely, czo by k temv
nye... o wszytky rzeczy y czlonky... na nas
movyl Pylat ib. 750; ~ w coś: Prziwedzoni
bodo w kosczol (adducentur in templum) cro- 40 spvsczyli, yacoby na rozgodzczą... poszyczayącz nam wszythką mocz, abyśmy krom
low FI 44, 17, sim. Pul; Yako Jan nye przy
wszego sądv, prawem gednym... podlyg naszey
wyodl konya cradzyonego w dom pana Prziwoley kv sstatky przywiędły (ut possimus...,
bislawow 1428 Pyzdr nr 895; Y tesz szwe
prout nobis melius yidebitur, expedire) Dział 3;
gydącze gymyenye może wywyescz y dacz
szobye przywyescz w gyne prawo (potest de- 45 ~ w jednotę przywieść 'połączyć, zjednoczyć,
coniungere, consociare': Canite tubę in Syon,...
ferre vel aferre permitti in aliud iudicium)
congregate populum, sanctificate ecclesiam, coaOrtOssol 30, 3, sim. Ort Mac 28; Geden czlodunate, w gednothą przywyeczcze (1471 MPKJ
wyek przywyodl drugyego w kłoda (vir ąuidam
V 112: ygyednaycze, zrzandzicze, prziyyedzicze,
alterum in incipationem attulit) OrtOssol 101, 2,
sim. ib. 22, 2; Mnye... ypadayacza podnaschay, 50 MPKJ V 112: w gednotą przywyedzyecze),
senes (Joel 2, 16) XV p. pr. SKJ I 308; ~ zasię
thrwayacza w chwała przywyedz (perseveranprzywieść 'przyprowadzić z powrotem, reducere5:
tem me in gloriam introducat)! Naw 153;
Iacyem, gen sina twego tam zdrovego dowyodo,
*Kvep se richlo kv spowedzy, kapłana <w> svog
a zasyo zdrowego prziwyodo (sanum tibi redom prziwedzy (SkargaPloc w. 62: w... dom
poyyedzy)! SkargaWroc w. 26; Yze napyryey 55 ducam) BZ Tob 5, 20; Y przykazal<i> IoachyS ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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movy, kyedy yą yvs szyedmy lyath dochoyasch,
aby yą zaszye do Ierusalem przyvyedly (ut...
ipsam in Ierusalem reducere deberent) Rozm 14.
2. 'doprowadzić do jakiegoś stanu, spowodować
coś, przyprawić o coś, ad aliąuem statum adducere, aliąuid efficere’ : W obrazoch swogich
ku gnewowi gy przyvedly (eum provocaverunt,
Pul: na gnyew rozdrasznyly gy) FI 77, 64;
Przywyedzeny, przyparczy kv dobremv bywamy
1449 R XXV 166; Aby skodna gygra kostek
odrzvczona była, przes yąsz... oczczoyye vyną
szynow s gymyenya bywayą pądzeny a przy
wyedzeny... kv wyelgemv vboszstwv (deducuntu r... ad nimiam paupertatem) Sul 45; Kv zathworzenyy gygraczom kostek sloscziwey chytrosczy, gysz obykly pyane a kv gnyewa porvszenyy nyefortvną gygri przywyedzone (ad proyocationem irae deductos)... sz kony a nyegdi
y s dzedzyn oblvpycz..., gysz thako obygrany
a kv vboszstwv przywyedzeny (ad inopiam deducti) cząstokrocz w grzechi gorsze ypadayą ib.;
Ysze cząstokrocz przygadza sza, ysze... nyedbaly, smudny a w rostropnosczy rospysczeny,...
dzedzyny kv yszythkom przywyedzone (ad utilitatem deductas), prawem sobye chczą odzyrzecz Sul 53; Providentes bona... coram omni
bus hominibus, gl. sc. ut non fiat scandalum,
sed tantum bonum exemplum abyscze nykogo
nye pogorszyły, ale dobrym przykładem wszythky ludze przywiędły [...] (Rom 12, 17) XV
med. SKJ I 59; Prziwyodszi syo sinowye israhelsci ku pokaianyy (ductique paenitentia) prze
swego brata Benyamyna, poczoly mowycz BZ
Jud 21, 6; Gen ku grzechy przywyodl (peccare
fecit) lyyd israhelski BZ IV Reg 15, 9, sim. 1471
MPKJ V 45; Przyyyodla prouexit (provexit
autem ad horum culturam et hos, qui ignorabant artificis eximia diligentia Sap 14, 18)
1471 MPKJ V 77; Rozgnyewaly gy w bogoch
czudzych y nyewlyudnoszczy ku gnyewowy
przywyedly (in abominationibus ad iracundiam
concitaverunt Deut 32, 16) Pul Deut 24; Zacon
stary żadnego cu dosconanyy nye przyyyothl
quia lex nullum ad perfeccionem adduxit XV
p. post. JA XII 144; A to czynyly zly duchowe,
aby yako przesz nyewastu czlowyeka przywyodly ku potupyenyu, tako tesz przes nyewyastu chczely odkupyenye naszego zbawyenya
nagabacz XV p. post. RozmPam 475; Pysznego
kw pokorze przywyeszcz superbum ad humilitatem reducere XV ex. R XXV 148, sim. Rozm
513; Ta tvoya navka yest obłudna..., przyyyedzye czye kv yyelykey skodzye (tibi periculum maximum inducet) Rozm 140; *Vyedyon
yest Iesus na puscza duchem syyąthym, yenze

y {leg. ji fgo*) byl przyyyodl k temv, aby na
pvsczą schedl (qui eum designaverat in desertum) ib. 194; Thu movy Teophylus rzekącz,
yze to przyyyodlo tego nyeyyernego sługą
k temv, yze mylego Iesucrista yderzyl przed
byskupem ib. 684; ~ Saluatorem expectamus, qui reformabit, na wzdraz pyrzwy przywyedze albo odnowy, corpus humilitatis nostre
(Phil 3, 21) XV med. SKJ I 121.
3. *skłonić do czegoś, zmusić, ad aliąuid hortari, impellere, cogere*: Nyekthorzy wboszstwem
alybo thesz knąbrnosczą przywyedzeny (inopia
vel rebellione ducti), othchodzą s sąndv skazany
za dług, nygenego doszyczwczynyenya przeczywney stronye nye wczynywszi Sul 22; Pothem zalosczą przywyedzeny (paenitentia ducti),
s dopysczonych slodzeysthw y ginszych vczynkow lasky p<r>oszycz obykli Sul 47; Pokutha
przyyyedzyon {sc. Judasz, paenitentia ductus
Mat 27,3)... przynyosl... trzydzyesczy penyądzy
*szyebrnych Rozm 759.
4. przywieść na, przed prawo, przed, w sąd
fwnieść sprawę do sądu, dać pod rozstrzygnięcie
sądu, causam iudicibus diiudicandam tradere*:
Tho gdi łan w sząnth przywyothl (cum ... in
iudicium deduxisset, Dział 22: łan Pyotra po
zwał przed sąd), Pyothr... myenyl sze tho za
poczathkem łanowym yczinycz Sul 33; Acz ktho
o grzech mąszoboysthwa chcze czynycz...,
pyrwey nysly trzy latha wymyną othe dnya
grzechy dopysczonego, tho w sząd przywyescz
ma (hoc in iudicium deducat) Sul 54; Gdy
dobry czlowyek... przywyedze rzecz przed
prawo (ut causas ad iudicium deducat) prosto
albo szwyathky, czo gyesth yego mytho? OrtOssol 28, 2, sim. OrtMac 24; Aczby nyektory
sądzą... zdał abo skazał y przysądzyl o dzedzyna, abo o gynsze rzeczy przed sąd yawno
przywiedzony (super... alia re ... in iudicium
deducta, Sul 55: o nyekthorą rzecz... w sząnd
wwyedzoną) nyespra więdływie..., tedy strona
ycząszona odzowie syą kv wysszemy stolv
Dział 2; Aczlyby tesz zastawyl dzedziną komv
a tey to sam ... nye wykypyl any przed sąd
przywyodl (quod... yenditam possessionem...
in iudicio non reduxerit, Sul 65: ysz... przedaną dzedzyna... w sząth nye przywyedze)
ib. 50.
5. ' wezwać, przyprowadzić kogoś do sądu,
na rozprawę sądową, aliąuem in iudicium vocare, adducere9: Jaco mi Laurencius slubil
Gamni do Goth prziuescz na praw<o> 1394
Kościan nr 68; Jaco Jan *prziwolt mne szodzicz na Szandziwoyewe kmecze 1399 ib. nr 135,
sim. ib. nr 136; Isz mai prziwescz pana Hinczko
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do Krobe o pocznascze grziwen sza szwine
y mała sze tam rzecz dokonacz 1400 ib. nr 207;
Jaco Jannss mne przywyodl na ostateczny rok
cu yednanyv a rosprauye o dzal przecziwo
swemv bratu, a on swemv nye przywyodl 1424 5
ib. nr 1055; Jaco Paweł Roszek przywyodl
Jandrzeya przeth prawo, aby rankomye posta
wił 1425 ib. nr 1228; Jsze czom mąl prziwescz
pana Grabska na poroczky przecywo panu
Janowy, tegodlam gey prziwescz nye mogl 1432 JO
Pozri nr 1397; Paulus... actor proposuit super...
popones Ruthenorum, quia intromissi sunt sibi
violenter in villam Ostroszani... non trahendo
ipsum ad aliąuod ius al. nye przyyyodschi go
1443 AGZ XIV 113; Przywyedzonym swyath- 15
kom (producens testes) acz k[y]lyantwą obło
żona alybo obrzeczona bandze, gyne może
myenycz Sul 11; Bądzyely yaczyecz o głową
albo o szmyerthne rany... sz szawolanym
przed gaynym szadem (OrtOssol 64, 1: przed 20
gayny szand) przywyedzyon (fuerit... cum clamore coram iudicium adductus) OrtMac 85;
W gaynem sandze (OrtMac 84: przed gayny
sząd) przywyedzeny szcha gyątczy (in iudicium
bannitum allati sunt homines) OrtOssol 17, 2, 25
sim. OrtMac 84; Gdy tego yaczą przywyedly
przed prawo OrtOssol 84, 3, sim. OrtMac 114;
Gdyby czlowyek zaczwyerdzon... a then tho
taky z<a)czwyrdzony by w thym yffaczon
y przywyedzon przed sand (si... ad iudicium 30
deductus), trzebaly na tego nathychmyasth
doszwyathczicz, czyly besz doszwyathczenyą
maya gy osadzycz o taką rzecz, ocz gest za
czwyerdzon? OrtOssol 94, 4, sim. OrtMac 130;
Gdyszem yą gy przywyodl (OrtMac 138: 35
gdym ... przywyodl) przed prawo (ipsum... co
ram iudicium bannitum adduxi) sz yacztwą
OrtOssol 101, 3; Mozely mye na wysche prawo
przywyescz? ib. 104, 3; Quia nobilis Barthossius... produxit al. prziwyodl sex testes 1471 40
Kozier I nr 56.
6.
*przedstawić, podać do wiadomości, aliąuid
alicui exponere, aliąuem de aliąua re certiorem
facere5: Dzaal, gen szą sstaal przed przyiacyelmy,
aczkolye kv znaymosczi xąnzączey nye bylbi 45
przywyedzon (licet... non fuerit deducta),...
ma bicz moczen y dzyrzzaan Sul 18; Aczkakole kv ksąndzw snaymoscz thego dzelenya
nye bądze przywyedzona (licet ad principem
notitia ipsius non deducta, Dział 45: tego 50
dzalv przed oblycznoscz króla abo xąndza nye
przywyodą) Sul 53; ~ Habetis Aaron et Vr
yobiscum, si quid natum fuerit questionis, referetis, przywyeczcze, ad eos (Ex 24, 14) XV
55
p. pr. SKJ I 308.
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7. ' wprowadzić coś, rozpowszechnić, zaprowa
dzić, aliąuid inducere, instituere, propagare :
Zydovye ten obyczay były przeto przyyyedly,
aby thym yyączey slusba boża była rozmno
żona Rozm 15; Pyotr dothychmyast przyyyodl
v obyczay to, yze od pyryych kur aze do iutrzney nygdy nye spal ib. 700; ~ Azaly nye
dosycz tobye zakon y navka Moyzeschova,
bo mynyą, yze chczesch novy zakon przyyyescz Moyzeschovemv zakony Rozm 677.
8. 'sprowadzić coś na kogoś, zesłać, aliąuid
alicui mittere, ajferre, in aliąuem conferre5:
Przetho dyabel prziwyodl na thi nasche czaschi
silne omowi a przigani y ssromi XV med.
R XXII 248; <1 przy)wyoda na wasz pomsztą
ykladv mego (inducamque super yos gladium
ultorem foederis mei Lev 26, 25) XV p. post.
Kalużn 288; ~ Prziwyodl gyest statuit (statuit
sermones suos, quos locutus est super nos et
super principes nostros Dan 9, 12) 1471 MPKJ
V 109; ~ Boga prószmy..., abi gdi dzień
odszedlbi a nocz scziosczie *przywiodloby,
czisczi... gemv spiewalibiszmi chwalą M W 2a.
Cf. Przewieść.
Przywieźć f o r m y : praes. ind. 3. pl. przy
wiozą Pul 71, 10; ~ imper. 1. pl. przywieźmy
BZ I Par 13, 3; — praet. 3. sg. m. przywiózł
BZ I Par 13, 13; 3.pl. m. przywieźli są ca 1420
R XXIV 84; przywieźli BZ I Par 19, 7; ~ condit. 3. sg. m. -by przywiózł BZ I Par 13, 5.
Z n a c z e n i a : 1. ' wioząc coś dostawić na miej
sce, dowieźć, advehere, apportare': Prziwyezmi
(reducamus) skrzinyo boga naszego k nam
BZ I Par 13, 3; Przetosz zgromadził Dauid
wszitek lsrahel..., abi prziwyozl (ut adduceret)
skrzinyo boszo z Kariathiarim ib. 13, 5; Bal
syo Dauid boga tego czasu..., a prze to prziczino nye prziwyozl (non adduxit) gey (sc.
skrzyni bożej) k sobye ib. 13, 13; Przywyeszly
(conduxerunt) dwa a trzsydzescy tysyoczow
wozow y krolya ib. 19, 7; Krolowye arapsczy
y Saba dary przywyozo (adducent, FI: prziwodo) Pul 71, 10.
2. fdrogą wodną dostawić, nave, lintre, sim.
aliąuid apportare' : Et yenerunt, prziplinoli szo
albo prziweszli szo szo, et impleuerunt nauiculas (Luc 5, 7) ca 1420 R XXIV 84.
Cf. Przewieźć
Przywięzować fwiążąc przymocowywać coś do
czegoś, aliąuid alicui rei alligare : Czy Pharysey... karty albo lysty napysane na czyelye
noszyly a na levem ramyenyy drugye przyyyezovaly (pittacia chartarum in fronte gerebant
et in sinistro bracchio circumligata) Rozm 179;
Czy ystny yyeczsche podolky nad ynsze lyydzy
48*
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noszyly a kv tem przyvyązovaly czyrnye (spinas
alligabant), aby ye pchało ib. 180.
Przywilej f o r m y : n. sg. przywilej 1398 StPPP
VIII nr 6772, Sul 62, XV med. SKJ V 277, etc.;
~ g. sg. przywileja Dział 33, 1471 SprTNW
VIII 2, 34, 1474 ib. 2, 30; ~ d. sg. przywile
jowi Sul 43; ~ ac. sg. przywilej 1393 TPaw IV
nr 4637, ca 1420 R XXIV 84, Sul 43, etc.;
~ i. sg. przywilejem 1463 SprTNW VIII 2, 44,
1468 ZapWarsz nr 3099, M W 46b; - /. sg.
(na) przywileju 1398 StPPP VIII nr 6388, 1411
HubeZb 90, Dział 33; ~ n. pl. przywileje 1484
Reg 716; ~ g. sg. przywilejów 1454 SprTNW
VIII 2, 45; ~ d. pl. przywilejom 1484 Reg 716;
~ ac. pl. przywileje Sul 28, Ort Mac 36, Dział 16;
~ i. pl. przywilejmi Sul 28; ~ /. pl. (o) przy
wilej och Sul 14. 43.
Z n a c z e n i a : 1. 'dokument nadający albo po
twierdzający jakieś uprawnienia, litterae, ąuibus
alicuius rei potestas datur aut comprobatur5:
Sicut Nicolaus wroczil prziviley aput Petrum
et non restituit eum 1393 TPaw IV nr 4637;
Esz Dobco ne bil *gospodarzam any w trzimanu dzedzini... nigdi taco, iaco na prziwileyw stogy 1398 StPPP VIII nr 6388; Jaco
w Iedlczi bilo nemeczske prawo, ale sginanl
prziuiley ib. nr 6772; Yse Stanisław czso brał
pczoly, to brał na prawem swem, yako na
przywileyu ma 1411 HubeZb 90; Aczbi na tho
przywyleymy naszymy (privilegiis nostris) alybo
naszych namyastkow oczwirdzeny byli (Dział 16:
aczby... na to vkazowali przywylege abo które
twardosczy), y thy przywyleye (Dział 16: takye
to lysty)... prooznee czynymy Sul 28; Gdi ktho
przeczywko swemv przywyleyovi (contra suum
privilegium) w kakeykole rzeczi pozwan bądze
a vkazvyącz swoy przywyley (suum priyilegium) w sządze straczy oth nyego copą, acz
ten powod poszywayączy, przez sąndze przikazany, nye bądzye chczecz przyszącz, iako nye
wyedzal (sc. sąprza) bicz przywyleyowanego
a przywyley ymyecz (privilegium habuisse), tedi
powynyen bądze wroczicz ten tho powod
samprzowy thą kopą, alye gynako bicz chczemy,
gdi by przysząkl szą nye wyedzecz samprza bicz
przywyley<o>wanego alybo przywyley mayączego Sul 43; Aby danyni nyeporvszne a moczne
szstacz myali any gym tho wadzicz ma, yszby
przywylyey (privilegium) na nye nye byl vidan
Sul 62, sim. 1455 SprTNW VIII 2, 45; <K>to
sam tego nye trzyma, czso na swem przywyleyy yma, podług prawa dawnego sam to
stracza Dział 33; *Anym przywyleya na tho
gymyenye nye wzalem 1471 SprTNW VIII 2,
34; ~ przywilej dobrowolny 'dokument uwal-
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niający od ciężarów, litterae, ąuibus aliąuis officiis
ąuibusdam sohituP: Przyyyley dobroyolny 1455
SprTNW VIII 2, 27; ~ przywilej korzenny
'dokument nadający prawo do pierwszego zało
żenia, lokacji miasta lub wsi, litterae, ąuibus
aliąuis primus conditor constituituP: Jako ya
s Marczynem, Pyothrem... na schkoda Szwyanthczina nye zaprzały any zatagyly przyyyleya
korzennego..., any zaprzenym przyyyleya yey
yschkodzyly 1474 SprTNW VIII 2, 30; Przy
yyley corzenny XV p. post. ib. 2, 27.
2. fspecjalne uprawnienia, szczególne prawo,
nadanie, prmlegium : O przywyley och (de priyilegiis) a twardosczy gych (Dział 33: o przy
wyleya straczenyy, gdy kto nye sądzy podług
gego) Sul 43, sim. ib. 14; Yaco ya przivileyow
na dzedzina... z Andrzeyem nyerosdzelona
nye mam 1454 SprTNW VIII 2, 45; Gdyby
szye radczczą... przylubowalby szye ku dworu...
a tho szgyednal, aby myastho (pro myasthu)
pyszane prawo albo przywyley szlomyono albo
szkazono (quod ciyitatis scripta iura seu munimenta infracta forent, OrtMac 36: przywylyeye
lamal albo phalszowal) OrtOssol 34, 4; Kthorykolwy<e)k myesczyanyn ku dworu przy myla
szyą a szgedną, j<ź> myesczkye prawo albo
przywyley szlomya (quod iura civitatis aut munimenta infracta fuerint, OrtMac 36: przywy
lyeye szlamuya) ib. 35, 1; Cząscz maczerzista... przivilegyem pocrivam 1463 SprTNW
VIII 2, 44; Czo dzirscha, tho dzirzą za prziwileem 1468 ZapWarsz nr 3099; Którym obyczayem braczia y tez syosthry mayą byczi bronyeny y takyez gych przyvileye (privilegia ipsorum) 1484 Reg 716; Jesthlyby który p an...
nagabal braczią y tez by czynyl naprzeczyw
gych przyvileyom (contra ius yel eorum priyilegia) ib.; ~ Pater... misit filium suum in
priwilegium adopcionis vlg. na przywiley, na
wszwoloni ca 1420 R XXIV 84; Quo aliud
sunt eius delicie, nisi plenitudo omnis gratie,
yirtutum omnium abundancia et prerogantia,
a przywyley, glorie singularis XV med. SKJ
V 277; O mili Jesu Criste, ktori... pannye
m atce... swiantego Joachima y swiątą Anna
osobnym prziwileiem za rodzice raczil wibracz
M W 46b; Iudaschv,... gdzyesch dzyal przyyy
ley, yze czye apostołem yybral? Rozm 513.
~ W pewnych cytatach może chodzić o doku
ment.
Przywilejny 'związany z przywilejem, ad privilegium pertinem : list przywilejny ?dokument
zapewniający wolności ze strony wystawcy, lit
terae, ąuibus privilegia ąuaedam ab auctore lata
conscribuntur : Nyektorzy zyemyanye naszego
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królestwa, mayącz od nas abo od naszych
namyastkow lysti przywyleyne swym myastom
abo wsyam pod prawem nyemyeczskym, a wszakosz ty ysta prawa opvsczayącz, podług praw
polskych syą rządzą Dział 33.
Przywilejować nadawać przywileje, obdarzać
specjalnymi uprawnieniami, in aliąuem prmlegia
conferre : Acz ten powod poszywayączy, przez
sąndze przikazany, nye bądzye chczecz przyszącz, iako nye wyedzal (sc. sąprza) bicz przywyleyowanego (se nescivisse reum fuisse privilegiatum) a przywyley ymyecz Sul 43, śim. ib.
Przywinąć przyłączyć się do kogoś, czegoś,
sprzymierzyć się z kimś, ad aliąuem se applicare,
cum aliąuo se coniungere*: Przyyynye schią coniungetur (omnis caro ad similem sibi coniungetur Ecclus 13, 20) 1471 MPKJ Y 80; Przyvyną schą applicabuntur (applicabuntur eis plurimi fraudulenter Dan 11, 34) ib. 109.
Przy wioski (?) \przyległoś ci większej osady,
przysiółek, domus, ąuae ad vicum ąuendam pertinent, sed extra eum sitae sunf (?): ltem
appendium est villa locata super alia hereditate
vlg. *przywasky XV med. AKPr I 233.
Przywirać cf. Przywierać
Przywitać f o r m y : praes. ind. 2. sg. przywi
tasz Naw 125; ~ praet. 3. sg. m. przywitał
Błaż 319, Rozm 388. 491; f . przywitała XV med.
SKJ V 272, Rozm 52. 80. 516. 517; - part.
praet. pass. cf. Przywitane.
Z n a c z e n i e : 'gestem lub słowem wyrazić na
widok kogoś życzliwość, szacunek, powitać, ali
ąuem salutare ': Teda wystopy w swyoty Blaszey
y przywitał ge Błaż 319; Dum ipsam illa sancta
domina Elizabeth, mater sancti Johannis, suscepisset, przywytala, dicens XV med. S K J Y 272;
Acz thy mnye, gospodnye, przyyythasch, tedy
bandzye y sthanye szye mogyey dvschy Naw 125;
Tesch o tern, yako Elzbyetha wyelmy laskayye
przyyytala (sc. dziewicę Maryją) yako swą
szyestrzanką Rozm 52; S taka chyala przy
yytala mylego Iesucrista ib. 80; Brath thvoy
przyschedl a oczyecz thvoy zabyl czyelą tłuste,
yze y (leg. ji 'go5) zdroyo przyyytal (quia salvum
illum recepit Luc 15, 27) ib. 388; Vstawschy
(sc. Jesus) przeczyy yey y przyyytal ya barzo
laskayye ib. 497; Yako szye Iudasch yroczyl,
przedavschy mylego Iesusza, do Betanyyey
a yako y (leg. ji 'go5) dzyevycza Marya laskayye
przyyytala ib. 516, sim. ib. 517. ~ C f Przy
witane.
Przywitane ' opłata składana urzędnikowi przy
objęciu urzędu, pecunia, ąuam ąuis magistratum
iniens solvebaP: Statuimus, quod castellani donacione nostra alicui castellanie succedentes

marcam introduccionalium al. przywytanego,
quam prius a quolibet terrigena in illo castellanatu degenti recipere consueverunt, deinceps
non exigant XV ex. AKPr V 68.
Przywitanie powitanie, wyrażenie gestem lub
słowem życzliwości na widok kogoś, salutatw :
Vslyschączy ona tako laskaye przy yytany e
nyeczo myala radosczy y syem serczv Rozm 497.
Przywłaszczać 1. zagarniać coś bezprawnie,
usiłować zawładnąć czymś, rościć prawa do cu
dzej własności, aliąuid iniuste occupare, aliąua
re potiri conari, alienum sibi vindicare : Jakom
ya nye wynowath cztirech koopp y dwadzescza
groschi polgroschkow po Jachnę, sszyestrze
Janowey, any gych trzimam gwałtem, ssobye
prziwlasczayacz 1472 ZapWarsz nr 2974; Hoc
fecisti usurpans et approprians al. przywlasczayącz tibi partem eiusdem summę 1490 AGZ
XV 536; Usurpas et approprias tibi al. przy
w ła szc z a sz y szobysz szobye... yille Volya
proyentus et utilitates 1491 AGZ XVIII 508;
Qua tua importacione cittacionis usurpas et
approprias al. szobysz y przywlasczassz szo
bye de eisdem bonis Mirzyycza et Culykow
ipsius... Iohannis 1492 ib. 512; Quo tuo facto
alienas ab ea ipsius propinquitatem al. oddalasch et tibi approprias al. przywlaszczasch 1494
AGZ XVI 251; Propriare, id est proprium facere vel appropriare przywląsczacz ca 1500
Er z 83.
2. "przypisywać coś komuś, uważać kogoś za
sprawcę czegoś, aliąuem alicuius rei auctorem
putare : Nadzyeya swoya bogv polyeczyacz,
dobrego nyeczo po szobye gdy ybaczy, bogv
przywlaszczącz ma (deo applicet), nye szobye,
sly uczynek od szyebye zawsdy mą yyedzyecz
a szobye gy przywlasczacz (sibi reputet) XV ex.
SKJ I 143.
Przywłaszczanie 'przypisywanie sobie czegoś,
aliąuid sibi arrogandi actus5: Qui (sc. Christus)
cum in forma dei esset, non rapinam arbitratus
est esse se equalem deo nye podług prziwlasczanya nyerzodnego sodzil S0 (Phil 2, 6) M W
gl. 66; Nunc de ysurpacione deitatis examinat
o przywlasczanyy szobye bóstwa dowyada szyą
(Mat 26, 63—5) XV p. post. Kałużn 275.
Przywłaszczyć, Przywłoszczyć f o r m y : praet.
1. sg. m. przywłaszczyłem ca 1500 Erz 83;
2. sg. f przywłaszczyłaś 1492 AGZ XVIII 512;
3. sg. m. przywłoszczył XV p. post. GIDom
76. 83; ~ part. praet. pass. ac. pl. m. przy
właszczone XV ex. R XXV 148; ~ inf. pass.
sg. f. przywłaszczona być Sul 89. ~ Możliwa
też lekcja przywłaścić, przywłościć.
Z n a c z e n i a : 1. 'zagarnąć coś bezprawnie, za
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władnąć czymś, iniuste aliąuid occupare, aliąua
re potiri3: Qua tua importacione cittacionis
usurpasti et appropriasti al. sobylasz y przywlasczylasz szobye de eisdem bonis Myrzuicza
et Culycow tenute... Iohannis 1492 AGZ XVIII
512; ~ Et cadens (sc. diabolus) in terram tria
sibi usurpavit spossobyl, przywloszczyl XV p.
post. GlDom 76.
2. 'przekazać, dać na własność, aliąuid alicui
possidendum tradere : Za taky gwalth taky
gwaltownyk takąn vynąn ma bicz karan: ze
wschego gymyenya yego... ma bicz odbawyon,
yegosch gymyenya... druga... poiowycza starschim albo prziyaczyolom tey istey panni...
nyeodzewnye prziwlasczona ma bicz (applicari
debet) Sul 89; Przywlasczylem dedicarim ca 1500
Erz 83.
3. cprzypisać coś komuś, uważać kogoś za
sprawcę czegoś, aliąuem alicuius rei auctorem
putare3: Ipse (sc. regulus) virtuti divine sanacionem filii attribuit przywlosczyl XV p. post.
GlDom 83.
4. 3uznać za swoją, adoptować, aliąuid suum
statuere, aliąuem adoptare3: Duos adoptivos
(sc. filios) przywłaszczone XV ex. R XXV 148.
Przywłaścić cf. Przywłaszczyć
Przywloką 'rodzaj małej sieci do łowienia ryb,
genus ąuoddam parvi retis piscibus capiendis
apti3: Liberum sit dieto seulteto et suis posteris
pisces in lacubus nostris... piscari cum rete
estivali, quod przywloką dicitur in vulgari 1266
KodWP I 367, sim. (1292) 1563 KodWP II 60;
Prs<y)wloc<a> 1335 LPom 3, 81; Prsyuloca
1342 ib.\ Qui piscatores super lacum Povicz
quoque possint piscari cum rethibus infrascriptis, scilicet hamis, gulgustriis, lacznicza, mrzeza,
prziwloka, excepta magna sagena (1362) 1554
KodWP III 272, sim. 1452 MMAe XVI nr 498.
Przywłoszczyć cf. Przywłaszczyć
Przywłościć cf. Przywłaszczyć
Przywodzenie 1. 'powoływanie na czyjeś uspra
wiedliwienie, alicuius excusandi causa aliąuid
afferendi actus3: Vstawyamy, aby pirwy rok
przes prosthą nyemocz, ale wthory przes prawą
nyemocz przes... prziwodzenya caplana (absque allegatione capellani) byli othkladany
Sul 73.
2. 'kierowanie, zarządzanie, actus regendi, gubernandi3: Quilibet vilicus... racionem debet
reddere domino de tribus. Primo de ingressu...,
secundo debet reddere racionem de progressu,
id est o bidlenyy..., tercio debet reddere ra
cionem de congressu, id est w przivodzenv,
quomodo subditos rexit XV med. R XXIV 367.
Przywodzić f o rm y : praes. ind. 1. sg. przy
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wodzę De morte w. 392; 2. sg. przywodzisz
Alaw 135, Rozm 613; 3. sg. przywodzi Gn gl120 a, XIV ex. Pocz 233, XV med. MPKJ
V 431, XV med. R XXV 158, etc.; 2. pl. przy
wodzicie Rozm 810; 3. pl. przywodzą Słota
w. 90, Dział 39, 1471 MPKJ V 118. 130, M W
99 b; ~ praes. ind. z partykułą niechaj dla
wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg. niechaj
przywodzi XV p. post. R I s. XLV; ~ part.
praes. act. adv. przywodząc XV med. SKJ
I 64. 111,
II Par 29, 23, Rozm 544. 545. 811;
przywodzęcy Rozm 24; adi. n. pl. m. przywo
dzący 1471 MPKJW 38; ~ inf. przywodzić 1484
Reg 719; ~ praet. 3. sg. m. przywodził 1419
Kościan nr 739, 1452 TymWol 79, BZ I Reg
27, 11, Rozm 586;/. przywodziła Gn gl. 161 b,
1442 AGZ XI 200; ~ condit. 3. sg. m. by
przywodził 1484 Reg 718; 1. pl. m. -bychom
przywodzili XV med. R XXII 247; ~ part.
praet. pass. n. pl. f. przywodzony Sul 73;
~ praes. pass. 3. sg. neutr. jest przywodzono
Dział 57.
Znaczenia: 1. *prowadzić kogoś do określo
nego miejsca lub celu, przyprowadzać, doprowa
dzać kogoś dokądś, aliąuem aliąuo ducere, adducere3: Yze Janusz trszy cupcze [prziwodziły] przet
pana Janusza na dzedziną prziwodzil y oszadzal mu yego rolą, yosz za oszm grziwen
przedal 1419 Kościan nr 739; Admovet nos
przyvodzy XV med. R XXV 158; Jaco Jacub
parobka do mego sadu (leg. sądu) nye przi
wodzil anym go mv odbył szylą, anym nan
wssy zwołał 1452 TymWol 79; Ny mosza, ny
szoni nye sziwyl Dauid a nykogo prziwodzil
s sobo do Geth (nec adducebat in Geth) BZ I
Reg 27, 11; Prziwodzocz (applieuerunt) koźli
za grzech przed królem... y wlozily roce na nye
BZ II Par 29, 23; ~ Thy onym (sc. ludziom)
thwoyey lasky myloszney łono othwarzasch
a kv szwyathosczy myloszney przywodzysch
Naw 135.
2. 'doprowadzać do jakiegoś stanu, zachęcać,
namawiać, nakłaniać, skłaniać ku czemuś, ad
aliąuem statum adducere, hortari, persuadere,
ad aliąuid impellere3: Oth nich (sc. csnych pań)
wszytko dobrocz mami, gedno na to szamy
dbaymy, i tocz szo sly, czszo gym skodzo,
bo nas ku fszey czczy przywodzo Słota w. 90;
Chcze on (sc. Chrystus),... aschbichom ... to
(sc. wiesielenie) pocazowaly ludzem a przeczywnikom nye abichom ge na wyączschi gnyew
prziwodzili XV med. R XXII 247; Sed castigo,
kv czystosczy przywodzącz karzę, corpus meum
et in senatu tern redigo (I Cor 9, 27) XV med.
SKJ I 64; Non efficiamur inanis glorie cupidi
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invicem provocantes, pospolicze przywodzącz
szye, invicem invidentes pobudzayącz szye kv
grzechy (Gal 5, 26) ib. 111; <I)sze wszelka
nyeczystoscz slow y skarade mowy kv swarv
lyvd przywodzą (provocantes, Sul 48: pobvdzayącz), przeto od dobrych lvdzy mayą bycz
owszeyky oddalony Dział 39; Goraczoscz milosczi przivodzi ku vczinkv snaymosczi calidum
dileccionis permouet ad actum congregacionis
1461—7 Serm 400 v; Prziwodzanczy kv bał
wanom illudentes michi (war. lub. rp. : id est ad
idolatriam inducentes; ne forte yeniant incircumcisi isti et interficiant me illudentes mihi
I Reg 31, 4) 1471 MPKJ V 38; Wyele nyeprzyiaczely przywodzą dusza moyą w roszpaczenye M W 99b; Braczyą... mayą sobye zyednacz... m ąza..., któryż by ye przyvodzyl...
kv pokuczye (qui eos... ad poenitentiam inducat) 1484 Reg 718; Onego tho nye<mocne>go...
mayą przyyodzycz, yzby przyąl pokuthą (ad
recipiendum poenitentiam... inducentes) ib. 719;
Chczesz szye bvdowacz, nyechay czye nye przywodzy k themv ząndza twa, ale potrzeba
(inducat te necessitas, non voluntas) XV p. post.
R I s. XLV; Ta modlytwa ma w schobye ossm
cząsczy. Pyrva czescz przyvodzy kv mylovanyv
bozemv (prima est captatio benevolentiae)
Rozm 276; Przyyodzysch sve zvolyenyky ku
odpoczyvanyv rzekącz: Spyczye a odpoczyvayczye! ib. 613.
3. fprzytaczać, przedstawiać, przedkładać, afferre, exponere, praestare’: Przewrothny obiczay
w othkladanyy rokow ... chowan byl, s gegosz... nyemoczy yymyslone prziwodzony (allegabantur) Sul 73; Swyoty Yan Krezyczyel
przywodzy pewnoscz oblyybyenyczy (inducit
sponsae certitudinem) Yezykrysta yey molwyoczego XV med. MPKJ V 431; <C>zastokrocz
przed nas gest przywodzono (flebili... ąuerela
recipimus, Sul 68: placzlywą... skargą przyąlyszmy), kako sluszebnyczy w naszem króle
stwie ziemyany... ycziaszayą Dział 57; Przetocz
ten przyclath przyyodza De mor te w. 392;
Yze dzyevycza Marya odmoyyla mązą poyącz
przyyodzący szvoy slyyb (de eius allegatione),
yze czystotą szlyybyla bogv Rozm 24; S kakym
myloszerdzyem ymyalem s yamy bydlycz,...
czokolym słuchał od oycza mego, kv yaszemy
vysnanyv przyyodzącz tegodlya, abych vass
pevny yczynyl ib. 545, sim. ib. 544; Rada szyodmego radcze, który barzo *pokrzycze przyyodzyl, ysby lepey, aby Krystus ymączon ib. 586;
Tegodlya syyaty Yan przyyodzy byczye Iudaszovo osobne, bo mógłby nyekto rzecz, yze
nye est to nyyeden dzyy ib. 623; Gescze by
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mogl pytacz, czemv evanyelysta przyyodzy to
sloyo, aby szye napelnyla moya, którą rzeki
ib. 635, sim. ib.; Vschakoz vy to przyyodzyczye
z yaschego zakona zlodzyeya... nye przepusczacz zyyo bycz na zyemy ib. 810; Yako
Zydoyye odpoyyedzyely Pylatoyy przyyodzącz
zakon ib. 811.
4. *zachowywać, utrzymywać, conservare’: Balsamum in integritate corpus conseruat, prziuody,
sic penitencia animam, gl. conseruat, in vita
eterna Gn gl. 120a.
5. ' wywoływać, powodować, sprawiać, efficere’ :
Honorabatur, ta przyuodzila, ut plus horrebat
eos quam sanos Gn gl. 161 b; Prestant czynya
aut przywodzą, przynoszą (ne aliter docerent
neque intenderent fabulis..., quae quaestiones
praestant magis quam aedificationem dei I Tim
1, 4) MPKJ V 130.
6. 'dawać, przynosić, dostarczać, dare, afferre,
apportare’ : Fflorent arbusta gignencia poma
yenusta nectare yitali depositura mali, quorum,
gl. sc. pomorum, duinas gustus, gl. id est
morsum ycuszenye, redolet, gl. refundit, spirat
przyyodzy, medicinas 1466 R XXII 24.
7. wieloznaczne: Przywodzy yo XIV ex. Pocz
233; Debent iuramentum... facere in hec yerba,
quod... Vasilowa non adduxit al. nye prziuodzila super Deschko neque de isto habet fructum 1442 AGZ XI 200; Prziwodzą adducunt
(war. lub. rp.: exterminant, id est extra terminos humane condicionis abducunt, id est
denotant et deyenustant; exterminant, sc. hypocritae, enim facies suas Mat 6, 16) 1471
MPKJ V 118.
Przywoity cf. Przywódca
Przy wolenie *wyrażenie zgody na coś, pozwo
lenie, actus concedendi, sinendi : S yey prziwolenim 1404 Piek V I234; Yako *yesz gey przywolenim any sz gey wolą ne wtranczony dla
wyprawy panu Woczyechowy pyanthnaszczy
grzywyen... grossy 1424 Pyzdr nr 975; Sz na
szego przywolenya y sz woley, de nostris consensu et yoluntate, yczynily... procuratora ca
1428 PF 1 479; Przywolenye consensus ca 1500
Erz 83.
Przywolić fo rm y : imper. 2. sg. przywol Gn
gl. 74b; ~ inf. przywolić Gn gl. 153b, ca 1428
PF I 489; ~ praet. 3. sg. m. przywolił 1418
TPaw VII nr 217, 1419 AKPr VIIIa 44; /. jest
przywoliła 1400 Kościan nr 154; przywoliła
1404 Piek VI 234; 3. pl. f. przywoliły 1412
Pozn nr 684.
Z n a czen ie: fwyrazić zgodę na coś, zgodzić
się, przystać na coś, aliąuid concedere, pati,
sinere : Jacosmy *pytale Przechny y iest przy-
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wolila sw0 dobr0 wol0 Choczicze przedacz 1400
Kościan nr 154; Adhuc consenti mi, prziuol my,
amena puella! Gn gl. 74b; Prziuolicz consentiri
ib. 153b ; Ysz pani lagne^szka/ ne prziwolila
Sandziwoyewy [...] 1404 Piek VI 234; Jaco ty
dzewki przywolily, kyedi gich oczecz dal trzidzescz<i> krzy<w>ni na ołtarz 1412 Pozn nr 684;
Johannes... suam dederat voluntatem, prziwolil
1418 TPaw VII nr 217; Iacub Voyczechowi
prziuolil czanscz v Sczepana kupicz 1419 AKPr
VIIIa 44, sim. ib.; Przywolicz consentire ca 1428
PF I 489.
Przywołać f o r m y : part. praes. act. adv. przywołając BZ Deut 25, 8; ~ praet. 3. pi. m.
przywołali BZ Ex 10, 8; / . przywołały BZ
Num 25, 2; ~ part. praet. act. przywoław BZ
Jos 24, 1. 9. Jud 9, 54; ~ part. praet. pass. cf.
Przywołana; ~ praet. pass. 3. pl. m. byli przy
wołani Dział 32.
Z n a c z e n ie : fwołając spowodować czyjeś przyj
ście, wezwać, zawołać, aliąuem advocare, arcessere5: Przywołały (revocaverunt) Moyszesza
y Aarona przed ffaraona BZ Ex 10, 8; Któreś
to (sc. dziewki moabskie) prziwolali (quae vocaverunt eos) kv modlam swym RZNum 25, 2;
Natichmyast prziwolaiocz gego (accersiri eum
facient) opyta BZ Deut 25, 8; Tedi szebraw
lozve wszistki syni israhelskye... a prziwolaw
(vocavit) wioczszych vrodzenim BZ Jos 24, 1;
Poslaw a prziwolaw (vocavit) Balaama..., aby
vasz przeklyol ib. 24, 9, sim. ib. Jud 9, 54;
Gdy sluszebnyczi kv nyektoremv zabitemy...
na drodze były przywołany (dum ... yocabantur) Dział 32.
Cf. Przywołana
Przywołana *orędowniczka, deprecatrix : Ay
przeto rzecz<n>ycze, prziwolana *nassye (advocata nostra), *tchwe *mylosrdne oczy k nam
*obracz! SaheReg 3.
Przy woławać 1. *wzywać, przyzywać, advocare, arcessere : świadki przy woła wać brać na
świadków, testari : Swyatki prziwolawam dzysz
nyebo y zemyo (testes invoco hodie caelum et
terram), zeczem vilozil ziwot wam y dobre pozegnanye, y klotfo BZ Deut 30, 19.
2. ' zarządzać zebranie się, zwoływać, concilium como care : Mathias K oth... postulauit
ministerialem proclamare uicinitatem inter hereditates... et Gregorius cum omnibus fratribus
suis..., qui ius habent ad predictam hereditatem, terminum habent assignatum... super diem
predictum przivolawacz opola 1403 Piek VI 165.
Przywozić *dostawiać na wozach, dostarczać,
curru ajferre, apportare5: Vstawyamy, aby woyewoda y starosta... myary... zythne... y gyn-

szych rzeczy zemskych, gesz na thargy przes
kmyecze przywożony bywayą (adducuntur)...,
myely mytho ystawyacz Sul 82; ~ w niedo
kładnym tłumaczeniu z łaciny: To wszitko, czso
na koszdi dzen prziwozily ku sluszbye bozey
(per singulos dies conducebat in ministerio)
BZ II Par 31, 16.
Przywoźnik 'ten co się trudni przewozem wod
nym, portitor, lintrarius5: Causa honestarum
dominarum Annę naute vlg. przywoznika cum
filia sua Margaretha 1447 Monlur III 152.
~ Cf. Przewoźnik.
Przywoźnikowa 'żona przewoźnika, uxor portitoris': Anna, filia domine Margarethe naute
vlg. prziwoznikowa 1447 Monlur III 152.
Przywód 1wstęp, przedmowa, introducPo, praefatw : Pyrwe czczenye albo przywod (introductio) kv xangham praw krolya Kazimyrza...
gest thakye Sul 6.
Przywódca, Przywódźca, Przywójca 1. 'osoba
wyznaczona przez sąd (np. woźny), asystująca
przy składaniu przysięgi, homo ąuidam (e. gr.
praeco) a iudicibus destinatus, ut ius iurandum
praestantibus a d s if: Przywodzcza pioloqutor
OrtCel 9; Iudicium decrevit domine Maruscha
aprobare cum sex viris et septimo wathamano,
debet eciam illiberis dicti ordynczy ibidem in
hereditate in Nowicza mediis iuramentis circa
rotulum al. v kolcza per adductorem al. przez
przywódcza in duabus septimanis et ad audiendam probacionem et iuramenta 1483 AGZ XIX
239; Iudex Radwan iuramentum retulit al. roz
kazał et dedit ei hominem prelocutorem al.
przywoczcza et auditorem ministerialem 1494
AGZ XVI 256.
2. dubium: *Szoszeczy et alii przyyoyczy
amici (audierunt vicini et cognati eius Luc 1,58)
ca 1450 PF IV 579. ~ Możliwa też lekcja
przywoici.
Przywódźca cf. Przywódca
Przywójca cf. Przywódca
Przywracać 1. 'przychodzić znowu, denuo venire : Gydącza mnye yyedzy, bladzacza odvodzy, przywraczayacza przyymy (revertentem me
suscipiat), ypadayacza podnaschay Naw 153.
2. 'nakłaniać do powrotu, ad redeundum hortari : Bądze przyyraczal alliciet 1462 R XXV
269.
Przywrotnik bot. 'przywrotnik, Alchemilla vulgaris L 3: Pes leonis, planta leonis przywrothnyk
1419 Rost nr 5249, sim. 1472 ib. nr 615, XV ex.
GILek 60; Pes leonis, flaura prziwrotnik 1437
Rost nr 2731, sim. ib. nr 2612. 2732, 1460 ib.
nr 3540, ca 1465 ib. nr 4509. 4510.
Przywrócenie 'doprowadzenie do poprzedniego
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Stanu, naprawienie, restitutio, refectw : Przyvrocenye vpadv restauracio ruinę XV med.PF IV 760.
Przywrócić f o r m y : inf. przywrócić ca 1500
£rz 83, Rozm 407; ~ prac/. 3. sg. m. przy
wrócił ca 1450 PF IV 575, XV p. post. GIDom
52, XV cx. MPKJ II 326; 3. pi. m. przywrócili
Ort Mac 129; ~ condit. 3. pi. m. -by przywrócili
Rozm 115; ~ part. praet. pass. n. sg. f. przy
wrócona XV med. R XXV 155.
Z n a c z e n ia : 1. 'oddać, co było stracone,
zwrócić, reddere quod perditum fuit, restituere’:
Przywroczona redditur (sc. gratia) XV med.
R XXV 155; Przywroczyl ca 1450 PF IV 575;
Gdy ma roszgrzeszenye od rzymszkyego stolcza... a kroi y krolowa yemu myloscz vkazaly
y przywroczyly gy podług [prawa] przykazanya
yego lysthow (gratiam et omne ius suum ac
bona restituerunt, OrtOssol 94, 2: myloscz
y laszką wroczyly podług vkazanego lysthv),
na to then człek przyszedł kv szwemu praw
(leg. prawu)... a zadny mu nye może przyganycz Ort Mac 129; Nam ut dicit Petrus Rawanensis, quod nox dominice resureccionis
reddidit, przywroczyl, luci tres horas XV p. post.
GIDom 52; Począly (sc. poczesni mężowie)
proszycz Rzymyan, aby nyektorą czescz ( część5)
zydovskyemv krolyestw prava starego przyvroczyly albo przyłączyły kv *syrenyskyemv krolewstw (ut Iudaeae... ius antiąuum regni sibi
restitui aut Syriae coniungi finibus) Rozm 115.
2. *odzyskać, recuperare': Xc volens hoc ius
destruere lignum crucis exaltauit..., deum
placauit et hominem perditum restaurauit po
zyskał, przyvroczyl XV ex. MPKJ II 326.
3. *odwołać, cofnąć, revocare : Reuocare przywroczycz, othezvacz, othzyvacz ca 1500 Erz 83.
4. *przyjść znowu, wrócić, denuo venire, reverti, redire5: Czlovyek yeden yyelebny poschedl
v daleke krolewstwo przyyącz sobye krolewstvo
y przyvroczycz (accipere sibi regnum et reverti
Luc 19, 12) Rozm 407.
Przywrzeć 'przylgnąć, przykleić się, adhaerere, agglutinari': Tunc milites exuerunt eum
clamide, qui eius wlneribus adheserat byl przywrzal 1476 AKLit III 108; Exuerunt eum
(sc. Iesum) de purpura, que conglutinata fuit
wlneribus przyschnala, przy<l>nala, przywrzala
ca 1500 JA X 380.
Przyzapadni *zachodni, occidentalis': Przenosi
(sc. bog) watr s neba y wwodl we czczi swey
przizapadni (Africum) FI 77, 30, sim. Pul.
(Przyzierać) Przyzirać 'widzieć obecność, aliquem praesentem esse videre5: Przyzyral iesm
(providebam, FI: prziglodal) gospodna w obeszrzyenyu moym wszegdy Pul 15, 8.
S łow n ik starop olsk i VII
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Przyzirać c f Przyzierać
Przyznać (się) fo rm y : a. z zaimkiem żwroU
nym się: praes. ind. 3. sg. przyzna OrtMac 37;
~ imper. 2. pl. przyznajcie BZ II Esdr 9, 8;
~ praet. 1. sg. m. -śm przyznał 1435 Pozn
nr 1650; -m przyznał 1429 Pyzdr nr 916;
3. sg. m. przyznał jest 1443 AGZ XIV 84, 1471
AGZ XV 124; przyznał 1435 StPPP II nr 2619,
1462 Paul 305, 1498 AGZ XV 362, 1498 AGZ
XVIII 386; 3. pl. m. przyznali 1449 AGZ
XI 349.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
przyzna BZ Deut 21, 17; ~ praet. 3. sg. m.
przyznał 1447 AGZ XIII 233, 1487 StPPP II
nr 4315; ~ part. praet. pass. n. sg. m. przyznan 1412 Kościan nr 471.
Z n aczenia: 1. ruznać, potwierdzić, agnoscere,
comprobare*: Yakom szye gya nye przisnal
długu swego bratha dwudzestu a dwu grziwnu
Annę 1429 Pyzdr nr 916; Jakosm ya nye wnosi
slych pyenyandzy na dobre, a nye sfalschowal
dobrey monety crolyewskey slą monetą, anysm
szą k tim pyenyandzom przysnął, czso wnyeszony do Posznanya sle pyenyandze 1435 Pozn
nr 1650; Nobilis Nicolaus... recognouit se al.
przysznal sye litere sue... Kazimiro duci Mazowiensi, <per> quam super se dederat mandatum ad Johannem 1435 StPPP II nr 2619;
Fridrich... assensit al. przyswolil y przisnal
inscripcioni, prout filius ipsius Yaczimirski inscripsit... Dobeslao... super villa Vicoti 1447
AGZ XIII 233; Iohannes..., Leonardus...,
Pełka... recognoverunt al. przisnali se ad eandem fideiussoriam 1449 AGZ XI 349; Ale syna
nyemiley przizna (agnoscet) pirworodzonim BZ
Deut 21, 17; Wiscye nyeprawye yczinyly sloziwszi syo w małżeństwo z zonamy czudzego
rodu..., a ivsz syo prziznaycye w swey wy nye
(datę confessionem) BZ II Esdr 9, 8; <Mowił-li k to ) ..., ysz raycze szą nyeprawdzywy...,
thego o tho raycze mogą wynowacz. Przyszna-ly
szye (si fatetur, OrtOssol 35, 2: poszna-ly szye),
thedy ma kaszdemu rayczy pokvpycz stho
y trzyd<z>eszczy szelągów Ort Mac 37; Ad quos
(sc. scopulos) idem dominus... se agnovit al.
przysnął ssya 1462 Paul 305; Nobilis Stephanus... aggnovit se al. przyznał szya yesth ad
debitum fratris sui germani 1471 AGZ XV 124;
Qui pueri... debent se aggnoscere al. przysznacz ad vendicionem perpetuam patris eorum
1472 AGZ XII 406; Veniens... Czopek ad banitum iudicium, est prz/ y)sznal, quia sibi facta
est solucio 1473 Trześn 94; Nobilis Stepan...
recognovit, quia filius suus Pasco... fecit inscriptionem super bona Ląthownyą..., ad ean49
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demąue se agnovit al. przyznał 1483 AGZ
XVIII 252; M athias... protestatus est, quod
ipse Iohannes ad boves suos fassus est al.
przyznał szye occasione filii ipsius... circa prefatos boves interfecti 1498 AGZ XV 362;
~ 'przysądzić, adiurare, adicere : Ysz ten [...],
czso Czewleyewi p<rz)isznan, te<n się> yest
dostał prawim dzalem... pane Hanky oczczu
1412 Kościan nr 471.
2. foświadczyć, zeznać, dicere, confiterĆ : Dux
confessus est al. przysznal sya gest... dicens,
quia uxor mea habet literas 1443 AGZ XIV 84;
Procurator... dixit: Hic pono memoriale, quia
hic dominus recognouit al. przisznal, de qua
domo exiuerunt et hoc fecerunt. Et pars aduersa dixit: Ecce ego volo corulum..., quia se
non recognoscit al. nye przisznal ad hoc 1487
StPPP II nr 4315; Eciam ipse coram nobilibus
cognovit al. przysznal szye, quia mandavit
ipsum percutere et vulnerare 1498 AGZ XVIII
386.
Cf. Poprzyznać
Przyznanie 'zgoda, uznanie czegoś, consensus,
aliąuid agnoscendi actus': In villam... Zagosdzye, quam Michael tenebit morę obligatorio
usque ad plenariam agnicionem al. ku pospolnemv przysnanyu (sc. puerorum) 1472 AGZ
XII 406. ~ Cf. Przyzwanie.
Przyznawać, Przyznawać się 1. przyznawać się
' uznawać, potwierdzać coś, godzić się z czymś,
aliąuid agnoscere, comprobare, sinere, pati,ferre':
Filius meus antequam faciet responsionem al.
yczhyny odpor, ad predicta se non agnoscit al.
k thym szya rzeczham nye przyznawa 1471
AGZ XV 110.
2. przyznawać się ' oświadczać, zeznawać coś
o sobie, de se aliąuid dicere, confiteri : Prziznawayo syo (profiteor) dzysz przed panem bogyem twym, zesz (pro zem) wszedł w zemyo,
za ny0sz to gest przisyogl otczom nasim, abi
y0 dal nam BZ Deut 26, 3.
3. ' chwalić, wysławiać, laudare, praedicare,
laudibus ejferre’ : Prziznavayczie confitemini (conlitemini domino exercituum, quoniam bonus
dominus Jer 33, 11) 1471 MPKJ V 100.
Przyzwać f o r m y : praes. ind. 1. sg. przyzowę
BZ Deut 32, 3; 3. sg. przyzowie Sul 14, BZ
Jos 4, 4; 3. pi. przyzową BZ Deut 33, 19;
~ imper. 2. sg. przyzowi BZ Deut 31, 14;
~ praet. 1. sg. m. przyzwałem BZ Num 24,
10; -m przyzwał 1450 ZapWarsz nr 608; 3. sg. m.
przyzwał jest Pul 49, 5; przyzwał FI 49, 5,
1439 AGZ XII 67, Pul 104, 16; - condit.
3. sg. m. -by przyzwał Dział 7; ~ part. praet.
pass. n. sg. m. przyzwany 1437 Wisi nr 228
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s. 85; ~ part. praes. pass. adv. przyzwani
będąc BZ Ex 34, 31; ~ praet. pass. 3. sg. m.
był przyzwan Ort Mac 37, OrtOssol 35, 3;
~ condit. pass. 3. sg. neutr. -by przyzwano
OrtMac 37, OrtOssol 12, 4. 35, 2.
Z n a c z e n ia : 1. 'przywołać, wezwać, advocare,
arcessere : Prziswal (.sc. bog, advocabit, var. vocavit, Pul: przyzwał yest) nebo s wirzchu
y zemo obezrzecz lud swoy FI 49, 5; Slvzebnyczy... zabythego na drodze oblvpycz nye mayą,
alye thylko w groszv... doszycz ymyecz mayą
oth tego, ktho ye do zabythego przyzowye
Sul 14; Alye przyzwany bodoocz (vocati) od
nyego, wroczyly szy0 BZ Ex 34, 31; Kv pokl0czv nyeprziyaczol mich prziswalem (vocavi)
cz0 BZ Num 24, 10; Przizowy (voca) Iozve!
BZ Deut 31, 14; Lvdzi kv górze przizowo
(vocabunt) ib. 33, 19; Przizowye (vocavit) Iozve
dwanaczcze m0zow BZ Jos 4, 4; Gdyby radzczą..., czo by gy przyszwano w rada tagemną
(ad consilium vocatus) a tha radą wszyawyl,...
czo za tho przepadł? OrtOssol 35, 2, sim. ib.
12, 4, OrtMac 37; Ale wyawyly ktori myesczanyn... myesczką tagemna radą, ku kthor[y]ey
on byl przyswan (ad quod vocatus sit),... tedy
pokupycz m a... trzy slowanszky<e> grzywny
OrtOssol 35, 3, sim. OrtMac 37; ~ Przyzwał
(vocavit, FI: wezwał yest) glod na zyemyę
Pul 104, 16; ~ 'zachęcić do osiedlenia się,
ad domicilium aliąuo loco sibi constituendum
adhortari : Jacom ya Pawia nye przyszwal na
wloką ani copi wstaney wstąpyl nan 1450
ZapWarsz nr 608.
2. 'pozwać do sądu, in iudicium \ocare :
Prziszwany accersitus 1437 Wisi nr 228 s. 85;
Stans nobilis Vincencius... revocavit inscripcionem ... nobilis Hedwigis..., videlicet terciam
partem bonorum, nam ipsam prius concitavit
al. przyzwał 1439 AGZ XII 67; <G>dyszby kto
przed sąd pozwał nyekogo o dzedziną w pienyądzoch zastawioną, a gdyby go kv sądv
przyzwał (si... evocat, Sul 21: gdi... vyzowye),
... tedy powod... dzedziną otrzima, pyenyądze
sampyerzowy wroczywszy Dział 1.
3. 'wysławiać czy też przywołać, praedicare,
laudibus ejferre, fortasse etiam adw carć: Poplinye iako roszą przemowyenye m e,... bo
ymyo boże przizowo (invocabo), daycze wyelebnoscz bogv naszemv BZ Deut 32, 3.
Przyzwalać 'wyrażać na coś zgodę, zezwalać,
aliąuid sinere, pat i, concedere’ : Nye przysvala
disentit 1413—4 JA XIV 503; At illa libenter
preces admittens, gl. exaudiens, assumens prisvalaiącz, inquit 1436 R XXIII 276; Prziswoliszne prziszwalayącz 1440 R XXV 242; Si autem
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spiritu facta carnis mortificaueritis, gl. videlicet
illis restringentes, gym (sc. uczynkom ciała)
nye przyszwalayącz, viuetis (Rom 8, 13) XV
med. SKJ I 103; Przysvalya mv na ymyenyu,
quid staret pro duabus marcis 1483 RKJŁ
VII 60.
Przyzwanie corruptum pro przyznanie: ' wyraz
uznania, pochwała, laus, laudatw : Prziswanye
(mamotrekt mikułowski: prziznanie) confessionem (omnis astutus agnoscit sapientiam et invenienti eam dabit confessionem Ecclus 18, 28)
1471 MPKJ V 80.
Przyzwolca 'zwolennik, fautor': Licet cohabitatorum suorum ... non sit fautor, gl. amator
przyszwolczą 1466 R XXII 12.
Przyzwolenie f o r m y : n. sg. przyzwolenie 1491
RKJŁ VII 57, Rozm 719. 729; - g. sg. przy
zwolenia 1428 Monlur V 137, Sul 75. 90.
110, etc.; ~ d. sg. przyzwoleniu 1490 ZapWarsz nr 1702; ~ ac. sg. przyzwolenie 1456
ZabUPozn 87; ~ i. sg. przyzwolenim Sul 89,
OrtMac 35. 48, etc.; ~ l. sg. (w) przyzwoleniu
XV med. SKJ I 104.
Z n a c ze n ie : fzgoda, zezwolenie, consensus,
concessio': Yako ya przi tym byl, kedi Gwnolth
prziszankl y se swethky naprzecziw Sczepanowy
podkomorzemw s prziswolenya po *strugo Poboszenycza 1428 MonJur V 137; Tegodla szrady
a s *przisvalenya (ex consilio et assensu, var. consensu) prelatow y *ryczerow naszich... vstawyamy Sul 75; Na roczech velykich... czlonky
0 wzy ąnczye gwałtem panyen... rostropnye s prziswolenim wschego riczyerstwa przerzeczonego
vkonane Sul 89; Gdi kteribąncz slyachczycz
albo wlodika nyecziyąn dzyewkąn... bes przisvolyenya i przes voley (sine voluntate et con
silio) prziyaczol albo rodzyczyelow wzyanthąn,
swemu przirodzonemu albo prziyaczyelyewy
w zonąn bi prawąn vidal, tegdi... s gymyenya
wlostnego yąn yipossazi Sul 90; Vstawyami
s prziswolenya (de consensu) xandza biskupa...
1 gynschich rzeczonich person swyeczskych
i duchownich, ze wschitczi przebivacze, wloky...
trzimayanczi, s kalischdey wloky... yeden
dzyen... robycz... bandą vynovaczy Sul 110;
Temptacio vos non apprehendat, pokussa... by
nye była w przyzwolenyv, nisi humana (I Cor
10, 13) XV med. SKJ I 104; A to on (sc. cesarz)
vczynyl sz papyeszkym przyszwolenym y xandzą naszego (sanctissimi papae et principum
consilio) OrtOssol 39, 1, sim. ib. 34, 2, OrtMac
35. 48; Ale dzyeczi, czo <nie> mayą gynne
dzyeczy, thy nye mogą oddacz swey oczczyszny
przesz przyszwolenya szwogych blyszych przy
rodzonych (nisi faciant id propinąuiorum con
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sensu) OrtOssol 45, 2, sim. ib. 50, 4, OrtMac
53. 62; Mayąly... myastą... ortel<e>' (sc. brać) s
przyszwolenym (cum ... yoluntate) gych dzedzynnego prawa (pro pana) OrtOssol 51, 2; Et reąuirit eius consensum a pyta ye przysyoleną
1456 ZabUPozn 87, sim. ib. 101; Ut eius assensum reąuiret, o przysyolenye opytal, quo ipsa
fieret sponsa ib. 87; Vbostwo... szkody nyemale czyrpyą przeto, ysze... kv dzeczskowanyy
yako na woyną gyadą (sc. woźni), na tho nye
mayącz przyzwolenyą od sądzey (absque iudicis
mandato, Sul 31: przes przykazanyaa sandzego) Dział 19; Ficta bonitate, gl. fraudulenta yeritate yblydnym przyszwolenym 1466
R XXII 19; Jaco moy synowyecz... nye wyschethschy s mego domy, s mego chleba...
moya reda iy przyzwyelenym (pro przyzwolenym) any zabił gwałtem Andrzeyowego czlowyeka 1471 TymSąd 15; Jakom ja ... nye
orał... na yyenye nyeboszky Anny..., kthore
yyano on okupyl s *przyszvolenyen blyszych
1474 Zap Warsz nr 1384; Pod pyączyadzyesyath
kop zakłady, kthore on gothowh byl wpysacz,
a on bratha swego Mykolaya kv przyswolenyy
na then zapysz postawycz 1490 ib. nr 1702;
Kthorąsz pvske oczyecz thowarzysky nye ma
yem yydacz, alyszby przyszwolyenye mysth<rz>owskye było 1491 RKJŁ VII 57; Ty nathychmyast kyedy było przyzyolyenye yschytkych,
yze rzekły: Dostoyen ssmyerczy Rozm 719,
sim. ib. 729.
Przyzwolić fo r m y : praes. ind. 2. sg. przy
zwolisz 1440 R XXV 242, XV p. post. Kałużn
286; 3. sg. przyzwoli OrtOssol 52, 3, Dział 28;
3. pl. przyzwolą Dział 28; ~ imper. 2. sg.
przyzwól XV p. pr. SKJ I 308; ~ part. praes.
act. adv. przyzwoląc Sul 58; ~ inf. przyzwolić
XV p. pr. PF V 35, BZ Num 14, 43, OrtMac
62, etc.; ~ praet. 1. sg. m. -m przyzwolił 1436
KsMaz III nr 1932; /. przyzwoliłam BZ Tob
3, 18; 3. sg. m. przyzwolił 1447 AGZ XIII 233,
1455 AGZ XII 240, BZ Gen 29, 28, etc.;f. przy
zwoliła 1413 Kościan nr 498, 1461 Zap Warsz
nr 1014, XV p. post. RRp XXV 180; 1. pl. m.
-smy przyzwolili 1440 Pozn nr 1604; 3. pl. m.
są przyzwolili BZ Lev 20, 5; przyzwolili Ort
Mac 80, OrtOssol 80, 2; ~ pląperf. 3. sg. f.
przyzwoliła była XV p. pr. R XVI 336; ~ condit. 3. sg. m. -by przyzwolił OrtMac 57, Ort
Ossol 47, 1;/. -by przyzwoliła Dział 55; 3. pl. m.
-by przyzwolili OrtOssol 62, 1; ~ condit.
praet. 3. sg. f . przyzwoliłaby była XV p. post.
R XXV 179; ~ part. praet. act. przyzwoliwszy
BZ I Mach 2, 16, XV p. post. R XXV 177;
~ part. praet. pass. cf. Przyzwolony; ~ fu t.
49*
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pass. 3. sg. neutr. będzie przyzwolono OrtOssol
52, 2.
Z n a c z e n ia : 1 / wyrazić na coś zgodę, zezwolić,
aliquid sinere, pati, concedere : Prziswolisz ne
prziszwalayącz 1440 i? XXV 242; Nobilis antiqus Fridrich... assensit al. przyswolil y przisnal
inscripcioni, prout filius ipsius Yaczimirski inscripsit... domino Dobeslao 1447
XIII
233; Prziswolicz consentire XV p. pr. P F V 35;
Heduigis..., que coniugio paruit, przysvolyla
była, illa tuo XV p. pr. R XVI 336; Nemo nos
videt, quamobrem assentire, przethosz przyszwol, nobis et comiscere nobiscum (Dan 13, 20)
XV p. pr. SKJ I 308; A on wyelmy rad przyzwolyl (acquievit) BZ Gen 29, 28; Wyele
z israhelskego lyuda przizwolywszi (consentientes) przistopyly k nym BZ I Mach 2, 16;
Then pan... ma kazacz, aby to woythowstwo
przedal... do czaszv, poky [on] gemv bandze
przedluszono albo przyszwolono OrtOssol 52, 2;
Odzyerszally ten yvsze tho, czo mv zastawyono,
... a on przędąwa ge... y s prawa gemv dacz
chczą w nye wy<ą)szanye {leg. wwiązanie)
a drugy... nye chcze przyszwolycz (si... alter
se defenderet nec tamen admittere voluerit,
Ort Mac 99: tho brony y nye chcze przepusczycz) ib. 74, 1; Q uod... Gregorius assensit
al. przysvoly<l> aquam fluere et currere 1471
Trześn 89; Nye poydzesz za thluscza szle czynycz any w szandze wyaczsze strony przyszwolysz (nec in iudicio plurimorum acquiesces sententiae Ex 23, 2), aby szye od prawdy nye
othchylyl XV p. post. Kalużn 286; Quam (^c. virginem) cum dyabolus tentaret, ut consentiret
cuidam iuueni, cum iam tentacioni citto succumberet, przyszvolylaby była, tandem consilium recepit ab vno sancto viro XV p. post.
R XXV 179; Suscepit eum in suum vterum ...,
quando consensum dedit angelo Gabrieli przyszwolyla XV p. post. RRp XXV 180; Assentire,
id est consensum dare przysvolycz ca 1500
Erz 83; Condescendere, ut in petitis tibi condescendam przysvolycz ib.; Przysvolycz consen
tire ib.; ~ komuś: Dzewka... drapyeszczy
przyswolącz (raptori consentiens, Dział 55:
aczliby... przyzwolyla syą wzącz)... wszdy poszag straczycz ma Sul 58; 0<d> gichze to myecza padnyecze, przeto zescze nye chczeli przi
swolicz panv (acquiescere domino) PZN um 14,
43; Tedy ten pan... ma gye (sc. wojtowstwo)
zaplaczycz albo komv przyszwoly OrtOssol 52, 3;
~ czemuś: Acz tak wszitci narodowye krolya Antiocha so posłuszny, abi... przizwolyl[y]
(sc. każdy) przikazanyv gego (ut... consentiat
mandatis eius) BZ I Mach 2, 19; Gdysz moy
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mąsz... memv dawanyv y wymowyenyy przyszwolyl (admisit et consensit)..., przetho moye
dawanye y wymowyenye ma mocz OrtOssol
96, 3, sim. Ort Mac 132; ~ k(u) czemuś: Ale
nye chczely k themu przyszwolycz (si... suum con
sensum... dare noluerit), tedy muszy przyszyągą wszyacz Ort Mac 95; Woyth nye może
ypewnicz nykogo, ktho zaluge na kogo gynego,
gymyenym,... nyszlyby ten, czo szye zaluge,
k themv przyszwolyl (nisi actoris sit voluntas)
OrtOssol 47, 1, sim. OrtMac 57; Badzely kthory
przyszasznyk wsząth w gyny vrząd od radzecz,
mogą k temv przyszwolycz gyny przyszasznyczy
(ipsi scabini foyere bene possunt) OrtOssol 50, 3,
sim. OrtMac 62; Odkazely czo po szwey szmyerczy dacz, tego przyrodzeny nye sszą powynny
dacz, nysszly gdyby kv themv testamenty przysswolyly (nisi quod heredes idipsum consentirent,
Ort Mac 80: nyszly gdy... przyszwolyly) Ort
Ossol 62, 1; Ten czlowyek, czo layal ten ortel,
ma pokupycz kaszdemv przyszasznykowy, czo
k temv ortelowy przyszwolyly {OrtMac 108:
przyszwolyl),... tesz wyny ib. 80, 2; Przyszasznykow ma bycz namney trzy: geden, czo ortel
ma wyrzecz, a dwa, czo k temv maya przy
szwolycz (qui sequelam desuper dabunt, gl. id
est consentient) ib. 87, 1, sim. OrtMac 118;
Vkladamy, aby gdy bracza abo syostra z bra
tem oczczyzną badą oddzeleny, a k t emv
*przyzwalą, abo geden z nych przyzwoli, tedy
drugy potem nye mosze wzrzvczycz Dział 28;
Que nubens cuidam,przysvolyw<s>chy kv *malzeystw {leg. małżeństwu), adolescenti XV p. post.
R XXV 177; ~ coś: Chczely powod odpusczycz szampyerzowy pr<z; yszągą prze bog
y prze dobre ludzy, może to woyth dobrze
przyszwolycz (iudici bene competit, quod
ad id suum praebeat assensum) OrtMac 95;
~ coś za coś: Yako ten copecz, czszo Yanusz on zalowal, tego mu wsitka pyancz bracze
ne widala y ne prziszwolyla za wekugisty copecz
medzy Vsczancziczamy y Szuchim Docowem
1413 Kościan nr 498; ~ na coś: Jakom ya
roszdzelyl Jana s Ffylypem a macz na
dzal przizvolyla 1461 ZapWarsz nr 1014;
~ z inf.: lakom ya nye przisvolil memv sinu
v Stanislava konye cupicz 1436 KsMaz III
nr 1932; Ale m oza... przizwolylam poiocz (consensi suscipere) BZ Tob 3, 18; ~ ze zdaniem:
Podetno gy i wszitki, ktorzis so gemv prziszwolili (qui consenserunt ei), abi nyeciscil[i]
s Moloch BZ Lev 20, 5.
2. 'przekazać, przyznać, tradere, tribuere :
Jszesmy nye przyswolily lassw y roley Pyotrowy, bratu nasschemu,... wekugystym dza-
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lem 1440 Pozn nr 1604; Eciam Stanczvl frater
iunior consensit <al.> prziswolil Iwaszkoni bona
Czchrow cum curia 1455 AGZ XII 240.
Cf. Przyzwolony
Przyzwolony fzezwalający, wyrażający na coś
zgodę, qui aliąuid concedit, patitur, sinit' (?):
Daczbogius...Martino tenetur...restituere literas
super ipsam sculteciam, perpetualem unam et
aliam prziswoloni 1425 KsMaz II nr 896.
Przyzywać f o r m y : praes. ind. 1. pi. przyzy
wamy BZ Judith 7, 17; ~ part. praes. act. adv.
przyzywając OrtMac 36, OrtOssol 34, 3; ~ inf.
przyzywać Dział 12; ~ praet. 3. sg. m. przy
zywał XV p. post. R XXV 177.
Z n a czen ie: \przywoływać kogoś, ałiąuem advocare : Gdyby... radcza... odstąpyl... pra
w a..., a przystapyl sz bronya, bronną raką, ku
swemv przyyaczyelowy y przyszywayacz gynych
naprzeczywko praw u..., czo ten za to ma
czyrpyecz? OrtOssol 34, 3, sim. OrtMac 36;
Vrząd pozywayączych pysarz... ma powyedacz..., ktoresz to ... woźny głosem myanowacz
ma przyzywacz (scriptor... per ministerialem vocandos nominabit) Dział 12; Ministerialem ad
hoc deputauerat, dala, qui homines ad confessionem invitabat przyszyval XV p. post. R XXV
177; ~ Prziziwamy na swyadeczstwo (contestamur) dzisz nyebo y zemyo..., yze chcemi,
abiscye ivsz podały myasto w r0ce ricerstwu
Olofernowu BZ Judith 7, 17.
Przyźreć cf. Przyjrzeć
Przyźrzeć cf. Przyjrzeć
Przyżąć 'krótko uciąć, amputare, caedere, desecare aliąuid ita, ut breve fiat': Gdisz b0dzesz
*zy0ocz naszenye zemye twey, nye przisznyesz
(MPKJRp V 24 v: nye przyrznyesz) asz do
szamey zemye (non tondebis usque ad solum
superficiem terrae) BZ Lev 19, 9.
Przyżynać 'krótko ucinać, amputare, caedere,
desecare aliąuid ita, ut breve fiat': Gdisz bodzecze zy00cz naszenya wasza, nye przizinaycze przi samey zemi (non secabitis eam usque
ad solum) BZ Lev 23, 22.
Psać czy Psiać ' obelżywie nazywać psem,
aliąuem cum contumelia canem appellare': Czsom
yczinil Barthlomeyowi, tho za gego poczanthkem, kedi mi (przekreślone: psi dawał) psal
i thopora na my0 dobił 1428 ZapWarsz nr
2906, sim. ib.
Psalm fo rm y: n. sg. psalm XV med. MPKJ
II 327, M W 75b. 84b. 107b; - g. sg. psalmu
1451 MacDod 105, 1484 Reg 714, Rozm 599;
~ ac. sg. psalm FI 17, 53. 26, 11, FI i Pul
56, 10. 12, etc.; ~ l. sg. (po) psalmie 1484
Reg 714, Rozm 416. 540. 643; ~ n. pl. psalmy

Pul 21 arg. 26 arg. 38 arg., etc.; ~ g. pl. psal
mów 1484 Reg 720, Pul 109 arg., Rozm 40;
~ ac. pl. psalmy 1451 MacDod 105, BZ I Par
16, 9, M W 86b, etc.; ~ l. pl. (w) psalmiech FI
i Pul 94, 2, Pul Hab 32; psalmich ca 1500 JA
IV 92.
Z n a czen ie: 'utwór ze zbioru pieśni, stano
wiących jedną z ksiąg Starego Testamentu,
psalmus': Twemu ymenu psalm (psalmum, Pul:
psalmy, sim. ib. 26, 11) *bodo molwicz FI 17,
53, sim. ib. 26, 11, FI i Pul 60, 8. 65, 1. 3. 67,
4; Pacz b0d0 y psalm (psalmum) molwicz FI 56,
10, sim. Pul, sim. FI i Pul 56, 12. 80, 2;
W psalmech (in psalmis) poymi iemu FI 94, 2,
sim. Pul, sim. Pul Hab 32; Pyrszwy psalm XV
med. M PKJII 327, sim. ib.; Yesus... poczol sze
modlycz y pyal yest then psalm ..., y spyal
thy wsz<y>sthky psalmy aze do thego psalmu:
W thobyeszm, goszpodnye, ymal nadzeyo.
Tego psalmu spyal na poły 1451 MacDod 105,
sim. Rozm 599; Spyewaycye gemv a psalmi
poycye (psallite) gemv BZ I Par 16, 9; Tu
mow psalm M W 18b, sim. ib. 89a; Psalm:
Leuaui oculos meos in montes M W 75b,
sim. ib. 84 b. 107b; Pyosznka na pszalmy
M W 86b; <A ka>plany albo ony, czo psałterz
vmyeyą, za prymą mayą moviczi thy psalmy...
az do psalmy, który sye poczyna thako 1484
Reg 714; Kaplany... mayą moviczi psalmy
gynsze godzynne (horarum psalmos)... a po
kolzdem psalmye moyyącz ib.; Kto yesth laczynnykyem a vmye zoltharz, tedy ma zpyaczi
pyądzdzyessyąth psalmów (quinquaginta psal
mos) ib. 720, sim. Pul 109 arg.; Na wyelką
prymą psalmy thy szą Pul 21 arg., sim. ib.
26 arg. 38 arg. 52 arg. 68 arg. 80 arg. 97 arg.;
W psalmich y *spyewaniev in psalmis et ymnis
ca 1500 JA IV 92; Pyenye króla Dayydovo,
psalmy (David regis cantica psalmorum)...
yyelmy pamyątlyyye vmyala Rozm 17, sim.
ib. 16; Bogv naboznye slyzyla... modlytvą,
czczyenym psalmów z nabozenystvem (legendo
psalmodiam cum devotione) ib. 40; By szye
napelnylo pysmo, yesz przepovyedano o Iudaschv ve psalmye ib. 540, sim. ib. 416. 643.
Psalmowy fo rm y : ac. sg. neutr. psalmowe
FI I Prol 13; ~ i. sg. m. psalmowym Pul 97, 7;
~ l. sg. m. (we) psalmowem FI 97, 7; neutr.
psalmowem M W 107b ; ~ l. pl. m. (we) psal
mowych FI i Pul 70, 24.
Z n a czen ie: rzwiązany z psalmem, ad psal
mum pertinens': Kto miluie pene psalmowe
(cantum psalmorum) ystawiczne, ne mosze
grzecha strogicz FI I Prol 13; Bo y ia spowadacz czi se b0d0 we ss0dzech psalmowich
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(in vasis psalmi) FI 70, 24, sim. Puk, Poycze|
gospodnu w gosloch, w gosloch y we glosse
psalmowem (voce psalmi, Pul: glossem psalmo
wym) FI 97, 7; W psalmowem pyenyu (in psalmis Psal 94, 2) kochaymi sie iemu M W 107b. 5
Psałterz 'zbiór psalmów, jedna z ksiąg Sta
rego Testamentu, psalmorum corpus, liber quidam Yeteris TestamentV: (A ka)plany albo
ony, czo psałterz (psalterium) vmyeyą, za prymą
mayą moviczi thy psalmy 1484 Reg 714.
10
Psarek 'ten co opiekuje się psami myśliw
skimi, qui canes venaticos curat ’: z fleksją ła
cińską: IV pszarczonibus domini regis pro calceis 1394 MMAe XV 209; Pro sporta psarconibus ib. 565.
15
Psarka (?) 'ten co pozostaje w jakimś związku
z psami, qui quodam modo cum canibus alendis
coniunctus e sf (?): Item Petrus... eodem iudicio asstitit primo iudicio contra psarcze al.
Iawankonem Cuczowicz et super hoc posuit 20
solidum scabinorum 1440 Przem I nr 2963.
Psarskie 'powinność łowiecka związana z utrzy
maniem psów myśliwskich, canes renaticos alendi
officium : Villas superius nominatas et villanos
ipsarum absolvimus... a falconibus et a psar- 25
ske, quod peramplius non suscipiantur nec pascantur (1278) 1415 KodWP I 418, sim. (1334)
1415 KodWP II 459; Absolventes incolas... ab
omnibus nostris soluciombus et vexacionibus...,
videlicet... a stróża, godne, psarszke, socolove 30
1382 KodMazL 98, sim. (1289) ib. 30, ca 1354
AKH IV 324, 1358 DanŁowG 217, 1363 Czrs
s. XLV, 1371 DanŁowG 217, 1374 ib., 1385
KodMazL 103, 1390 * . 109, 1416 KatOssolPawl
28, 1432 KodMazL 179; Volumus, quod ab 35
omnibus solucionibus aliis omnium exaccionum
et vexaccionibus iuris Polonicalis sint soluti
et exempti, et specialiter ab hiis, que secuntur,
scilicet obrzas,... sokolowe, a bobrowe et psarskye 1365 DanŁowG 219, sim. (1368) KodMazL 40
79, 1375 DanŁowG 218, (1381) ib., 1382 ib.,
(1383) XVI p. pr. Matr IV 3 nr 311; Ab omnibus
nostris solucionibus, exaccionibus, castrorum
nostrorum laboribus et specialiter ab hiis,
videlicet pobor, szrzon, godne, psarske, soko 45
lowe, bobrowe 1385 Monlur VI 103, sim. (1383)
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 313, 1384 DanŁowG
218, 1444 Bon 5.
Psarz 1. 'ten co opiekuje się psami myśliw
skimi, qui canes renaticos curat5: Octo canistis, 50
dictispszarze,pro caligis sotularibus 1393 MMAe
XV 169; Tres psarze cum canibus de Cracouia insequentes dominum regem versus Ondrzeyow ib. 259.
2. *osoba zobowiązana do powinności zwią 55
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zanych z utrzymaniem psów myśliwskich, qui
officia ąuaedam ad canes venaticos alendos pertinentia praestare debet’: Excepimus... homines... ab omni servitute iuris Polonici, ut est
stan, strosa, pouoz, prewod qualecumque, bobrounici, psare (1228) 1260 CodSil I 4.
Psek cf. Piesek
Psi fo rm y : n. sg. f. psia 1471 R XXIII 283;
~ g. sg. f. psiej FI i Puł 21, 21, BZ Deut 23,
18; ~ ac. sg. m. psi XV ex. GILek 45; /. psią
FI i Puł 77, 50; ~ /. sg. neutr. (o) psiem Sul
44; - n. a. ac. p l f. psie 1475 R XXV 129;
~ ac. pl. m. psie 1499 GórsJazRp 276; neutr.
psia 1428 RafPocz 12; ~ i. pl. f . psimi 1475
R XXV 129.
Z naczenia: 1. fzwiązany z psem, ad canem
pertinens’ : Czsom uczinil Andrzejowi, tom uczinil za yego poczantkem, kędy my rzeki: Nyechay pyge psya gówna 1428 RafPocz 12;
O vkąszenyv pszyem (de morsu canis) Sul 44;
Wyeszmy (leg. weźmi)... moszk sz wylczego
gnatha a moszk pszy XV ex. GILek 45; ~ ręka
psia 'moc nieprzyjazna, vis inimica : W itargn...
z r0ky psey (de manu canis) iedzinaczk0 moi o
FI 21, 21, sim. Pul; ~ (w Biblii) zapłata psia
*zapłata za sakralny nierząd mężczyzny, merces
viri, qui propter religionem corpore ąuaestum facit*: Nye b0dzesz offyerowacz roboti swey
nyecistoti ani zaplati psey (nec pretium canis)
w domv pana boga twego BZ Deut 23, 18.
2. 'zły, dokuczliwy, szkodliwy, malus, acerbus, molestus, gravis, nocens5: psia mucha:
Posiał w ne ps0 much0 (coenomyiam) y iadla
ie FI 77, 50, sim. Puk, Mucha pyszą (leg.
psia) cinomia 1471 R XXIII 283; Pszymy
nwchamy cinomiis 1475 R XXV 129; Pszye
mvchi cinominiam ib.; ~ psie włosy *?9: Kon
myszka, ma psze vloszy na nogach 1499 Górs
JazRp 276.
Cf. Czosnek, Firletka, Gorczyca, Jagoda, J a 
gódka, Jajko, Języczek, Język, Kadzidło,
Konop, Koper, Łoboda, Mąka, Miodunka,
Mlecz, Mydło, Oset, Pokrzywa, Proso,
Pysk, Rumień, Ruta, Rzeżucha, Szanta,
Wino, Wiśnia, Żebro
Psiać c f Psać
Psianki p l tantum, bot. 'psianka czarna, Solanum nigrum L ? : Pszanky solatrum 1484 Rost nr
6278, sim. 1485 ib. nr 6279.
Psiennik cf. Pszennik
Psiniec bot. 'lulek czarny, Hyoscyamusniger L ? :
Iusquamum byelon, blen, psynecz 1472 Rost
nr 1057.
Psinki pl. tantum, bot.'psianka czarna, Solanum
nigrum L ? : Pszinky, psze iagodi solatrum, mau-
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rella 1437 Rost nr 2801, sim. 1460 ib. nr 3734,
1464 ib. nr 4915, ca 1465 ib. nr 4592, etc.,
XV p. post. R LIII 69; Psynki solatri 1493
Rost nr 2393; Pszynky maurella, solatrum, strigium XV ex. GILek 64; Solatrum, quedam herba, pszynky ca 1500 Erz 83.
Psota ' nierząd, stuprum : Psota fornicacio
XV med. R XXIV 359; A concupiscencia psothi
ib. 363.
Psotnik fobłudnik, niegodziwiec, homo fa l sus,
homo neąuam, improbus*: Nam cinicus, gl. homo
invidus admodum canis, id est ypocrytha, talis
nescit obesse malis, gl. cini<c)>os Grece est
canis Latine, inde cinicus, id est caninus vlg.
psothnyk 1466 R XXII 19.
Psotny fo rm y : n. sg. m. psotny 1462 R XXV
269; ~ g. sg. neutr. psotnego BZ Deut 1, 35;
~ ac. sg. neutr. psotne BZ Num 20, 5; ~ i. sg.
m. psotnym BZ Deut 28, 35; ~ g. pl. m. psot
nych BZ Neh 9, 35; ~ ac. pl. m. psotne BZ I
Esdr 9, 13; f. psotne BZ Deut 28, 59.
Z n aczenia: 1. 'zły, występny, godny potę
pienia, malus, maleficus, facinorosus, damnatione
dignus': Nye vsrzi zadni z lvdv porodzenya
tego to psotnego (generationis... pessimae) zemye dobrey BZ Deut 1, 35; Potem wszitko,
czso na nas spadło prze nasze psotne skutki
(in operibus nostris pessimis) y prze nasz
wyelyki grzech BZ I Esdr 9, 13; Nye sluszily
tobye any syo odwrocyly od swich obiczaiow
psotnich (a studiis suis pessimis) BZ Neh 9, 35;
~ frozpustny, laschus, petulans’ : Lascivus
przeczny, pszothny 1462 R XXV 269.
2. ' dokuczliwy, przykry, ciężki do zniesienia,
molestus, gravis, acerbus, intolerabilis5: Rani
cz0 pan wrzodem psotnim (ulcere pessimo) na
kolanoch BZ Deut 28, 35; Przisporzi p an...
nyemoczi psotne y wyeczne (infirmitates pessimas et perpetuas) ib. 28, 59.
3. fnędzny, lichy, marny, malus, vilis*:
Przecz... prziyyedliscze nasz na to myescze
psotne (in locum... pessimum), na nyemze nye
może syacz any sy0 figy rodz0 BZ Num 20, 5.
Psować cf. Popsować
Pstół (?) bot. 'szalej jadowity czy szczwól
plamisty, Cicuta virosa L. a. Conium maculatum LJ: Pstol cicuta ca 1465 Rost nr 4264.
Pstrąg zool. \pstrąg, Salmo fario L ? : P ro...
VII piscibus pstrangy 1400 StPPP VIII nr
CCCXXXIX 15; Quod proclamacio ipsius
esset Wadwicz, qui in clipeo bypertito, videlicet
albo et rubeo, duos pisces, qui *pstdrangi dicuntur, defert 1404 Piek VI 203; *Psytrąng
tructa 1472 Rost nr 1412; Truta est quidam
piscis pstrąg ca 1500 Erz 83; Pstrąg tructus ib.
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Pstrągów(y) fzwiązany z pstrągami, ad salmones pertinens : Locum dictum Lozisko... pro
construenda et paranda per ipsum (sc. Nicolaum) piscina dedimus... Ita quod in loco
vocato n[y]a *pstrzagowe laze (leg. na pstrą
gowe lasie) aggerem parare incipiet 1448 MMAe
XVII 485.
Pstrocina fplama, macula : Ten (sc. baranek
wielikonocny) myal bycz byaly a przeze *pkroczyn (absque macula Ex 12, 5) Rozm 442.
Pstrokaty fbędący pstrej maści, srokaty, qui
maculis sparsus est, coloris maculosi': Helena...
de bonis suis... Stanislaum... in equo castrato,
*pstrakaty, cum arm is... ad praesens expedivit
bellum 1498 StPPP VII 155.
Pstrościc *człowiek przynależny do jednostki
organizacyjnej ludności zależnej, zwanej pstre
sto, unus e subditis hominibus, qui pstre sto
appellabantuE: Item Zelazonem cum patre suo
Radoslao et fratribus suis omnibus, qui pstroscici dicuntur, qui habitabant in uilla eiusdem
domus nomine Kargow,... tianstulimus ibidem
sine spe reditus ad priora permansuros 1243
KodPol III 43.
Pstrość 'plama, cętka, macula': Distinctus
maculis, pstrosczamy, et pulero corpore pardus
lyeward XV p. post. PF III 287.
Pstry fo rm y: n. sg. m. pstry 1441 Tym Proc
277, 1471 MPKJ V 12, 1476 AGZ XIX 231;
/ . pstra 1437 Wisi nr 228 s. 86; neutr. pstre
1254 KodPol III 56, 1262 ib. 83. 85, 1322
M M Ae I 162; ~ g. sg. neutr. pstrego BZ
Gen 31, 8; ~ ac. sg. f. pstrą 1489 ZapRpWysz
4 XXXIV 1, 1497 ZapWarsz nr 1778; - n. pl.
pstre 1471 MPKJ V 12; ~ g. pl. f. pstrych
MPKJ V 106; - ac. pl. m. pstre 1456 AGZ
XIV 493; neutr. pstre BZ Gen 30, 39. 31, 8.
Z n a czen ia : 1. 'różnokolorowy, różnobarwny,
versicolor, discolor, varius*: Pstra discolorata
1437 Wisi nr 228 s. 86; Sukyen pstrych palmiterias (multifariam involucris hyacinthi et polymitorum gazarumque pretiosarum Ezech 27,
24) MPKJ V 106; Andreas... a nobili Bar
bara... petit pulvinar de postawiecz diversi
coloris al. pstre 1483 AcLeop I nr 340; Pingunt... mulierem... in amictu vario, id est
w[y]e psz<tre)m odzenv ca 1500 R XLVII 369;
~ (o zwierzętach, de animalibus) 'srokaty, ła
ciaty, qui yarii, maculosi coloris est*: Aput
quem sunt arestati duo boves: unus ruffus et
alter discolor al. pstry 1441 TymProc 277;
A tako wszitky (sc. owce) syo skoczyli a wszitky
yagnyotka myal i pstre (parerent maculosa et
varia, et diverso colore respersa, 1471 MPKJ
V 12: pstry maculosus) BZ Gen 30, 39; Gdisz

392

PSTRY

P SZ C Z O Ł A

czso S0 vrodzy pstrego, to bodz za two slusbo
(variae erunt mercedes tuae). A wszytky sze
owce zkoczyly a pstre yagnyota (varios fetus)
gymyaly ib. 31, 8; Sicud lyczowal quinque boves
discolores al. pstre 1456 AGZ XIV 493; Pstre
(war. lub.: *pstrze) resperse (vide universos
masculos ascendentes super feminas, varios,
maculosos atque respersos Gen 31, 12) 1471
MPKJ V 12; Pro bove czyrwony pstry 1476
AGZ XIX 231; Vacam diversi coloris al. pstry
1489 ZapRpWysz 4 XXXIV 1; Jsze Adam ...
kupyl psthra krową 1497 ZapWarsz nr 1778.
2. ' rozmaity, różnorodny, variuś>: pstre sto
a. *jednostka organizacyjna ludności feudalnie
zależnej, złożona z ludzi różnorodnych co do
stanowiska prawnego albo co do zakresu wyko
nywanych obowiązków, homines ąuidam domino
feodali subditi, qui vario erant iure vel varia
ojficia praestabant5: Item Zelasonem ac patrem
suum Razlaum cum sua cognatione, qui spectabant ad beneficium Cracouie, Latine uarium
centum vlg. pstre sto dictum, de gleba sua
nomine Cargov... transtulit in uillam nomine
Posilow 1254 KodPol III 56; Cum hominibus
nostris de Kargow, qui vlg. pstre sto dicuntur,
transferentes eos... in Posilow 1262 ib. 83,
sim. ib. 85; ~ b. ' nazwa bliżej nieznanego
urzędu, magistratus ąuidam : Actum et datum
Cracouie... coram... comiteStephano Rozwora
honorato dignitate pstre sto 1322 M M Ae 1 162.
Pstrzony ' cętkowany, pstry, maculis sparsus,
versicoloP: Aut forte de pieto cortice, se *pistroney skory, gloriaris? 1436 R XXIII 277.
Pstrzyć cf. Pstrzony
Psuć 'niszczyć, szkodę wyrządzać, violare,
frangere, iniuria afficere’ : Carnalis concupiscencia annihilat temporalem substanciam psvge
a rostrnasza gymyenye XV med. R XXV 155;
Pessimant plebem psągyą (leg. psują) lud aut
*pokarschagyą (qui pessimant plebem tuam,
inveniant perditionem Ecclus 36, 11) 1471
MPKJ V 84.
Pszczelnik, Pczelnik 1. 'pasieka, ule, apiarium, alveV: Dam us... hortulanorum (pro hortulanias) duodecim una cum alveariis dictis
pszczelniki (1409) DokMp V 99; Quia tu ...
manu violenta... in apisterium ipsorum veniens al. we pczelnik apes in yalciis al. w ulech
destruxisti,... mel de ipsis recipiendo 1439 AGZ
XIII 80; Quia omnes utilitates, fructus... debent cum Iaczkone dividere per medium et
apiarum al. pczelniki eciam per medium 1452
AGZ XII 213; Pczelnyk apiastrum ca 1455 JA
XIV 490.
2. 'pierwszy wosk, którym pszczoły w nowym

ulu zalepiają szpary, prima cera, ąua apes fo ramina novi alvei oblinunf: *Pczalniki fex aluenaris 1472 Rost nr 1006.
3. bot. 'Melissa officinalis L .': Pczyelnyk
1460 Rost nr 3351; Pczelnyk mellisa ib. nr 3639,
sim. ca 1460 ib. nr 3306, 1472 ib. nr 734, ca 1500
ib. nr 5505. 6161. 7190; Pczelnyk melago ca
1465 ib. nr 4447; Pczelnyk apium 1478 ib.
nr 1902, sim. 1486 ib. nr 5841, 1493 ib. nr 10932;
Melissa royownyk, *pselnyk 1484 ib. nr 6154;
Apium est nomen herbe, sic dictum pczelnyk albo
opych, *pedrosky velwloczągą ca 1500 Erz 63.
(Pszczelny) Pczelny 'związany z pszczołami,
ad apes pertinens : Aluearium vl pczelny ca
1500 Erz 63; ~ maciorka pczelna 'matka,
królowa pszczół, apum rex5: Apiaster est apum
magister maczyorką pczelną ca 1500 Erz 63.
Pszczoła, Pczoła fo r m y : n. sg. pczoła 1472
Rost nr 1463, ca 1500 Erz 63; ~ ac. sg. pczołę
XV p. post. R XXV 177; ~ n. pi. pczoły FI
i Pul 117, 12, BZ Deut 1, 44; pszczoły 1425
Czrs 314; ~ g. pl. pczoł 1396 TPaw IV nr 5293,
1400 HubeZb 98, 1403 KsMaz I nr 368, etc.
etc.; pszczół 1425 KsMaz II nr 1714, 1456
TymSąd 72. 81. 82, etc.; ~ ac. pl. pczoły 1390
HubeZb 62, 1403 Kościan nr 194, 1415 AKPr
VIIIa 131, etc.; pszczoły 1408 Czrs 13, Sul
33. 34. 70; ~ i. pl. pczołami 1402 Piek VI
116, 1419 Kościan nr 733, Dział 58. 60; pszczo
łami Sul 59. 70, 1458 TymSąd 72; pczołmi 1419
Kościan nr 733.
Z naczenia: 1. zool. 'pszczoła, Apis mellifica L.': Ogarnaly S0 mne yako pczoły (apes)
FI 117, 12, sim. Pul; Szenkow kmecz porambil
damb se pczołami 1402 Piek VI 116; Staszek
Wenczslawowy wywodził psczoly 1408 Czrs 13;
Ysz Potr sedmdzesanth pnew pczol tamo wnosi
1416 Pozn nr 911; Debet dare stipitem apum
bonum al. vlny pczol dobrych 1441 TymSąd 75;
Obwynyoni o slodzeystwo pczool (apium) alybo
myodv w dzenyach... wlosthną przyszangą szą
może oczysczycz Sul 11; Kędy ktho drzewo
se psczolamy (cum apibus, Dział 58: s pczolamy, sim. ib. 60) porąby Sul 59, sim. ib. 70;
Przenasladowal iest (sc. Amorejski) wasz, iakos
syo obikli *pczoli royczy (sicut solent apes
persequi) BZ Deut 1, 44; Eze M arczin...
psczol z damba nye wykratl Pawiowy 1461
TymSąd 73; Pczoła apis 1472 Rost nr 1463;
Scolaribus do apem pczolą XV p. post. R XXV
177; Roy pczol examen ca 1500 Erz 63; Quasi
apis argumentosa, id est pylna pczolą royacza ib.
2. pl. tantum p(sz)czoły 'rój, ul z pszczołami,
examen (alveus) a p u m Eze Albertus wiwoszl
szesczori pczoli s Czarnei Weszi do Woy lauicz
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1415 AKPr YHIa 131, sim. 1437 TymSąd 73,
Sul 96; Si... non solverit, extunc se subdedit
Nicolao sub octo truncos apium pszczoli 1425
Czrs 314; Eze Potr Potrowi ne wirambil pczol
samowtor sylan 1430 PF VIII 17, sim. 1447 5
TymSąd 73, Dział 22; Pyotr przyczągnąl lana
kv sząndv rzeknącz, aby psczoly alybo dzenye
(apes vel mellificia, Dział 22: pczoly abo dzenya) gego czasv nocznego szlodzeyske do swego
domv vinosil Sul 33, sim. ib. 34; Pakossius 10
recepit sex apes al. *pczely 1453 AGZ XI 386;
Esze Jan nye vcradl Tyborowy trogich pczol
w gego boru 1456 TymSąd 73, sim. 1451 ib.,
1471 MiesHer XI 3; Jakom ya Mytkowy nye
vcradl pyanczorych psczol nyelaszew w gego 15
boru 1456 TymSąd 81, sim. ib. 72. 82.
1.
a. 2.: lako Clementh, czszo yescz pczoli
poruszil, to yescz na szwem na prawem poruszil
1390 HubeZb 62, sim. 1403 Kościan nr 194,
1432 ZapWarsz nr 381; Sicut ne vidral pczol 20
in villis monachorum 1396 TPaw IV nr 5293,
sim. 1400 HubeZb 98, 1403 KsMaz I nr 368, etc. ;
Jakom na Bucowniczy zitem, pczolmi {war. :
pczolami) ne wsząl vzitka yako dzeszancz
grziwen 1419 Kościan nr 733; Eze Micolay ne 25
widerl pszczół Staszkowi 1425 KsMaz II nr 1714,
sim. 1472 ZapWarsz nr 1400; Czo Pyotr brał
p[o]czoly, tho brał Jacussowy 1438 ZapWarsz
nr 853; Kthokole psczoly y s myodem (apes
cum melle) wydrze Sul 70; Esze Jan nye vcradl 30
Maczegewy myodv se psczol y se psczolami
1458 TymSąd 72; Ipsi violenter supervenientes... exspoliaverunt... mel al. yydrali pczoli
et fructum ex apibus... receperunt 1467 AGZ
35
XIII 555.
Pszenica, Pszeńca f o r m y : n. sg. pszenica
1434 KodWP V 545, BZ Ex 9, 32, 1466 AGZ
XIII 513, etc.; ~ g. sg. pszenice 1397 HubeZb
115, 1401 Pozn nr 497, 1413 KsMaz I nr 2123,
etc.; pszenicy 1419 Pyzdr nr 575; pszeńce 1479 40
ZapWarsz nr 1499; ~ ac. sg. pszenicę 1427
ZapWarsz nr 203, 1443 Pozn nr 1613, 1443
ZapWarsz nr 734, etc.; pszeńcę 1404 KsMaz I
nr 437, 1428 ZapWarsz nr 250; ~ i. sg. psze
nicą Rozm 339; ~ /. sg. (o) pszenicy Rozm 341. 45
Z n a czen ie: \pszenica (roślina i ziarno), Triticum mlgare Vill. (planta et se m e n f: Iaco
praue Stasek do swego pana ne snosil dw copu
psenice ani dw copu rsi 1397 HubeZb 115,
sim. 1400 HubeSąd 278, 1401 Pozn nr 497, 50
1419 Pyzdr nr 609, 1427 MPKJ II 306, 1445
ZapWarsz nr 748; Cszo[m] mi Rosnat dal
w m0 oksz0 psenczo, tom ia ne pocratl 1404
KsMaz I nr 437; Yakom ya ne winowat Iacubowi syedmi corczow pszenicze 1413 ib. nr 2123, 55
Słow nik starop olsk i VII
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sim. 1428 Pyzdr nr 874, Dział 26, Rozm 389;
lako Syman nye vcradl broga rszy any pszenyczy 1419 Pyzdr nr 575; O kthora syethm cop
*psyenycze Dzirszek na mya zalowal, theyem
mu ya ne vkradl 1426 ZapWarsz nr 174; Quia
przes zapowecz pomloczyl pszenycza w gumne
1427 ib. nr 203, sim. Sul 37, BZ I Par 21, 20,
EwZam 300; O ctoran pszenczan Dobek na
Wythca zalowal, tha gesth Chrcz<o>nowa 1428
ZapWarsz nr 250; Jacom ya nye popasł Jacubowi pszenicze siło 1433 ib. nr 419, sim. 1426
ib. nr 172, 1470 ib. nr 3005; Veniens... ministerialis ius reddens recognouit, ąuomodo auizauit... Albertum Suczka... de pecuniis, quas
habet in Szroda, a *przenicza, de frumentis,
de eąuibus 1434 KodWP V 545; Jako nas pan
Stanisław... obszalowal o *bschenyczą 1443
Pozn nr 1613; O którą pszenycza Michał na
mya zalowal, tey ya ne popasł sylą 1443 Zap
Warsz nr 734, sim. Rozm 339. 340; Franciszek
Grzegorzewy pozyczyl dwadzesczya czwirthny
pszenycze (tritici, Dział 27: *przenycze) Sul 37;
Pszenycza (triticum) a byel nye gest zabyta,
bo S 0 0 bila pozdna BZ Ex 9, 32; Nye ostavycz
psenycze (triticum) tobye ani vina BZ Deut
28, 51, sim. ib. I Par 21, 23. II Par 27, 5; <Quia
tu recepisti... a quinque> per decem truncos
tritici quolibet anno, ita bonum triticum vlg.
pszenycza, sicut decem marce 1466 AGZ XIII
513; Quomodo receperunt novem arthonios
tritici al. dzewyacz sztogow pschenycze 1466
AGZ XV 43, sim. ib. 44, 1478 ZapWarsz nr 1205;
Jakom y a ... nye rosbyl gwalthem domv... anym
pobrał pschenycza 1467 ZapWarsz nr 1311;
Psenicza triticum 1472 Rost nr 947; Jako ja
nye szpaszl gwałtem sitha, pszencze, owszv 1479
ZapWarsz nr 1499; Aby yadl... kozły z tlustoszczyo pszenycze (cum medulla tritici Deut
32, 14) Pul Deut 21; Frumentum zytho albo
pszenicza XV p. post. R LIII 66; Przyszyal
na to kąkąl myedzy psenyczą (in medio tritici
Mat 13, 25) Rozm 339; Vylosch nam przykład
o psenyczy a o kąkolyv polnem ib. 341; Ova
satan...vyproschyl..., aby... czyebye... vczysczyl, yako czysczyą pschenyczą (triticum Luc
22, 31) ib. 559.
Pszeniczny 'związany z pszenicą, ad triticum
pertinens3: Godi tydnyowe vczynysz sobye
w pyrwich vrodach sznywa swego pszenycznego
(in primitiis frugum messis tuae triticae) BZ
Ex 34, 22; Przykład o dobrem naszyenyy psenycznym Rozm 338; ~ Pszenyczne szytho
ffrumentum XV ex. GILek 37.
Pszennik bot. ' Melampyrum pratense L.3:
Psyennik er ca 1465 Rost nr 4327, sim. 1477 ib.
50
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nr 1713; Pszennyk er ca 1465 ib. nr 4328.r
Pszeńća cf. Pszenica
'
Pszonak, Pszonnak bot. 'Sinapis arvensis L.
et Raphanus raphanistrum L *: Armoracea,
rappa silvestris, rapistrix pszonak 1437 Rost 5
nr 2451; Pszonak rapistrum ca 1500 ib. nr 7281;
~ Pszonnyk, pszonnak armorica, rapistrum
1419 Rost nr 5047, sim. ca 1465 ib. nr 4545,
1472 ib. nr 840; Psonnak alcorastrum 1472 ib.
nr 1776; Rapistrum, deraphina, id est psonnak 10
XV ex. GILek 48.
Pszonka bot. ' Ficaria ranunculoides Moench.’:
Pszonka testiculi muris 1460 Rost nr 3742, sim.
ca 1465 ib. nr 4607.4608.
15
Pszonnak cf. Pszonak
Pszonnik bot. ' Sinapis arvensis L. et Raphanus
raphanistrum L : Pszonnyk, pszonnak armo
rica, rapistrum 1419 Rost nr 5046.
(Ptactwo) Ptastwo coli. fo rm y : n. sg. ptastwo
BZ Gen 1, 22. 7, 14. 23, etc. ; ~ g. sg. ptastwa 20
BZ Gen 7, 3. 8. Lev 7, 26, etc.; ~ d. sg. ptastwu BZ Gen 1, 28. Deut 28, 26; ~ ac. sg.
ptastwo BZ Gen 2, 19. Dan 2, 38; ~ i. sg.
ptastwem BZ Gen 9, 2.
Z n a czen ie: 'ptaki, aves' : Ptasztwo (aves) 25
so rozplodz na szemy BZ Gen 1, 22; Pa
li uyczye ribam morskym i ptasztwu (yolatilibus caeli) ib. 1, 28; Tego dnya wnydze N oe...
y wszelkye ptastwo podług gego przyrodzenya
(volatile secundum genus suum, universae aves, 30
omnesque volucres) k Noemu do korabya ib.
7, 14; Snydze na doi ptastwo (volucres) na
march0 ib. 15, 11; Krwye wszelykyego swyerz0czya nye b0dzyeczye geszcz w karmy, tako
s ptasztwa (de avibus) yako s dobitka BZ Lev 35
7, 26, sim. ib. Neh 5, 18; — ptastwo niebieskie:
Potem pan bog stworzii szemy0 (pro z szemye)...
wszitko ptastwo nyebyeskye (formatis... volatilibus caeli) BZ Gen 2, 19, sim. ib. Dan 2, 38;
Wezmyesz s sob0 ... ptastwa nyebyeszkyego 40
(de volatilibus caeli) szedmyoro a sedmyoro
samczow a samycz BZ Gen 7, 3, sim. ib. 7, 8;
Tako robaky yako ptastwo nyebyesky<e> (volucres caeli) zagładzono bilo wszitko z zemye
ib. 7, 23; Straszliwy b0dzczye nade wszym 45
stworzenym na zemy y nad wszym ptastwem
nyebyeskym (super omnes yolucres caeli) ib. 9, 2;
B0dze marcha twa w pokarm wszemv ptastwv
nyebyeskyemv (yolatilibus caeli) BZ Deut 28, 26;
Ktorzi zemro na polyv, snye ge ptastwo nye- 50
byeske (aves caeli) BZ III Reg 14, 11; ~ pta
stwo domace 'ptactwo domowe, aves domesticae’ : Ptastwa domaczego altilium (excepta venatione cervorum, caprearum atque bubalorum
et avium altilium III Reg 4,23) 1471 M P K J \ 42. 55

PTAK

Ptaczy cf. Język
Ptak fo rm y : n. sg. ptak 1472 Rost nr 1348,
ca 1500 Erz 83; ~ d. sg. ptaku BZ Gen 1, 30;
~ n. pl. ptacy FI i Pul 77, 31. 103, 13, XV in.
CyzPloc, etc.; ~ g. pl. ptaków BZ Gen 6, 7.
15, 10, Rozm 136; ~ d. pl. ptakom FI i Pul
78, 2, BZ Gen 1, 26; ~ ac. pl. ptaki FI i Pul
49, 12, De morte w. 388, Pul 8, 8, etc.; ~ v. pl.
ptacy FI i Pul 148, 10; ~ /. pl. (w) ptacech
BZ Lev 20, 25.
Z n a czen ie: 'ptak, avis’ : Plin0lo na ne iako
proch m0so a iaco piasek ptaczy perzeni (volatilia pennata) FI 77, 31, sim. Pul; Chwalcze
gospodna... woszowe y ptacy perzasczy (volucres pennatae)! FI 148, 10, sim. Pul; Pthaczy
głoszą XV in. CyzPloc; Vczynmi czlowyeka...,
abi panował... ptakom, gesz to latay0 pot *stworzenym nyebyeszkym (volatilibus caeli) BZ
Gen 1, 26; Dalesm wam ... drzewo..., abi bilo
wam na pokarm ... y wszelkyemu ptaku pod
nyebem (volucri caeli) ib. 1, 30; Ptaczi (caro...
yolucrum) y zwyerzota, y wszitko plozoce...
zmarło gest ib. 7, 21; Ale ptaków (aves) nye
rozdzely ib. 15, 10; Nye pokalaycze dvsz waszich w dobitczotoch y w ptaczech(in ... avibus)
BZ Lev 20, 25; Szyyerzatha y wszythky ptaky
ya poszyeka nyeboraky De morte w. 388, sim.
Rozm 4; Ptak auis 1472 Rost nr 1348; Pogyno
od głodu y szrzecz ye będ0 ptaczy (devorabunt
eos aves Deut 32, 24) k0sanym przegorzkym
Pul Deut 35; Volucris est auis pthąk ca 1500
Erz 83; Nad nymy cząstokrocz ptaczy lyataly
(avesque yolabant) Rozm 88, sim. ib. 335. 340;
Iesus vczynyvschy szyedm ptaków malyydkych
(septem modicas aviculas) y postavyl ye na
slvnczv ib. 136; Obyad moy yest gotow, czyelczy moy y ptaczy moy pobyczy (altilia occisa
sunt Mat 22, 4) ib. 412; ~ ptacy nieba, nie
biescy, podniebni: Poznał iesm wszistky ptaki
nebesske (volatilia caeli, Pul: ptaky nyeba) FI 49,
12; Poloszili S 0 ... karmę ptakom neba (yolatilibus caeli) FI 78, 2, sim. Pul; Nad nymy ptaczy
*nebya (yolucres caeli) bydlycz b0d0 FI 103,13,
sim. Pul; Wzgl0dny czlowyecze na szwyat...,
asz do nyebyeskich ptaków, is to pod nyebem
latayo (ad yolucres caeli) BZ Gen 6, 7; Gęstły
vmrze na polyv, sznyedzo gy ptaci nyebyesci
(yolucres caeli) BZ III Reg 21, 24, sim. Rozm
377. 522; Wszyczko poddał yes pod nogy
yego,... ptaky podnyebne (yolucres caeli) y ryby
morskye Pul 8, 8; Thysz... stvorzyl... ptaky
nyebyeszkye (yolucres in aere yolare yoluisti)
Rozm 5; Obezryczye ptaky nyeba (yolatilia caeli
Mat 6,26) ib. 280; Lysky mayą yamy a ptaczy nye
ba (yolucres caeli Mat 8, 20) gnyazda ib. 289.

PTAK OPRAW CA

Ptakoprawca ' wróżbita przepowiadający przy
szłość z zachowania się ptaków, qui ex avium
garritu et volatu futura praedicit, augur5: Augures ptakoprawczi, qui dicunt futura ex garritu
et volatu avium XV ex. MPKJ V 139.
Ptakoprawnik ' wróżbita przepowiadający przy
szłość z zachowania się ptaków, ąui ex avium
garritu et vołatu futura praedicit, augur’: Quam
ob rem Christianus si contendit profiteri recte
unum deum, non declinet... ad augures, ptakoprawnyczi, qui dicunt futura ex garritu avium
XV med. R XXIV 342, sim. ib. 347.
Ptakoprawny 'wróżbita przepowiadający przy
szłość z zachowania się ptaków, ąui ex avium
garritu et volatu futura praedicit, augur': Ex
isto sermone condempnatur diuini seu diuiniatores, id est gadacze..., augures ptakoprawny
XV p. post. R XXIV 375.
Ptakowstwo coli. 'ptactwo, ptaki, a\es : Hinc
volatilia, ptakowstwo, corwum, hinc wlpem
terrestria singula queque suum prudencia mox
titulare ceperunt XV med. R XXIII 279.
(Ptasi) Ptaszy fo rm y: n. sg. m. ptaszy Rozm
88; neutr. ptaszę ca 1455 JA XIV 495, 1463
PF V 13, 1472 Rost nr 1760; ~ g. sg. neutr.
ptaszego BZ Ex 35, 35. 38, 23, 1471 MPKJ
V 18. 20; ~ d. sg. neutr. ptaszemu BZ Gen 2, 20;
~ ac. sg. neutr. ptaszę BZ Deut 22, 6.
Z n a c ze n ie : 'związany z ptakiem, należący
do ptaka, ad avem pertinens, ąui avis est’ :
Nazwał gest Adam gymyona gich wszelykyemu
stworzenyu zwyerzccemu, dobitcemu i pta
szemu (appellavit... universa yolatilia caeli) BZ
Gen 2, 20; Gdisz... naydzesz... gnyasdo ptaszę
(nidum avis) BZ Deut 22, 6; Lowysko ptaszę
avitium ca 1455 JA XIV 495; Gardło ptaszę
yesicula 1463 PF V 13; Gest yeden rodzay
ptaschy (genus avium), na ymyą spak Rozm 88;
~ poszywać (działać) barwami piorą ptaszego
*haftować, acu pingere*: Obu nauczył modroszczy, abi dzyalaly dzalem czyeszelskym a dzyalem przemyennym y poszywanym barwamy
pyora ptaszego (ut faciant opera... polymitarii
ac plumarii) BZ Ex 35, 35; Który bil... dzelnyk barwamy pyora ptassego (polymitarius
atque plumarius) ib. 38, 23, sim. 1471 MPKJ
V 18. 20; ~ ptaszę siemię 'nasiona konopi,
semina cannabiś*: Ptassye syeme cannabictrum
1472 Rost nr 1760. ~ Cf. Główka, Gniazdko,
Gniazdo, Język, Miętka, Oczko, Oko,
Świeczki, Wyczka, Wyka.
Ptastwo cf. Ptactwo
Ptaszek też pl. tantum Ptaszki fo rm y : n. sg.
ptaszek Rozm 73; ~ g. sg. ptaszka 1457 Zab
316; ~ n. pl. ptaszcy ca 1400 CyzWroc; ptasz-
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kowie Gn 3b; ptaszki ca 1500 Rost nr 7115;
- g. pl. ptaszków 1436 R XXIII 276, XV med.
GIWroc 66r, Rozm 136.
Z n aczenia: 1. hypocor. 'ptak, avis, avicula : Gakocz ptaskowe szukagocz ony gnaszda
szobe Gn 3b; Ptasczi *glasczo ca 1400 Cyz
Wroc; An frustra iacitur rethe antę oculos
pennatorum ptaszków? (Prov 1, 17) 1436
R XXIII 276; Ariolatus est et observabat auguria. Auguria scebetana ptaskoff (IV Reg 21, 6)
XV med. GIWroc 66r; Datum in Medica siuchayancz ptaschka słowika 1457 Zab 316; Vynydzye s nyego ptaszyek nadobny, podobny
golabyczy (prodiit avicula columbae simulata)
Rozm 73; Yako ... Iesus... nalasl, gdzye [gdzye]
to *bylo nyedawno glyna y nączynyly s nyey
ptaskow (fecit ayiculas de argilla) ib. 136.
2.
ptaszki pl. tantum, bot. ' orlik pospolity,
Aąuilegia vulgaris L ) : Egilops, egilopa ptaszky
ca 1500 Rost nr 7115.
Ptaszę 'młody ptak, pisklę, pullus*: Gdisz...
naydzesz na zemi albo na drzewye gnyasdo
ptaszę a maczerz gich na ptaszoczech albo na
yayczoch naszedzoczo (matrem pullis yel ovis
desuper incubantem) BZ Deut 22, 6.
Ptaszki cf. Ptaszek
Ptaszniczy 'związany z ptasznikiem, ad aucupem pertinens5: Sromotną yata ptasnyczą vile
tugurium XV p. pr. R XVI 347.
Ptasznik 'myśliwy łowiący ptaki, polujący na
ptaki, auceps’ : Taco ten ptasnik yiyal s mego
domu na mem wosze, na mich konech 1413
Pozn nr 896; Ptasnyk XV p. pr. Zab 519.
Ptaszy cf. Ptasi
Ptaszygłów bot. ' bluszczyk kurdybanek, Glechoma hederacea L .’ : Ptaszyglow edera terrestris
ca 1500 Rost nr 7117.
Ptaszynek bot. 'koniczyna zlocistożólta, Trifolium agrarium L .’: Ptassinek corona regia 1472
Rost nr 621.
Ptyl cf. Płyt ( w Uzupełnieniach t. VII)
Publikan 'poborca podatków i cel uważany
przez Żydów za osobę szczególnie niemoralną,
exactor vectigalium et portoriorum a Iudaeis
corruptissimis moribus iudicatus5: Przyschły tesch
k nyemv publycanoyye, to yest yavnogrzeschnyczy (yenerunt autem et publicani Luc 3, 12),
aby szye krzczyly Rozm 178.
Puch 'para, opar, wyziew, vapor, nebula, exhalatio’ : Quamdiu homo est in infirmitate,
plenus est malis humoribus, pychy, propter
quos non habet appetitum comedendi XV in.
R XXIV 67; Puch exaccio ca 1420 WokTryd
nr 338; Pvch exalatio ca 1500 Erz 83.
Puchacz, Puhacz zool. 'puchacz, Bubo buboL.’ :
50*
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Puchaczom soricum 1413—4 JA XIV 503;
Puhacz nocticorax 1472 Rost nr 1111.
Puchlny cf. Pulchny
Puchłość fwilgoć, h u m o r Humorem puchlosczy, myackosczy, wilcosczy (aliud, sc. semen,
cecidit supra petram et natum aruit, quia non
habebat umorem Luc 8, 6) ca 1450 PF IV 570.
Puchnacz 'grubas, tu może łakomczuch, homo
crassus, hoc loco fortasse homo edax>(?) : Mam
ya manza puchnacza, ya mv davam grochu,
a on chcze kołacza XV ex. PF V 372.
Puchnąć cf. Opuchnąć, Opuchać
Puchność cf. Pulchność
Puchowy 'zrobiony z puchu, e plumis factus':
Jakom gya nye wzyanla podusky puchovey
1496 ZapWarsz nr 1772.
Puchówka 'nakrycie głowy ocieplane puchem,
tegumentum capitis plumis subsutum : Mitellam
pennigeram al. puchówka 1468 PłocEpRp 5, 196.
Pucołowaty fmający wydatne, tłuste policzki,
pyzaty, qui est inflatis genis, bucco : Pvczolovathy grauigena ca 1500
83.
Pud fo rm y : n. sg. pud (1390) 1518 KodWil
I 31, 1411 ib. 88; - ac. sg. pud (1459) KodWil
I 254. 255, (1460) ib. 259, (1476) ib. 353, etc.;
~ g. pl. pudów (1456) KodWil I 249, (1482)
ib. 382; - ac. pl. pudy 1434 KodWil I 150,
(1437) ib. 169, (1459) ib. 254, etc.
Z n a czen ie: 'jednostka wagi mająca około
16 kg, mensura ponderis, circiter 16 kg5: Ecclesiae nostrae cathedrali Vilnensi... duodecim talenta cerae, pud dicta..., damus (1390) 1518 KodW ill 31; Dare debent... unum lapidem cere,
vlg. dicitur pud vosku 1411 ib. 88; M ikita...,
Cusma..., qui... solvunt viginti lapides al. pudi
mellis 1434 ib. 150; Jakowecz, Philipowicz,
qui debent solvere quatuor tunnas mellis et
quatuor mensuras, yidelicet pudy (1437) ib. 169,
sim. (1459) ib. 254, 1476 ib. 352, (1481) ib. 373;
Do, dono, confero... duodecem pullas al. pudów
mellis (1456) ib. 249; Item inscribo de curia
mea unum pud cerae pro candelis ad ecclesiam
(1459) ib. 255, sim. ib. 254; Inscribo... in Norocz... unum pvd mellis de celario meo (1460)
ib. 259; D o... ascriboque eclesie prefate...
decem pudos mellis vlg. dziesyencz pudów
myodv (1482) ib. 382; Unum pud butiri quolibet anno do et lego (1490) ib. 430, sim. (1498)
ib. 529; Juschko..., qui... tres pudi mellis crudi
plebano... in perpetuum dare... tenebitur 1500
ib. 555; ~ pud sześciorny: Cumilo, qui solvit
duas tunnas mellis et unum pud szesczorny
(1476) KodWil I 353, sim. ib. ~ Białorutenizm.
Pudło 1. *skrzynka z lekkiego materiału słu
żąca do przechowywania drobniejszych przed
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miotów, cistula, capsula e levi materia confecta,
minoribus rebus servandis destinata : Vidit ipsos
sedere in rota vinculis ligatos et silliginem in
eis pendentem, cuilibet binus saccus et pudlo
cum ipso 1416 StPPP II nr 1494; In duobus
vasis tele sagittarum et eciam in pudlo sunt
tela 1446 AGZ XI 273; Scatule al. pudla 1497
RocznKrak XVI 65; Prout ipsum (^c. Mathiam)
reconvenerat pro... cocleariis cum pudlo 1497
StPPP VII 49.
2. 'naczynie na miód, zarazem bliżej nie
znana jednostka objętości, vas mellarium, etiam
ąuaedam mensura capacitatiś: Michael et Anania... dare debent... ecclesie... in Goranoyni...
pullam mellis, que vlg. dicitur szesczipanthne
pudlo 1411 KodWil I 88; Paulus... et eius
posteri dare tenetur... eidem ecclesie... pullam
mellis quinque palmorum, vlg. dicitur panczipanthne pudlo ib.
Puhacz cf. Puchacz
Pukać się (o pączkach, de gemmis) 'pękać,
rozwijać się, rumpi, florescere : Pullulat, id est
exit vlg. puka sze XV p. post. R XXIV 94.
~ C f Pękać się, Rozpukać, Spukać, Wypuczyć.
Pukawica 'poduszka wytrzymująca uderzenia,
culcita, ąuae plagas sustineP (?): Pukavicza
(PF V 11: pąkawycza) plaudeolum 1463 PF
V 12. ~ Cf. Pękawica.
Pukiel fo rm y : n. sg. pukiel OrtCel 12, OrtLel 235, OrtZab 530, etc.; ~ n. pl. pukle 1494
SprKHS VIII s. CLXI; - ac. pl. pukle 1471
MPKJ V 50; - i. pl. puklami 1494 SprKHS
VIII s. CLX.
Z naczenia: I. 'guz ze złota lub srebra,
służący do ozdoby różnych przedmiotów, pilula
aurea vel argenta ornandi causa alicui rei
ąfficta : Item missale magnum rubeo examento circumductum cum argenteis clausuris et
pukle deauratis 1455 M MAe XIII nr 1840;
Liber biblie... cum clausuris et pucle argenteis
deauratis ib., sim. ib.; Duo libri missalium
cum pukle de argento deaurato 1481 ib. nr 2234;
Gladius in toto argento formatus cum cingulo
magno et XVII pukle argentee 1494 SprKHS
VIII s. CLXI; XXII pukle Rynensis auri ib.,
sim. ib.; ~ Fixibulus est auriculare vlg. pukel
1457 PF V 14; Flagellum cum VI nodis al.
s puklamy margeritarum 1494 SprKHS VIII
s. CLX.
2. 'metalowy guz na środku tarczy, umbo':
Vmbo, pukyel, in medio clipei al. obąrthel
OrtZab 530, sim. OrtCel 12, OrtLel 235; Manutectorium dicitur ecciam vmbo proprie pukel
in medio clipei XV p. post. GIKórn II
204.
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3,
rodzaj okrągłej tarczy, genus ąuoddam rotundi clipei5: *Pulcle {war. lub.: puklerzów) peltes (fecit quoque rex Salomon... trecentas peltas i
ex auro probato III Reg 10, 17) 1471 MPKJ
V 44; Pukle {war. lub.: tarcze) peltas (deditque 5
Ioiada sacerdos centurionibus lanceas clipeosque et peltas regis David II Par 23, 9) ib. 50.
Cf. Pokieł
Puklerz, Buklerz fo rm y : n. sg. puklerz ca
1428 PF I 496, 1444 RozPaul 195v, 1460 PF 10
V 13, XV p. post. GIDom 92; ~ ac. sg. pu
klerz 1471 MPKJ Y 102; ~ g. pl. puklerzów
MPKJ Y 44; ~ ac. pl. buklerze FI 45, 9; pu
klerze 1471 MPKJ Y 64, Pul 45, 9.
Z n a czen ie: ' rodzaj tarczy, przede wszystkim t5
malej, okrągłej, lekko stożkowatej, genus ąuod
dam clipei : Loczyszcze zetrze y zlame czin,
a buclerze {Pul: puklyerze, sim. 1471 MPKJ
V 64) seszsze ognem (scuta comburet igni)
FI 45, 9; Puklerz sartum ca 1428 PF I 496; 20
Pelta dicitur a pellendo, id est scutum breuissimum in modum medie lunę concawm, proprie
puklerz 1444 RozPaul 195v; Puklerz [uojpelta
1460 PF V 13; Scutum puklerz aut sczyth
(dabis eis scutum cordis Thren 3, 65) 1471 25
MPKJ Y 102; Peltes puklerzów {war. kal.:
*pulcle; fecit... rex Salomon... trecentas peltas
ex auro probato III Reg 10, 17) MPKJ V 44;
Sc<utum p>uklerz XV p. post. GIDom 92.
Puklerzewy cf. Puklerzowy
30
(Puklerzowy) Puklerzewy fzwiązany z pukle
rzem, będący częścią puklerza, ad scutum pertinens, partem scuti efficiens': Pvklerzevy gvsz
vmbo ca 1500 Erz 83.
Puknąć cf. Rozpuknąć, Wypuknąć
35
Pukowie coli. *pączki roślinne, z których roz
wijają się liście i kwiaty, plantarum gemmae,
oculi, e ąuibus folia et flores s u n f: Pukovye
extermitas arboris 1475 Rost nr 3011. ~ C f
40
Pąkowie.
(Pulchność) Puchność fmiękkość (ziemi) po
łączona z wilgocią, mollitudo (soli) atąue hu
mor’ : Humorem mankkosczy, puchnoszczy
(aliud, sc. semen, cecidit supra petram et natum
aruit, quia non habebat umorem Luc 8, 6) 45
ca 1450 PF IV 575.
(Pulchny) Puchlny (o ziemi, dicitur de solo)
'świeżo przekopany, wzruszony, miękki, recenter
ablaąueatus, mollis factus*: Cum ferro et pede
movere terram circa vitem et facere ipsam 50
mollem, id est puchlna zema XV med. GIJag 95.
Pul cf. Pół
(Pułap) Połap 'strop, powała, tectum, lacunar5: 0 kthori połap Anna na mya szalowała, ten
ya sprawił przeth posvem 1437 KsMaz III nr 2795. 55
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Pułnoc c f Północ
Pułnocy cf. Północy
Pułpięty cf. Półpięta
Pułstawne cf. Półstawne
Pułtora c f Półtora
Pułwłóczek cf. Półwloczek
(Pumeks) Pomeks *bardzo lekka porowata
skala wulkaniczna, odłamek takiej skały, pumex,
pars huius saxV: Pomex pumex 1437 Rost
nr 2757.
Pund *jednostka wagi mająca około 16 kg,
mensura ponderis, circiter 16 kg5: Godeschalcus... resignavit duci... punt siliginis de bonis
suis 1402 MPH IY 60; Dux vero... punt sili
ginis... assignasset ecclesie Samburgensi ib. 61;
D ono... et inscribo... medium pvnth cere de
curia nostra (1495) KodWil I 508. ~ Bialorutenizm.
Punia fstodoła, bróg, horreum, acervus foeni,
straminis5: D o ..., incorporo e t... ascribo...
pratum ..., ubi stabat pvnya (1483) KodWil
I 387.
Białorutenizm.
Pupa lalka, pupa : Pupa pupa, lanthką ca
1500 Erz 83.
Pupienki pl. tantum, bot. *Physalis Alkękengi L I : Alkekengi pupyenki 1472 Rost
nr 692.
Pupownik 'któryś z gatunków rodzaju Dipsacus, Dipsacus s p j : Carduus fullonum, sempersitiens pupownik 1472 Rost nr 517.
Purchawka cf. Parchawka
IPusczowe ' ?*: Jako prauie pany Przichna
pobrała na iawe (pro lanie?) yego pusczowe
in Barszf...] 1418 MPKJ II 299.
1. Pust la s, bór, sihci : Jaco Dzirszek pusczil
<się> sz<a)mowtor na moy pusth w mem
y dwu my kmeczu sbyl gwałtem. Jaco Dzirszcowym wyechanim w moy bor vczinil my skody...
w moyem bydle 1446 ZapWarsz nr 796.
2. Pust cf. Pusty
Pustelnik fczłowiek żyjący z pobudek religij
nych w odosobnieniu, eremita : Pvstelnyk heremita ca 1500 Erz 83.
Pustenik 'pustelnik, człowiek żyjący z pobu
dek religijnych w odosobnieniu, e r e m i t a Pustenyk heremita XV p. pr. R XVI 343.
IPusthon ' ?’: liii cuius fuerit nemus unam
quartam fere mactate dare tenebitur... et hoc
testimonio facto per vestimen ad locum, vnde
miserat al. pusthon (leg. puszczon?) 1472 KodMazL 255.
Pustka 1. 'rola porzucona przez kmiecia,
praedium, ager a cmethonibus relictus*: Duo
kmethones recesserunt nec sunt reversi..., quas
domos desertas al. pustki ministerialis conspe-
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xit 1448 AGZ XIV 266; Pwsthky, quas debent
dimensurare 1457 TymWol 54.
2. 'spustoszone miejsce, locus \astatus9: Sklonyl (sc. bog) nad namy mylosyerdze przed
królem perskim, abi nam dal sziwot a wzwyodl 5
dom boga naszego, a wzwyodl gego pustki (u t...
exstrueret solitudines eius) BZ I Esdr 9, 9.
Pustność fpustkowie, miejsce puste, bezludne
lub samotność, opuszczenie,
desertus vel
solitudo, relictio9 f : Pustnoscz solitudo XV 10
raed. ZflZ? 517.
Pusto pusto ostawić, (u)czynić *(s)pustoszyć,
(z) niszczyć, depopulari, vastarę, delere : Deuastat pusto cziny 1437 JTw/ nr 228 s. 86; Depopulati sunt pusto ostawyly (depopulati sunt 15
urbem Gen 34, 27) 1471 MPKJ V 12; Depo
pulati sunt pustho ostawyly, vczynyli (cunctam
supellectilem, quidquid habere potuerant, de
populati sunt Num 31, 9) ib. 27; Vastauerunt
pustho yczynyli (quis est de universis diis gen- 20
tium, quas vastaverunt patres mei? II Par 32,
14) ib. 51.
Pustoszyć cf. Opustoszyć, Spustoszyć, Wspustoszyć, Wypustoszyć, Spustoszać
Pustość 'pustkowie, miejsce opustoszałe, wy 25
ludnione, locus vastus, desertus, incultus9: W pustoscz in desolacionem (egressus est, sc. praedo
gentium, de loco suo, ut ponat terram tuam in
solitudinem Jer 4, 7) 1471 MPKJ V 97.
Pustowczyzna fgospodarstwo, rola porzucona 30
przez kmiecia, praedium, ager a cmethonibus relictus9: Damus ac perpetuo inscribimus... agrum
desolatum vlg. pusthowczyszną, ubi sedebat
Moysyey (1493) 1502 KodWil I 458; Nobilis
Victor... inscripsit et dedit duas terras al. 35
Białorutepysthowczyssna (1500) ib. 562
nizm.
Pustowszczyna fgospodarstwo, rola porzucona
przez kmiecia, praedium, ager a cmethonibus
relictus9: Damus e t... inscribimus... terram 40
desertam al. pustowsczina... cum agris cultis
et incultis 1494 KodWil I 477. ~ Bialorutenizm.
Pustowszczyzna fgospodarstwo, rola porzu
cona przez kmiecia, praedium, ager a cmetho- 45
nibus relictus9: Do, ascribo... quinque terras
desertas ylg. pustowsczizny (1494) 1608 KodWil
I 471
Białorutenizm.
j
(Pustułka) Postołka, Pustołka zool. *sokół
pustułka, Falco tinnunculus L.9: Pustołka cristula 50
ca 1455 JA XIV 489, sim. 1472 Rost nr 1824;
*Pustolla mureps 1472 Rost nr 1380; Postolką
capus ca 1500 Erz 75.
Pusty fo rm y : n. sg. m. pust FI i Pul 68, 30;
pusty 1423 MacPraw VI 417, 1436 AGZ XI 55
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i 104, eter, f . pusta ca 1440 StatWKal s. XCVI,
Sul 104, ca 1455 JA XIV 491, etc.; neutr.
pusto BZ Neh 2, 17; puste XV p. pr. R XLVII
358; ~ g. sg. pustego 1471 M P K JY 28; m. pu
stego Spow 2; neutr. pustego 1410 HubeZb 52,
BZ IV Reg 14, 25; ~ ac. sg. neutr. pusto FI
i Pul 78, 7; puste 1415 Kościan nr 539, BZ
Jos 3, 16; ~ i. sg. f . pustą 1391 Pozn nr 98;
~ /. sg. m. (na) pustem BZ Deut 32, 10. II
Par 26, 10, 1471 MPKJ V 31, 1494 AGZ
XVIII 357; pustym 1498 AGZ XVIII 392;
/ . pustej FI i Pul 62, 3, 1421 M M Ae XVII 187,
1428 Pozn nr 1502, BZ Deut 32, 10; ~ n. pl. f.
puste 1460 StPPP II nr 3648, XV p. post.
Kałużn 288; neutr. pusta (1372) 1477 M M Ae
III 376; ~ g. pl. pustych 1475 TymProc 320;
/ . pustych FI i Pul 74, 6; ~ ac. pl. m. puste 1422
Czrs 258; / . puste Sul 71, ca 1455 JA XIV
505, Dział 34, etc.
Z naczenia: 1. 'nie zamieszkały, bezludny,
pustynny, quem nemo incolit, desertus, vastus9j.
W zemi pustey (in terra deserta) y na drodze
przezwodney... pokazał iesm se tobe FI 62, 3,
sim. Pul; B0dz przebitek gich pust (fiat habitatio eorum deserta), a w stanoch gich ne
bodz, iensze bi przebiwal FI 68, 30, sim. Pul;
Ani ode wzehoda, ani od zachoda, ani od
pustich gor (a desertis montibus) FI 74, 6, sim.
Pul; Vasta solitudinis, gl. deserte vel ample vlg.
nassilno szyroka puscza a pusta ca 1440 Stat
WKal s. XCVI; B0dze *zemy0 wasza pvsta
(deserta) a myasta wasza skażona BZ Lev 26,
33; Nalasl gy w zemi pvstey (in terra deserta),
na grosznyem myesczy, na pvstem gosdze
(in... yastae solitudinis, 1471 MPKJ V 31:
na pustem *gosczinczą) BZ Deut 32, 10;
Przeto, ysze myal (sc. Ozyjasz) wyele dobitka
tak na polech, iako na pustem lesye (in eremi
yastitate) BZ II Par 26, 10; Pvsthe bandą
drogy (desertaeque fiant yiae yestrae Lev 26, 22)
XV p. post. Kałużn 288; Cum immundus spi
ritus exierit ab hom ine..., tunc ambulat per
loca inaqwosa vlg. pustha (Luc 11, 24) XV
p. post. R XXV 175; ~ (o morzu zwanym
Morzem Martwym) 'sąsiadujący z pustynią,
pustynny, locis desertis finitimus, desertus, vastus9: Któreś (sc. wody) nizey bili, w pvste
morze (in marę solitudinis), ges to nynye rzeczono Martwe, plinoli BZ Jos 3, 16; Ten nawrocyl krage israhelske od weseya emaeskego
az do morza pustego (ad marę solitudinis)
BZ IV Reg 14, 25, sim. 1471 MPKJ V 28;
~ w błędnym rozumieniu czeskiego puste 'so
litudinis9 jako puste 'deserta9: Tedi lvbycz sy0
zemi bodo soboti gey po wszitky dny pyste
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(Biblia taborska: puśti) swey (solitudinis suae)
BZ Lev 26, 34; Odpoczinye w szoboti pvste
(Biblia taborska: pustie) swe (solitudinis suae)
ib. 26, 35.
2. *zniszczony, spustoszony, mstatus, deletus5:
Ierusalem pusto gest (deserta est), a broni
gego yisszoni ognyem i?Z Neh 2, 17; ~ coś
puste, pusto (u)czynić \s)pustoszyć, depopulari,
vastare: Masto iego pusto vczinili so (desolaverunt) FI 78, 7, s/ra. Pw/; Alye ysze vogenne
yaszdy... wlosthne zemye... obykly szą sz drapyesthwa nyeszprawnye opvsczacz alybo pvsthe
czynycz (desertare, Dział 65: spvstoschacz) Sul
71.
3. fpozostały bez właściciela, opustoszały,
a possessore relictus, desertus : Damus eciam
omnibus incolis de nouo venientibus, qui desertas areas in ciuitate de nouo edificauerint,
que vlg. schyedlyska pustha dicuntur,... omnimodam libertatem (1372) 1477 MMAe III 376;
Jakom zaplaczil pyanczdzeszanth grziwen za
puste Czicowo 1415 Kościan nr 539; O ctore
puste pen0dze Offka żałowała na mo, thi so
gey oczczu zaplaczoni 1422 Czrs 258; Lutifigulus super manso, medietas puste 1465 TymProc 318; Una cum dimidio altero manso
desertacionis al. pustych 1475 ib. 320; Petrus...
recognovit, quia... medietatem ville... cum medietate vastitatum al. pusthy<ch> dworzyschcz
ibidem invadiavit 1488 AGZ XIX 213; Yilla
Czermna Chusta yescze za Odrovasscha pustha,
ibi nulli proventus sunt XV ex. Podoi 17;
~ Jaco Pechnik ne wszal wance igno (pro
gino) tr[i]sy copi *zszreba i s tim, czso mu
s pustego dodaw[n]ano 1410 HubeZb 52; ~
(u)czynić coś pustą, puste fopuścić, porzucić coś,
aliąuid relinąuere, deserere : Isz geden kmecz
wiszedl sz Welima, huczinil pust0 rol0 1391
Pozn nr 98; <G>dy zbiegowie swym panom
czastokrocz czynyą dzedzyny puste (bona dominorum saepius deserantur) Dział 34.
4. 'nie mający dzieci, tu spadkobierców w linii
prostej, qui liberos non habet, hoc loco: qui
proximos heredes non habet, liberos non habet5:
Quod idem Paulus est homo sterilis al. pusti
et non potest alicui alienare aliqua bona a proximis, nisi terciam partem bonorum 1436 AGZ
XI 104, sim. ib., sim. 1423 MacPraw V I417; Zegotha..., homo (desertus) al.pusty 1437 StPPP
II nr 2701; Pany pusta (domina sterilis) trzeczyąn
cząnscz possagu, acz chcze, ot prziyaczol oddalycz może Sul 104; Quod prefate domine
bona hereditaria omnia, tamquam persone deserte al. puste,... non debent vendere neque
alienare 1460 StPPP II nr 3648; Quia tu par

tem hereditatis post obitum fratris pusti sui
et tui, nobilis Jacobi... tenes et possides 1468
ib. nr 3907; Residuitatem vero suam totalem,...
proximioribus suis... recessit perpetue tanquam
mulier desolata al. pusta 1480 AGZ XVIII 208;
Quia de bonis paternis et maternis... recepit
totalem satisfactionem et solutionem... post
quascunque personas sexus utriusque steriles
al. puste 1483 ib. 249; Quia frater ipsorum
patruelis, quiannos non habet..., inscripcionem
fecit super summam sexingentorum florenorum ... tanquam post vacuum al. po pustem
czlovyecze 1494 ib. 357; Que bona fuerant devoluta... post nobilem Iohannem... sicut post
hominem insterilem al. pusthym iure propinquitatis 1498 ib. 392; ~ po pustej ręce
(po zmarłym bez spadkobierców, a mortuo, ąui
heredes non habuit, relictus’ : Super medietatem
ville..., ad quam se predictus lasko post
Annam, Machnam, awas suas dilectas, vlg.
po pvstey rancze proximiorem asserebat 1421
M MAe XVII 187; Jako Micolay Othuszky
po Woczechowey smyerci..., po pustey rancze
po Buthcze, syestrze y po Woczesche, synu
geye, *citerdzesci *grywen g<r)oschy schyrokych... za cobili nye pobrał 1428 Pozn nr 1502.
5. ' bezdomny, tu bez określonej zależności
feudalnej, ąui domicilium non habet, hoc loco:
ąui nulli domino feodali subiectus est’ : Quia
ibi in eisdem bonis homo sine domo al. pusthy
interemptus et istud caput super dominum
castellanum... al. przychodzy 1454 TymSąd 26.
6. fpozbawiony pomocy, przez wszystkich opu
szczony, zapomniany, auxilio privatus, ab omni
bus relictus, oblmoni datus’: Kai0 sse teze,
izesm ne popelnal sesczora miloszerdza..., vbogego, łącznego ne nakarm ił..., pustego ne oblozil, nagego ne prziodzal Spow 2; ~ Za mir,
za pok<o>y, za yednoscz swątey wary [...],
za puste dusze ca 1455 JA XIV 505.
7. 'swawolny, lekkomyślny, też nie poskro
miony, nie ujarzmiony, dziki, lascivus, petulans,
levis, etiam indomitus, ferus’: *Bylam s lmodoscy (pro mlodoscy) pvsthy, ne *dbeyacy,
roskosvyacy SkargaWroc w. 5; ~ Indomita
fera puste albo płoche *sweszrą XV p. pr.
R XLVII 358; ~ Mox eciam agrestes Satiros,
puste *barcze, nudauit et asper incolumi grauitate iocum tentauit XV ex. GIKórn II 212.
8. pusta wieczerza, pusty wieczór 'nocne czu
wanie przy zmarłym, vigiliae nocturnae ad mortui
lectum actae' : Excubie pusta vyeczerza ca 1455
JA XIV 491; Videmus ad oculum consuetudinem
aput homines seculares, quando antiquis no
bilis homo moritur, tunc omnes amici in do-
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mum mortui conueniunt... ad deplorandum
mortem illius defuncti, vt sicut mos est in Italia,
Russia et aliis provinciis et ille dies dicitur
pvsty yyeczor in wlgari Polonico ca 1500 JA
X 380.
Pustynia f o r m y : ac. sg. pustynią (1398) XVI
p. pr. Matr IV 3 nr 395, 1448 AGZ V 166,
1448 Matr I nr 49, etc.; ~ l. sg. (na) pustyni
1448 Monlur II 49; ~ ac. pi. pustynie 1442
AGZ XIV 66; ~ i. pl. pustyniami 1492 AGZ
XIX 224, 1493 ArchSlaw II 245.
Z n a c z e n ie : 'pustkowie, ziemia nie zamiesz
kała, nie uprawiona, locus vastus, desertus, incultrn : Vladislaus II rex Waszilowi... locum
desertum al. pustynya, Beresz dicta,... pro villa
locanda donat (1398) XVI p. pr. Matr IV 3
nr 395; Poloszewszky literas domini regis posuit, que canunt super agros in Kalyonischcza
et vastitates al. pustinye, quas plures posset
extirpare 1442 AGZ XIV 66; C<asimirus> rex...
Danilo yastitatem al. pustinya Horoszowcze...
iure feodali perpetue donat 1448 Matr I nr 49,
sim. 1448 AGZ V 166; Terram nostram ... sibi
(sc. Curilo)... in et super yastitate al. na pustini... in terra Podolie... dedimus... et donamus 1448 Monlur II 49; M athias... deserciam al. pustinya, dictam Padmona,... obligavit 1451 AGZ XII 211; Michael... Francisco...
yillam suam ..., yastitatem seu desertatem al.
pusthynyą... inscripsit 1465 ib. 306; Quia obligayit yillam suam Belschowyecz et cum duabus desertis al. s pustynyami Sokolnyky et
Konyczskye 1492 AGZ XIX 224, sim. 1493
ArchSlaw II 245; ~ cirzpieć pustynie ' ulegać
spustoszeniu, vastarV: Gdisz opysczona bodze
(sc. ziemia) od nich, zlvbi syo gim w sobotach
swich, cirzp>00cz pvstinye prze nye (patiens
solitudinem propter illos) BZ Lev 26, 43.
Pusz 'kita z piór, pióropusz, crista : Petit...
grossum latum pro fistula et duos latoś pro
pusch 1489 AcLeop I nr 2738; Aspiciamus
modernis temporibus ipsas yirgines, que cum ...
ecclesias vadunt in calopediis deauratis..., in
crinali fallireo al. pod puszem yel z zlotymy
sztrząpkamy XV ex. R XXV 145; ~ z fleksją
łacińską: Unum puszonem pro decem marcis
<dedit> 1427 StPPP II nr 2134; ~ w opisie
herbu: De clenodio crux ad octo cornua sub
tribus insigniis pusch dictis et proclamacione
Geralth 1389 StPPP VIII nr 5106; Clenodium
crux distracta cum pusch, proclamacio Rogow
ib. nr 5247.
Puszcza fo rm y : n. sg. puszcza ca 1440 StatWKal s. XCVI, 1444 R XXXIII 302, 1446
TymSąd 71, etc.; ~ g. sg. puszcze 1436 R XXIII

277, BZ Deut 2, 26. Jos 1, 4, Rozm 199. 219;
puszczy Gn 183a; puszczej FI i Pul 64, 13,
XV med. SKJ V 272, etc., Rozm 199, etc.;
~ d. sg. puszczy XV p. post. GIKórn II 191;
~ ac. sg. puszczą FI i Pul 28, 7, BZ Gen 21, 33.
Ex 8, 27. 15, 22, etc. etc.; ~ i. sg. puszczą 1434
MMAe XII 336; ~ /. sg. (na) puszczy Gn 183 b,
FI i Pul 54, 7. 77, 18. 22. 94, 9, etc. etc.; pu
szczej 1471 TymProc 197; ~ g. pl. puszcz
Rozm 89; ~ ac. pl. puszcze FI 106, 35, Rozm
89; ~ i. pl. puszczami ca 1428 PF 1 481, ca
1455 JA XIV 493; ~ /. pl. (na) puszczach
Sul 81, XV med. R XXIV 367, 1471 MPKJ
V 133, EwZam 291.
Z naczenia: 1. 'las, bór, magna silvtf: Zastawyamy dzedzini nassze... ze wszitkimi wodami
y tesze... pastwami, pusczhami cum ... nemoribus ca 1428 PF I 481; Cum omnibus nemoribus
al. puscz0 1434 M MAe XII 336; Jakom ya
nye zabyl loschya w xanzey pusczy 1443 TymŁow 48, sim. 1464 ZapMaz 50; Barczy na
pusczach (in nemoribus) albo w gymyenyy
gynszego pana kmyecze trzymayącz... dany
sz myody mayą dacz Sul 81; Cum venatores
summi regis, id est angeli, ceperunt sibi delectabilem feram, id est hominem, qui quidam
per nemora, po pusczach, divagauit XV med.
R XXIV 367; Sz nywami, lyaszy, s pusczamy,
s chrosty, s dąbnyky ca 1455 JA XIV 493;
Jakom ya Czcziborowy nye yirambyl drzeva
z gego pushczey 1457 ZapWarsz nr 1070;
Jako Rawa... w xanzeyi pusczyey... syeczy any
stampycz na swyerz nye *stawyam 1471 Tym
Proc 197; Jako my Stanisław rambyl drwa
sosnove kv czyny na pusczy mey 1491 ZapWarsz
nr 1654; ~ puszcza miodowa 'puszcza, w któ
rej są barcie, silva, in qua ahearia s u n f: Heremum mellium al. puscza myodowa 1446 Tym
Sąd 71.
2. (w Biblii i opisach dotyczących realiów
biblijnych) 'pustkowie, kraina pusta, nie za
mieszkała, o ubogiej roślinności, pustynia, locus
vastus, desertus, incultus, paucas plantas alens :
Gdiszcy gest on (sc. św. Jan) byl s puscy do
gednego mastha prysetl byl Gn 183a; On tamo
na puscy *bod0ez gestcy on s \0 the ewange
lie pyszal byl Gn 183b, sim. ib.; Glos boszy
zbyai0 :zy puszcz0 (vox domini concutientis
desertum) y poruszy gospodzin puszcz0 Cades
(desertum Cades) FI 28, 7, sim. Pul; Vwa (pro
owa) oddalił iesm se *beszocz y bidlil iesm
na pusczi (mansi in solitudine) FI 54, 7, sim.
Pul; Rosty0 crasy puszczey (pinguescent speciosa deserti) FI 64, 13, sim. Pul; Iozdarl (pro
rozdarł) opok0 na puszczi (in eremo) y napogil
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ie FI 77, 18, sim. Pul, sim. FI i Pul 77, 22. 94, 9,
AfJE 117a ; Poloszyl pvscze (Pul: *puszczo)
w stawy albo w gezera wod (posuit desertum
in stagna aąuarum) FI 106, 35; Deserto gluchey puscz<y> vel nyechodzey XV in. R XXV
267; Vix a feris huius solitudinis, gl. heremi,
yastitatis puszcze, sum securus 1436 R XXIII
277; Vasta solitudinis, gl. deserte vel ample
vlg. nassilno szyroka puscza a pusta ca 1440
StatWKal s. XCVI; Que est ista, que ascendit
de deserto z puschczyey (Cant 8, 5) XV med.
SKJ V 272, sim. 1471 MPKJ V 74; Abraham
rosbyal puszczo (plantayit nemus) Bersabee BZ
Gen 21, 33; Drogoo trzech dny mami gidz
na puszczyoo (in solitudinem) BZ Ex 8, 27,
sim. ib. 15, 22. 18, 5. 19, 2; Vczysznyeny soo
w szemy, zatworzyla gest ge puszczya (deser
tum) ib. 14, 3; Przeczesz wywyodl sbor bozi
na pvscz0 (in solitudinem), abichom y my,
y dobitki nasze zmarli? BZ Num 20, 4; Przisli
so do Etam, któreś iest na poślednich krayoch
pvscey (solitudinis) ib. 33, 6, sim. ib. 33, 16.
34, 3, etc.; Od pvsczee (a deserto)... az do
rzeky wyelikey Eufraten... bodo myedze wasse
BZ Jos 1, 4, sim. ib. Deut 2, 26; Na pusczach
in solitudinibus (in solitudinibus errantes Hebr
11, 38) 1471 MPKJ V 133; Comparatur ecclesia deserto inaąuoso pwszczy szwchey XV p.
post. GIKórn II 191; Puscza solitudo (solitudo..., mansio vel locus, carens freąuentia
hominum, et proprie dicitur desertum, in quo
nullus habitat) XV p. post. PF V 10; Dzyeczya
mnoszylo szyą y poczwyerdzalo szya w duchy,
a było na pyszczach (in desertis Luc 1, 80) asz
do dnya ykazanya svego do Israel EwZam 291;
Tedy yyedzyon yesth Ihus na pyszczą (in de
sertum Mat 4, 1) ib. 300; Na pvsczi myeszkacz *bende, na zemy sloney y gorskiey XV
ex. R XXXIII 187; Pyschcza heremus ib.;
Tamo szą schły po pysczy a po charpyączach
(per solitudinis transibant sic desertum), gdzye
ny myely nyedney (leg. nijednej) drogy any
sczyaschky (leg. ścieżki) Rozm 81, sim. ib. 118;
Vy yyczye, kakosmy yyelye złego czyrpyely na
tey drodze: ... grady a słoneczne gorączosczy,
pyscze sylne (deserta, solitudines) ib. 89; Tegodla obroczmy szyą kv morzy, azabychmy
mogły zbycz tych to sylnych pyscz (ut istas
solitudines vitare yaleamus) ib.; Pvscza yedna
(desertum quoddam) była blysko Nazareta
ib. 137; Zyyąrzata zbyezawschy szye svey
('z wszej5) pyscze (universae bestiae deserti concurrentes), dały szą chvalą Iesucristvszovy
ib. 199; Vroczywschy szye Iesus s pusczey
(a deserto), nalyasl sve<te)>go Y ana... kazacz

podlya rzeky Yordana ib. 199—200, sim. ib.
199. 441; ~ puszcza piekielna 'piekło, sceleratorum loca infera : Prószymy czye, nye vypądzay nasz s tego krolewstya, a tes aby nasz
nye sial do puscze pyekelney (ne nos m ittas...
in profundi baratri desolationem) Rozm 219.
3. 'miejsce wygnania, wygnanie, locus exsilii,
exsilium : Jeszusza, blogoszlawony owocz zywotha thwego, nam po they tho puszczy
(SaheReg la : p o ... zywocze, 10: p o ... wypandzeniu, 11: p o ... wisczyu, 13: po ... *vygnanym,
14: p o ... stradzy, 18: p o ... yignanyu) wkaszi!
SaheReg 1. 2. 3. 5—9. 15—7; Puschcza exilium
(fugiamus de hoc exsilio, id est de isto mundo,
unde quod mundus potest dici exsilium) 1444
R XXIII 302; Quia sumus in exilio, na pusczy,
huius mundi XV p. post. GIDom 85.
4. 'dobra pozostałe po zmarłym bez dzie
dzicai, bona, ąuorum nullus heres imenitur': Hereditas obmortua vlg. dzyedzyna odymarla albo
puszcza (pro puszczina?) przes dzyedzycza XV
ex. Zab 526.
5. 'spustoszony, zrujnowany dom, ruina, domus rastata, ruina: Pusczey solitudinis (ut...
sublimaret domum dei nostri et exstrueret soli
tudines eius I Esdr 9, 9) 1471 MPKJ V 52.
Puszczacz Jen kto puszcza krew, qui sanguinem m ittid: Minutor in yena pusczacz XV
p. post. PF V 7.
Puszczać (się) fo r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 1. sg. puszczam OrtMac
45. 47; ~ imper. 2. sg. puszczaj Pid 33, 14.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg.
puszczaję 1424 Pyzdr nr 977; 3. sg. puszcza FI
i Pul 147, 6, M W 133 b ; 3. pl. puszczają 1484
Reg 711; ~ imper. 2. sg. puszczaj Rozm 168;
2. pl. puszczajcie Rozm 446; ~ part. praes.
act. adv. puszczając FI i Pul 125, 7; adi. ac.
pl. m. puszczające EwZam 302; ~ inf. pu
szczać BZ Deut 2, 25. I Reg 30, 4, ca 1455
JA XIV 492, Rozm 438; ~ praet. 3. sg. m.
puszczał 1394 Kościan nr 12.
Z n a czen ia : 1. 'pozwalać odejść, przestawać
zatrzymywać, sinere aliąuem abire, non retinere5:
Naydzyeczye oslyczą a zryebye s nyą... Odyyazayszy przyyyedzczyesch kv mnye, a rzeczely
yam kto czo, chczącz vam przekazycz albo
odmavyayacz, nykakyey nye pysczayczye, alye
yczynczye, yako yam mo<w)yą (Mat 21, 3)
Rozm 446.
2. puszczać prozno fuwalniać od zobowiązań,
aliąuem ojjiciis solrere': Yakom nossyl wyerdunk do pana Burczkowa domu w czasz
y w godzyno, nysz gednacze szkaszali... y na
stoi gye poloszyl, a on gye szliczyl y wroczyl
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gye szassyą: Dzyanku<j)sz bogu y szwy<m)
przyaczelem, pusczayan czye prossno 1424
P y zd r nr 977.
3. ' zdaw ać się na czyjeś św iadectw o, a d alicuius testim onium confugere ’ : Isz Bawor ne
puszczał na lanusza *pzriz0g0 na tem ygeszdze,
czo gy sobe wolne wybrała 1394 Kościan nr 12;
Yam pyrwszy <zapowiedział> nyszly thy, a o tho
szye puszczam (O rtO ssol 40, 2: tho szye spvsczam) k themu, v kogo then kony byl, y kv mogym xyągam O rt M a c 45; Rze<k)l Y an: Szmye-ly
szye (sc. Mikołaj) puszczycz na W arszą?...
Mykolay rzeki: Puszczam szye (O rtO ssol 41,
2—3: pvsczą sye) ib. 47.
4. ' zsy ła ć , sprow adzać coś na k o g o ś, aliąuid

Puszczadło fnarzędzie służące do nacięcia żyły
w celu upuszczenia krwi, rodzaj dłutka, instrumentum, quo rena sanguinis mittendi causa inciditur : Pusczadlo flebatamus ca 1420 WokTryd
nr 471; Flabothomum uel secundum aliquos
flabotomius est instrumentum ferreum, cum
quo yena percutitur in minucione sangwinis
ylg. pusczadlo 1450 RpKapKr; Flebum est ferrum, cum quo minuitur puschczadło ca 1500
Erz 83; Pvscządlo fflega ib.
Puszczenie 'uwolnienie, pozwolenie, actus liberandi, concedendi5 (?): Prze pusczene pro licencia ca 1428 PF I 492.
Puszczny 1. 'lesisty, silrestris*: Kyedikoli
kmyecz syedzy w ktorey wsy..., a tha wyes
acz yest albo bila nye orana a puscznaa (inculta
et nemorosa), thedi kaszdi kmyecz... dwa
morgy na zymąn a trzeczy mórg yyesnye yikopacz bandzye yynowat... i wzoracz Sul 91.
2. (o morzu zwanym Morzem Martwym) 'są
siadujący z pustynią, pustynny, locis desertis
finitimus, desertus, rastus’: Poko<le)nyv... Gadowy dałem... lordan y myedze Cenereth az
do morza pyscznego (ad marę deserti), któreś
iest przesłonę BZ Deut 3, 17.
Puszczyk zool. 'sowa pójdźka, Athene noctua
Cray? : Pusczik nocticorax 1472 Rost nr 1112.
Puszeczny 'związany z puszką (bronią palną),
ad tormen tum bellicum puszka appellatum pertinens*: Puseczni proch sidrachi 1472 Rost
nr 65.
Puszka fo rm y : n. sg. puszka ca 1418 JA
XIV 512, ca 1420 WokTryd nr 183, 1444
R XXIII 310, 1491 RKJŁ VII 57; - g. sg.
puszki 1491 RKJŁ VII 56. 57. 58; - ac. sg.
puszkę 1471 AGZ VI 143, 1491 RKJŁ VII
56. 57; ~ i. sg. puszką 1421 Kościan nr 904;
~ ac. du. puszce Ort Mac 38; ~ g. pl. puszek
Sul 21, Dział 8; ~ ac. pl. puszki OrtMac 38,
OrtOssol 35, 4, OrtRp 19, 1, (1456) KodPol
IV 76.
Z naczenia: 1. 'skrzynka, pudełko, scrinium,
pyxis5: Puszka albo sloyek ca 1418 JA XIV 512;
~ 'skrzynka służąca jako skarbonka cechowa,
cista, qua collegii fabrorum pecunia asserratuF:
Noyus magister... dare debet fraternitati... duo
talenta cere et in primis in piccarium [quatuor]
w puszką [...] pecunie 1471 AGZ VI 143; Thowarzisze... proszily..., aby yem mystrzowye
racziliby... dopvsczicz, aby yem ych rzemyesla
thowarzissom pvske zyczicz 1491 RKJŁ VII 56;
S... thego szkladanya m ayą... trzeczi pyenyądz do pyski wlozicz ib., sim. ib. 58; Gdy
czasz pewny przydzye, thedj pvske mamy
w rencze mystrzom swoym dacz ib. 57; Thedj
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Puszcza (sc. bog) krzystal (mittit crystallum)
swoy yako skyby FI 147, 6, sim . P ul, M W 133b ;
Dzysz pocznyesz pysczacz (mittere) strach
y grozo two na lydzi B Z Deut 2, 25; Słodka
matko moya, nye pusczay takyego smatky
(noli tamen dolore commoyeri)... na sercze
syoyq R o zm 168.
5. *w ydzielać, w ypuszczać z siebie, w ytw a
rzać, edere, e m ittere, gignere, creare’ : Dauid
a moszowye... płakały tako długo, dokod
mogły slzi pusczacz (donec deficerent in eis
lacrimae) B Z I Reg 30, 4; Redolere yonyacz,
zapachacz, yonye puscacz ca 1455 J A XIV 492;
Począł plakacz myły Iesus y schły (pro slzy)
pysczacz (lacrimatus est Jo 11, 35) R o zm 438.
6. *pu szcza ć z ręki, wyrzucać, m anu m ittere,
conicere ’ : puszczać sieci fzapuszczać , zarzucać
sieci, retia p o n ere , praetendere ’ : Ihus... vydzyal... Symyna... y Yądrzeya... pyszczayącze
(mittentes Mat 4, 18) szyeczy v morze E w Z a m
302; ~ puszczać nasienia 'siać, sem entem fa cere : Idancz chodzyly y płakały pusczayocz
naszyenya swoya (mittentes semina sua) FI 125,
7, sim . Pul.
7. (o krw i) 'pow odow ać w yciekanie, ejficere, ut (sanguis) e f f l u a f : Braczia... nye mayą
myąssa gyesczi..., a gdy pusczayą krewy,
mogą myąsso gyesyczi przez trzy dny (minutis
yero per triduum carnes dentur) 1484 R eg 711.
8. puszczać się czegoś ' odstępow ać od czegoś,
nie trw ać p r z y czym ś, aliąua re abstinere, in
aliqua re non perseverare 5: Szukay pokoya, nye
puszczay szye yego (perseąuere eam, FI: nasladuy gi) P u l 33, 14.
9. dubium ' napadać, rzucać się, aggredi, inradere (?) : Attende, quod... belliger eqws non-

nisi pondere sit aggrauatus, securus leuitate
in hostium cuneum se inmittit, gl. non infert,
non ingerit ne *puszą 1436 R XXIII 276.
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przethosz mystrzowye mayą dacz dosthathek
post. Kałużn 284, Rozm 835; ~ imper. 2. sg.
onemu nyemocznemv, czo by poząndal dacz
puści Aleksy w. 112, OrtMac 72, Rozm 637. 809;
s pvsky, kthorąsz pvską mayą thowarzisse od
puść BZ Gen 32, 26. Ex 8, 20. 16, 33, Ort
swych mystrzow yem daną. A yeslyby szie
Ossol 57, 2, Rozm 641; 2. pl. puścicie BZ I
przidalo, yszby mv pan bog dal przydz ku 5 Reg 21, 15; puście 1471 MPKJ V 85, Rozm
szdrowyy, thedy on tho nyemoczny ma thako
760. 807. 837; ~ inf. puścić 1399 Leksz 11
wyelye do pyski dacz, iako yyelye yemv s pyski
nr 1376, 1399 StPPP VIII nr 8433, 1420 Ko
yydano ib. ; Pyska yesth, kv kthorey śluzą dwa
ścian nr 807, etc. etc.; ~ praet. 1. sg. m. puścił
jeśm FI 80, 11; puściłeśm 1421 Pyzdr nr 701,
klucza,... kthorąsz pyske oczyecz thowarzysky
10
nye ma yem yydacz ib.
Pul 80, 11; -m puścił 1417 Pyzdr nr 487, 1420
Pozn nr 1067, 1428 ib. nr 1298, etc.; f. -m pu
2. *działo, też ręczna broń palna, tormentum
ściła 1425 Pyzdr nr 781; 2. sg. m. puścił jeś
bellicum maius vel etiam levius, manuale’ : Puska
pixis misile ca 1420 WokTryd nr 183; Ise pan
1425 KsM azW nr 1335, BZ Ex 15, 7; -ś puścił
Materna nye strzelał puska na dom panye
1432 Pozn nr 1543; 3. sg. m. jest puścił 1427
Jadwigy a tim strzelenym ne wystrzelił ge dw 15 Pozn nr 1251; puścił 1387 Pozn nr 7, 1393 ib.
nr 167, 1397 ib. nr 325, etc. etc.;f. puściła 1397
*dzurzv s koszucha 1421 Kościan nr 904; Ma
PKKr I 246, Gn gl. 162 a, 1405 Kościan nr 274,
china puschca albo twarz 1444 R XXIII 310;
etc. etc.; 1. pl. m. -smy puścili BZ Ex 14, 5;
Nyekthorzi z naszych slyachczyczow... ny pod
3. pl. m. puścili są BZ Lev 24, 12; są puścili
czyyą (i. e. pod niczyją) chorąngwyą... stanowycz szą obykli na then konyecz..., aby pyszek 20 1395 Pozn nr 187; puścili FI i Pul 21, 19, 1414
TymSąd 165, 1420 TPaw VII nr 1562, etc.;
(machinarum), czwyrdzy... szą ywyarowali Sul
neutr. puściły Rozm 71; ~ pląperf 3. sg. m.
21, sim. Dział 8; Gdy then myeszczanyn...
był puścił BZ Gen 28, 5; ~ condit. 1. sg. m.
wysznal, aby szobye dwe puszcze szchowal...,
(-)bych puścił 1408 KsMaz I nr 1117, Rozm
tho było szlodzyeszthwo Ort Mac 38; Vczynyl
krolowy trzy puszky (tres pixides) gy narządzyl 25 793. 808; 3. sg. m. puściłby BZ Ex 22, 5, Ort
ge kv strzelanyy OrtOssol 35, 4, sim. OrtMac 38,
Mac 110, OrtOssol 82, 1; (-)by puścił 1402
KsMaz I nr 242 a, Rozm 256. 743, etc.; 2. pl. m.
OrtRp 19, 1; Pro pixidibus duabus ylg. puszky
debemus... arbitros compromittere (1456) Kod-byście puścili Rozm 837; 3. pl. m. (-)by puścili
Pol IV 76.
Rozm 110. 786. 807; ~ condit. praet. 1. sg. m.
Puszkarz fczłowiek odlewający bądź obsługu 30 puściłbych był Pul 80, 13; 2. sg. m. -by był
jący działa, qui tormenta bellica ex fuso aere
puścił BZ Gen 31, 42; 3. sg. m. -by był puścił
conficit, vel qui tormenta bellica c u ra f: PixiRozm 786; ~ part. praet. act. puściwszy BZ
dario al. puschcarzoui... dedi duas marcas
Jos 2, 21. Tob 10, 12; ~ part. praet. act. II c f
1461 AKH XI 492.
Puściły; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr. pu
Puścić (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrotnym 35 szczono Rozm 814; d. sg. m. puszczonemu ca
się: praes. ind. 1. sg. puszczę OrtOssol 41, 2;
1420 R XXIV 86; ac. sg. m. puszczony BZ I
3. sg. puści BZ Deut 31,8, OrtMac 46, OrtOssol
Par 21, 12; ~ inf. pass. sg. m. puszczon być
43, 4; ~ imper. 2. sg. puści Rozm 196; ~ inf.
Sul 10; być puszczon 1498 MacPraw VI 273;
puścić 1410 Pyzdr nr 297, OrtMac 47, Ort
~ praet. pass. 3. sg. m. był puszczon Rozm
Ossol 41, 2; ~ praet. 1. sg. m. -(e)m puścił Ort 40 814; ~ condit. pass. 3. sg. m. by był puszczon
Mac 47, OrtOssol 41, 4; 3. sg. m. puścił 1451
Rozm 772; -by puszczon Rozm 722. 807. 810;
Przem II nr 963; / . puściła OrtMac 131. 137,
3. pl. m. -by puszczeni byli Sul 81.
OrtOssol 95, 4. 100, 4; 1. du. m. -(e)swa puściła
Z n a c z e n ia : 1. 'przestać zatrzymywać, uwol
OrtMac 47; 1. pl. m. -(e)chmy puścili OrtOssol
nić, wypuścić na swobodę (z więzów, niewoli,
41, 3; 2. pl. m. -ście puścili OrtMac 47, Ort 45 więzienia itp.), dimittere, liberare, emittere e carOssol 41, 4; 3. pl. m. puścili OrtMac 47, Ort
cere, e custodia \ Posiał kroi y rozwiozal g y ...,
Ossol 41, 3. 4; ~ condit. 3. sg. m. -by puścił
y pusczyl gy (dimisit eum) FI 104, 19, sim. Pul;
Dział 50.
Jaco Mikolai wszol kmecza na Mikolaiowim
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg.
oroczo (leg. orędziu) a drzewe go ne pusczil,
puszczę BZ I Reg 20, 13, XV p. post. Kałużn 50 alisz mu dal czwertno ofsa 1412 Pyzdr nr 347;
Isti kmethones... podyali są custodire istos
288, Rozm 793, etc. ; puścię BZ Gen 32, 26.
fures, *podyowszy są pusczili ge 1414 TymSąd
Ex 8, 8. 9, 18. 16, 4; 2. sg. puścisz BZ Ex 8, 21,
165; Tandem ego veni... et mei homines seM W 143 b ; 3. sg. puści 1414 TymSąd 165, BZ
dent y obroczilem w to słowo, ysz pusczy
Gen 21, 14, etc.; 1. pl. puścimy Rozm 440; 2. pl.
puścicie Rozm 718. 723; 3. pl. puszczą XV p. 55 homines meos ib.; Jako Marczin, jąwszy sna51*
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menitego slodzeya, ne pusczil go proszno 1416
Kościan nr 624; Anym *go (sc. pachołka) mą
wolą puszczil, ale my vczekl 1420 Pozn nr 1067;
Ysze Jan Marczina kmecza... dzirszal gy
w yanczwe... y puszczyl gy bez urzandu
szemskyego 1425 MPKJ II 304; Mocznoo rokoe puszczy (sc. farao) ge (dimittet eos) a w rocze sylney wyrzuczy ge z szemye swey B Z
Ex 6, 1; Proszczye pana, acz oddały szabi ode
mnye..., a puszczyo-cz (dimittam) lud ib. 8, 8;
Puszcz (dimitte) lud moy, acz my bodze offyerowacz. A pakly gego nye puszczysz (si non
dimiseris), otocz na czyo poszlyo... wszitek
plod much ib. 8, 20—1; Geszczye zadzerszawasz lud moy a nye chczesz go puszczycz
(dimittere)? ib. 9, 17; Zatwy<r>dzyl pan szercze ffaraonowo, y nye puszczy (nec dimisit)
synów izrahelskych ib. 10, 20; Czsosmi chczyely
Yczynycz, yszesmi puszczyly (ut dimitteremus)
Izrahelya? ib. 14, 5; Gdyby czlowyek oszandzon s prawa na smyercz a ... kakokoly odproszyon, kako tego czlowyeką daley mayą pusczycz albo dzyerzecz? OrtOssol 72, 2, sim. ib.
84, 3, Ort Mac 97. 114; Gdyby komv wydano...
<dłużnika)... a then tho, komy go podano,
pusczilby gy na gego szlub OrtOssol 82, 1, sim.
OrtMac 110; A ieslizebi kthokolwie drugiego
w sądzie ranyl..., thedi thakowi ma bicz wsądzon wieżą (leg. wsadzon w wieżę) a nie ma
bicz pusczon na żadne rąkoiemsthwo (ad nullam
cautionem fideiussoriam debet dari) 1498 MacPraw VI 273; Antypater... obyeczal strozom
dacz yyelykye dary, aby yy pusczyly (ut eum
solverent) Rozm 110, sim. ib. 786. 807; Pvsczymy-ly (si dimittimus Jo 11, 48) y (leg. ji,
sc. Jesusa), tako yszytek lyvd ven yyerzy (leg.
uwierzy) ib. 440; Drudzy moyyly, yzeby ych
tern zakon kazyl, yze pusczyl nyeyyasta, która
była malzenstyo przestampyla ib. 714; Aczlybych yass pytał, nye odpoyyeczye my any myą
iuz yolno pusczyczye (neąue dimittetis Luc 22,
68) ib. 718, sim. ib. 723; Alboz przetho nye
odpoyyedzyal, aby z yego odpovedzenya ykazal
szye nyeyynny, aby pusczon ib. 722, sim. ib.
807. 810; Bo stanyely szye nam to nyesczesczye, yzby y (leg. ji, sc. Jesusa) pusczyl kroi,
lud... nass... poguby ib. 743, sim. ib. 786. 787.
796. 837. 845; Vezmyczye sye pyenyądze,
pusczye nyeyynnego! ib. 760, sim. ib. 807. 837;
Takoż by byl pusczon (sc. Krystus) yako
prayy ib. 772; Izeby byl Pylath yslyschal gy,
czvsch Iesucrista, takye rzeczy moyycz, byłoby
yego sercze od boga ychyaczone, yzby y {leg.
ji 'go5) byl pusczyl ib. 786; Obyeczuyą tobye...,
yze czye pusczą z ych moczy y z ych rąku |

ib. 800, sim. ib.; Ktorego chczeczye, abych
yam pusczyl (dimittam Mat 27, 17): Barabą...
czyly Iesusa nazaranskyego ? ib. 808, sim. ib.
793. 846; Chczeczyely, puscza (dimittam Marc
15, 9) yam krolya zydoYskyego ib. 809, sim. ib.
793. 814; Nye tego nam pusczy, alye Barabą
(Jo 18, 40) ib. 809; O tern, yako ten przeklathy Barabasch byl pusczon, a myły Iesus podań
na ybyczovanye ib. 814; Takoż Barabą pusczono (dimisit illis Barabbam Mat 27, 26) ib.;
Yedvo gy vzryą, smylyyą szye nad nym y pu
sczą gy ib. 835; Takye mąky... ymayą yass
ku myloszyerdzyy przyyyescz, abysczye gy pu
sczyly ib. 837; ~ Jako yesd Micolay... pusczil
proszno kony, szrzebcza y cobil Jaronemu
swich wlosnych, *ktorzesch on byl nalasl v nego
1427 Pozn nr 1251; Jaco po wiraczenu tych
swyny, ktorem dal na panske skazanye, tychemu (leg. tychem mu) ne pusczil proszno 1428
ib. nr 1298; Alye począdza-ly kogo we dw
(leg. dwu) volv..., yenego sobye odzyrzy, a drygego y o 1v . .. na rąkoyemsthwo pysczycz ma
(dimittat, Dział 58: druge ma dacz na rakoymye) Sul 59; Puscyl gy (sc. wilk wieprza)
czala y zdrowa oney nyewyescye Błaż 320;
Vybraly dobre (sc. ryby) w svoye sądy a zle
precz pvsczyly (malos autem foras miserunt
Mat 13, 48) Rozm 343.
2. puścić (kogoś, coś) darmo, prozn(i)a,
(po) prozno ' uwolnić od zarzutów, zobowiązań,
poręki, aliąuem criminatione, officiis, sponsione
liberare5: Gdi Passzek Maczcoui dzessyancz
grziwyen zaplaczil..., tedi gy proznya pusczil
1399 StPPP VIII nr 8834; Yz Petrus... pusczil
proszna Pyotrassa... pro istis causis 1416 Ko
ścian nr 571, sim. 1428 ib. nr 1340; Gdy Bo
gusław... pusczyl Benaka... proszno, acz gy
bil poswal 1418 Pozn nr 934; Yako Bodzey
stal rado... z Yaroslawo o tho czyanscz, gyesz
zyscala w Nadarszyczach, a nygdy yey nye
pusczil prosno 1423 Pyzdr nr 719; I puszczyla
to proszno dzącuyoczy 1424 ib. nr 1006; Yako
Sbyetha... nye poszyczala grzywny v Yakusszewy, *Jakusszaewy prosszno pusczyla 1432
ib. nr 1047; Gdy Domyenyk s prawa dan
myasto potkomorzego..., tedy gy Michał a Mycolay proszno pusczyly 1434 Kościan nr 1472;
Thesch ten, yemusz zaloscz yczinyona, acz
chcze, może thego manzoboyczan darmo puscicz (si vult ipsum interfectorem dimittere, di
mittet) Sul 92; Quitare ąuitowacz vel proszno
pu<ś>czitz XV p. post. PF V 8; ~ czegoś:
<Ja)co Micolay ne pusczil Paula tey rzeczi
prosno 1393 Pozn nr 167, sim. 1400 Kościan
nr 156, 1428 Pozn nr 1279; Iaco Jura puścił
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Potrka proszno tey wsteczi 1400 P ozn nr 482;
Iaco Bartlomey Dobeslawa prosna puścił dwu
eonu 1401 ib. nr 498, sim . 1407 ib. nr 626;
Ysze Toma puszczil Mrocoto wszech zalob
prozno 1403 ib. nr 824; Iacosmi przi tern bili,
kedi Potrassz puścił prosno trzeczey meri we
mline Mikolaygewi Cobilinskemu 1404 ib.
nr 748; Jaco Dobroszca Micolaia pvszczila zalobi prosna o dwe cope 1405 Kościan nr 274;
Kedi Dzerszek Racla po prosno puszczil tich
czterdzeszczi, zacz <j)i bil wranczil 1406 ib.
nr 325; Thegom go ya rancoyemstwa prosno
ne pusczyl 1417 P yzd r nr 487; Jakom doschycz
wczynyl pannye Barbarze, schestrze pana Maczkowey y proszną mą pusczyla zaplathy 1432
K ościan nr 1434; Aczbych cy czo ranczyl,
tegosz ty mnye puscyl prosno 1432 P ozn
nr 1543; ~ o coś: *Jato Siman pusczil Bernarta o piancznascze grziwen y o wszitki rzeczi
proszno 1397 P ozn nr 325; Jacosmi szyednali
Potrasz<a>... s Machno o ymene... y tosmi go
yyednali y *szaplacone so stało y o to go próżna
puściła 1406 ib. nr 594; Kedi Sandziuoy pusczil
proszno Albertum... o thego czloweka 1416
Kościan nr 598, sim . 1420 P y zd r nr 662.
3. 'pozw olić odejść , odesłać , sinere aliąuem
abire , dim ittere* : Tako wstaw Abraham ..., daw
gey (sc. dziewce) syna gey y puszczy yo precz
(dimisit eam) B Z Gen 21, 14; A gdisz gego
(sc. Jakoba) bil Isaac puszczyl (cumąue dimississet), on szedł a przyszedł do *Mezopotamya ib. 28, 5; A bi bog... my bil nye pomogl,
znadzbi mye bil nago od szebye pusczyl (forsitan... me dimisisses) ib. 31, 42; Puszcz myo
(dimitte me), bocz yusz zorze wschodzy... Nye
puszczyo czyo (non dimittam te), alysz myo
poszegnasz ib. 32, 26; Pvscziwszy (dimittens)
ge (sc. dwa męża), aby precz odeślą, powyeszi
powrózek czirwony w okyenczv swem B Z Jos
2, 21; Pusczo cyo (dimittam te) w pokoiv
a bog bodz s tobo B Z I Reg 20, 13; Puscycye
gy precz, acz nye chodzi do mego domu ib. 21,
15; Chopywszi syo r[z]odziczowye dzewki swey,
poczoly io czalowacz, a puscywszi ge ot syebye
(dimiserunt ire) napomynaly io B Z Tob 10, 12;
Dzysz puszczysz (dimittis Luc 2, 29) sługo
twego, panye, podług słowa twego w pokoyu
M W 143 b ; Ny mayą, czo by vzyvaly, a nye
chcze ych od szyebye łącznych pusczycz (dimittere Mat 15, 32) R o zm 359;
~ puścić
prozno ' odprawić ko g o ś z p u sty m i ręko m a ,
aliąuem inanem , vacuis m anibus d im ittere 5:
Łączne napelnyl dobrego, a bogate pusczil
proszno (divites dimisit inanes Luc 1, 53, R o zm
53: pysczyl próżne) XV m ed. R XXII 240;

~ puścić (kmiecia) 'p o zw o lić odejść z gospo
darstw a km ieceg o , sinere cm ethonem e praedio
abire 5: Jaco Potr prziyal w *inne rola a yenego
kmecza pusczil przecz 1387 P ozn nr 7, sim. ib.;
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O chtore szedlisko zalowal na mo Ondrzey,
o tom ia sial do nego, bi mo pusczil a on mo
daley schował 1402 K sM a z I nr 242a; Yakom
ya tego czlowyeka nye pusczil, ale poszedł
othe mye, nye postampiwszy my szemskyego
ykladu 1438 P yzd r nr 1160; W prawye czesarskem stogy, aby szlydzy nyevolny... nye
mogły bycz sz rąkv panów szwych wywoleny,
alyszby przes nye yolno pysczeny były (nisi
per eosdem fuerint manumissi) S u l 81; Jako
mnye s thoba ygednano, yzesz thy myala dobrovolnye pusczycz kmyecza Stanislaum 1486
Z a p W a rsz nr 1581; ~ puścić (ducha) ' u m rzeć ,
m o r d : Sic spiritum deo tradidit pusczyla Gn
gl. 162 a.
4. ' wpuścić (co ś lub k o g o ś), p o zw o lić w ejść ,
w prow adzić , w pędzić , ( aliąuem , aliąuid) im m ittere , ad m ittere , recipere, co m p ellere' : Yakom
tego konya, czso na myo Micolay on szalował,
pusczilesm y (leg. ji 'go5) w to stado, gdze on
kasal 1421 P yzd r nr 701; Esze Ondrzei nye
pusczil swego konye ('konia5) w Boguslavoyi
cobili szilan 1435 K sM a z III nr 1686; lacom
ya Mycolayowa konya na polu gwałtem nye
poyąl y nye pusczil do swich kobil 1436 ib.
nr 2327; Wstany, pusczi czlowyeka thego,
othemkny mv koszczol boszy A le k s y w. 112;
Veszmy ssod geden a puszcz (mitte) tam
manno B Z Ex 16, 33; Aczbi kto yraszyl rolyo
albo wynnyczoo, a puszczylby (si... dimiserit)
dobitczoo swe, abi spasł czudze,... za szkodo...
maa nawroczycz ib. 22, 5; <A)cz kto swynye
w czudz lyas na szolądz pysczy (depulerit)
kromye woley D zia ł 59; Panye myły, ny mam
czlovyeka, który by myą pysczyl v staw (ut...
mittat me in piscinam Jo 5, 7) R o zm 256;
Alye myły Kristus... kazał myecz schoyacz
rzekącz: Pusczy (mitte Jo 18, 11, ib. 641:
puscz) myecz v tvoye nożny ib. 637; ~ pu
ścić do ciemnice ' uw ięzić , osadeić w w ięzieniu ,
in carcerem conicere 5: A gdisz bil wrogal
ymyenyy bozemv..., prziwyedzon iest kv Moyzeszoyi..., y pvscili gy so (miseruntąue eum)
do czemnicze B Z Lev 24, 12; ~ puścić w dzirżenie ' w prow adzić w posiadanie , in possessionem m itte r e ' : Ho dzedzynye skargą sampyerz...
pozwani nye stanyely, powod w dzirzenye...
| pusczon ma bicz (actor mittitur in possessionem) S u l 10.
5. 'pozw o lić coś uczyn ić , spow odow ać , że coś ,
ja k a ś czynność się d zieje , sinere aliąuem aliąuid
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facere, efficere, ut aliąuid fia t’ : Iacom ya s Mi
chałem ne mai smowi, bich y (/cg. ji 'go’)
pusczil na polowiczo zita cupicz 1408 KsMaz I
nr 1117; Nye myelysmi cyebye puszcycz odidz
(dimittere) od nas BZ Tob 10, 5; Blędzicz ye 5
puszczyl (errare fecit eos, FI: vczynyl) w przezdrodze Pul 106, 40; Puscza-ly mv na okypyenye swey dusze (quod si pretium fuerit ei impositum Ex 21, 30), szlowye zyvotha, tedy da,
czokolye starzy kaza XV p. post. Kałużn 284; 10
Tegodlya ye odycz pusczyly, yze ych dzyerzecz nye mogły Rozm 635; ~ Pvsczil iesm
{Pul: puszczylesm) <je> podług szodz sercza
gich (dimisi eos secundum desideria cordis
15
eorum) FI 80, 11.
6.
puścić, puścić się rpodać komuś do roz
strzygnięcia, osądzenia, zdać się na czyjeś świa
dectwo, aliąuid alicui diiudicandum permittere,
ad testimonium alicuius confugere5: do kogoś,
czegoś: Ta, czo zastawyla odzenye,... pv- 20
sczyla szye do woythą {OrtMac 137: pusczyla
szye o to do woyta) OrtOssol 100, 4; O wstecz,
gdyby syą zasyą do sadzey pysczyl Dział 50;
~ Ysze Marczin przeprosił Swanszka tim ofsem, nye chczocz sye pusczicz do zyemskego 25
prawa 1410 Pyzdr nr 297; ^ ku komuś: Jaco
Oland kazał Prandocze y Climontowi zassye
ranczicz w to słowo, ezh myal Oland pusczicz
ku przyaczyelom na yyednanye, a nye puszczyl
1399 StPPP VIII nr 8433; Pusczy-ly my (sc. po 30
wodowi, OrtMac 104: pusczyl gy) sampyerz
ku szwyathkom, tedy myszy powod w themsze
szandze szamoszyodm o ten dług przyszancz
OrtOssol 77, 1; ~ na kogoś, coś: Tegdi Dobrogost pusczil na Iaroslawa a na Przeczslawa: 35
Kodi poiedzecze, todi przisozice 1398 Pozn
nr 396; Iaco Micol s Wawrzincem ne vmawal nigednei vmo<wy>, bi meli pusczicz na
przyaczele 1399 Leksz II nr 1376; Jacom bil
gednaczem myedzy Dominikem a Wyssemi- 40
rem, a czy moczne pusczyly na myą, gdze
bich ya jal a yczynil graniczą 1421 Kościan
nr 886, sim. ib. nr 887; Gdy szye ktho prosztho
pusczy n[y]a kogo, ma-ly *pryszyądz? OrtMac
46; ~ Rzeki Pyothr: Smyeszly szyą pusczycz 45
na Warszą y na drugego czlowyeka ?... Mykolay rzeki : Pysczą sye {OrtMac 47: puszczam
szye). A tako z *obo stronu pusczyly szye na
thych ludzy wysznanye OrtOssol 4\, 2—3, sim.
OrtMac 47; Gdyszechmy szye pusczyly {Ort 50
Mac 47: gdyszeszwa szye... puszczyla) oba na
Warszowo wysznanye, a Warsz wysznal podług
mey rzeczy, mogą-ly yą proszeń y praw [a]
bycz? OrtOssol 41, 3; Gdyszesczye szyą obadwą prostho na Warszowo wysznanye pusczyly, I 55
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ysz Warsz ny przyszgal {pro przyszagl), to nye
skodzy Mykolayow[y]ey rzeczy ib. 41, 4, sim.
OrtMac 47; Gdyszem szye ya pusczyl na War
szowo wysznanye a wysznal, a przysząncz nye
chczal, tedy Mykolay ypusczyl szwoge prawo
OrtOssol 41, 4, sim. OrtMac 47; Gdy Pyotr
y Mykolay prosto szyą pusczyly na Warszowo
wysznanye, tedy ortel, czo wyrzekły przyszasznyczy, gest prawy OrtOssol 41, 4, sim. Ort
Mac 47; Gdy szye kto pusczy albo spusczy
{OrtMac 50: gdy szye ktho weszmye) na szwyadzeczthwo szyedzączey rady, czo ony koly
wysznayą, to ma [wysznayą] bycz y stacz
mocznye OrtOssol 43, 4; ~ Tedy odpowyedzal panyey rzecznyk: Panye woycze, puscz
{OrtMac 72: pusczy) na prawo OrtOssol 57, 2;
~ w coś: Andreas... posuit solidum, quia
Kosth aprobauit iuratorem iuris Maydburgensis benivole al. dobrowolne ssą pusczil w prawo
meydburskye... pro equo 1451 Przem II
nr 963; ~ puścić komuś w ręce *oddać do po
lubownego załatwienia, aliąuid alicui arbitro
diiudicandum permittere5: Jako prziyeli do Welgego Koszmina, tako szo pusczili gednafn]cze<m> v rancze 1395 Pozn nr 187; Ysz pany
Vbiscowa my<a)la przywescz pana Micolaya...
do Kolasscowicz a M arczin... pana Donyna,
a tim myela moczno pusczicz w rancze, a ony
ge myely ygednacz o wszitky rzeczy 1420
Kościan nr 807; M athias... ab vna et Stephanus... parte ab altera moczno puscyli w rancze
nobilibus dominis Jarando..., Andree... et
Alberto... pro lacu..., et isti debent invenire
medium inter eos 1420 TPaw VII nr 1562.
7.
'ustąpić komuś czegoś, przekazać, aliąuid
alicui concedere, permittere5: Thymszye obyczayem o wszyelkye gy dacze gymyenye, czo
czlowyek pvsczy (si... miserit) szwey obrony,
[yako] gest pra<wo> OrtOssol 82, 2, sim. Ort
Mac 111; Gdysz to gymyenye gescze za zywotha mnye moya szyostrą [za] poleczyła
przed gayonym sandem y samą k swemv gydaczemy gymyenyy klycze nossylla a swey {leg.
z swej) obrony nygdy go pysczyla (dimisit, Ort
Mac 134: od szwey obrony nygdy go nye
pusczyla) OrtOssol 97, 3; Jakom ya ygednal sya
s tobą, ysch my myalesz pysczycz y stapycz
z ogroda 1494 Zap Warsz nr 1756; ~ puścić
w dział *wydzielić, oddać do podziału, partiri,
aliąuid dividendum permittere5: Ten lan, czo
pani zastawiła..., ten pusczila sinovi w dzal
1397 PKKr I 246; Yakom ia nye pusczila swego
prawa swim dzeczem w dzyal 1425 Pyzdr
nr 781;
~ puścić się czegoś *zrezygnować
z czegoś, wycofać roszczenie, aliąuid omittere,
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aliąua re supersedere, desinere rem aliąuam sibi
vindicare': Tedy ona ma naprzód wszancz tha
osmdzyeszanth grzywyen, gdy szyą gych ona
nye pusczylą albo nye odrzekła przed prawem
(cum ipsa eas non dimiserit) OrtOssol 95, 4, 5
sim. Ort Mac 131.
8. ' zesłać, sprowadzić coś na kogoś, coś, aliquid alicui, alicui rei mittere, afferre*: Tocz
puszczyo w toosz godzyno... wyelyky grad
(en pluam ... grandinem) BZ Ex 9, 18; Pu- 10
szczyl gesz gnyew twoy (misisti iram tuam),
który poszarl ge ib. 15, 7; Owa ya wam puszczyoo chleb (pluam vobis panes) z nyebyosz
ib. 16, 4; Zwoi sobye, które chcesz: albo trsy
lyata glod w zemy..., albo trsy dny myecz 15
boszi pusczoni ha zemyo smyercy (gladium
domini et pestilentiam yersari in terra) BZ I
Par 21, 12; Na zamoczayocze ye puszczylbych
byl (misissem, FI: poslalbich bil) rękę moyę
Pul 80, 13; Nye mnymayczye, abychczy przy- 20
schedl pvsczycz myr na zyemye (mittere in
terram Mat 10, 34) Rozm 312; ~ Tego na nye
szaluyą, gdzesz... są yachali ną dzedziną...
y pusczili ludzy na Yanow dom 1427 BiblWarsz
1861 III 40; Jaco Dzirszek pusczil <się> sz<a>- 25
mowtor na moy pusth w mem y dwu my
kmeczu sbyl gwałtem 1446 ZapWarsz nr 796;
Pvsczą na wasz (immittamąue in vos Ley 26, 22)
szwyerzathą polna XV p. post. Kałużn 288;
Albo by mogl (sc. Krystus) na yass pusczycz 30
lwy (immisit in eos... leones IV Reg 17, 25),
yschby yass rostargaly Rozm 628.
9. ' wypuścić z siebie, wytworzyć, wydać, emittere, edere, proferre*: Ista vinea... tot palmites,
otnogy, latoroszlek, protulit puściła syebye 35
(leg. z siebie) ca 1450 PF IV 569; Na to postavyl, aby szebe *szamo albo gynsze poszytky
podała, puszczyk ib. 570; Czso zostanye
z domu Iuda, puscy (mittet) k[r]orzen na doi
a ycziny yszitek wzgoro BZ IV Reg 19, 30; 40
Pusczie latorosly frondes (florete flores ąuasi
lilium et datę odorem, et frondete in gratiam
Ecclus 39, 19) 1471 MPKJ V 85; Asz nathychmyast ona ysta sycha laska pysczyla odrosły
y kyytla (yirga... pullulavit frondibus et flori- 45
bus) Rozm 32; Bo szą sz nyego, s tego ysnego
korabya, yypadly trzy drzewa, pysczyly odmlodzy zakyytnawschy y dały ovocz (ramos,
frondes atąue flores cum fructu protulerunt)
ib. 71; ~ ' wypuścić pędy, zacząć się rozwijać, 50
gemmascere’ : Czczyenye o tern,... kako yego
(sc. Jozefa) laska pysczyla, obrosła y zkwytla
(quod yirga eius floruit) Rozm 32.
10. puścić (glos) fwydać głos, przemówić, vocem edere*: Hoc ipse demon probat et in nocte | 55
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natiyitatis dom ini... erumpens, pusczil, yocem
de terra dixit XV med. GIWroc 75 v.
11.
'puścić z ręki, wyrzucić, manu mittere,
conicere’ : puścić los 'rzucić losy, losować, sort es
conicere, sortiri’ : Na odzew moy pusczili loos
(miserunt sortem) FI 21, 19, sim. Pul; ~ pu
ścić niewód 'zapuścić, zarzucić niewód, rete
ponere, praetendere*: Simile est regnum celorum sagene misse, newodowi pyszczonemw,
in marę (Mat 13, 47) ca 1420 R XXIV 86;
~ puścić strzałę 'wystrzelić, emittere’ : Przetosz
to mowy pan bog o asyrskem krolyv: Nye
wnydze do myasta tego any puscy (mittet)
strzali do nyego BZ IV Reg 19, 32; ~ puścić
precz 'odrzucić od siebie, wyrzucić, reicere, repellere, eicere5 (?): Tego na czo zaluyo, eszesz
my drzewa mego gwałtem wzol poi zachczika..., a gdim czo ygonil i wszczognol... per
preconem ad iudicium, ale thy... puszczil yesz
misisti robora ultra vel ylg. precz 1425 KsMaz II
nr 1335, sim. ib.
12. puścić, puścić się kogoś 'opuścić, odejść
od kogoś, aliąuem relinąuere, abire5: On bodze
s tobo, a nye pysczi syo czebye(non dimittet... te)
ani ostanye czebye BZ Deut 31, 8; Vslyschayszy to dzyyoyaly szye a odschedschy od nyego
y *posczyly gy (relicto eo abierunt Mat 22, 22)
Rozm 457.
13.
puścić się 'spuścić się, skoczyć, desilire :
Postayyl y (leg. ji, sc. Jesukrysta) na yyrzchv
kosczyola rzekącz yemv: Yestlysch ty syn boży,
pusczy szye na doi (mitte te deorsum Mat 4, 5)
Rozm 196.
Cf. Puściły, Dopuścić, Odpuścić, Opuścić,
Popuścić, Przepuścić, Przypuścić, Rozpuścić,
Spuścić, Upuścić, Wpuścić, Wypuścić, Za
puścić, Zopuścić, Opuścieć, Spuścieć, Opuściewać, Puszczać, Dopuszczać, Odpuszczać,
Opuszczać, Przepuszczać, Przypuszczać,
Rozpuszczać, Spuszczać, Upuszczać, Wpusz
czać, Wypuszczać
Puścieły cf. Puściły
(Puściły) Puścieły (?) ' wstrętny, turpis*:
O utri sanies fetida pusczela ropo! XV med.
R XXIV 347.
Puścina fo rm y : n. sg. puścina 1232 KodMazL 7, 1243 KodPol III 43, 1353 DokMp I
91, etc. etc.; ~ g. sg. puściny 1395 Leksz I
nr 2062, 1395 TPaw IV nr 5119, 1415 Pozn
nr 860, etc. etc.; ~ d. sg. puścinie 1405 HubeZb
105, 1488 ZapWarsz nr 1632; ~ ac. sg. puścinę 1410 Piek VI 395, 1417 Czrs 108, 1425
KsMaz II nr 1014, etc.; ~ i. sg. puściną 1428
Pozn nr 1500, 1437 KsMaz III nr 2901, Sul 40,
Dział 29; ~ l. sg. (o) puścinie Dział 29; ~ n. pi.
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puściny Sul 13, 1458 AKPr II 104; ~ g. pl.
puścin 1483 AGZ XVIII 249; ~ ac. pi. pu
ściny 1419 TPaw IV nr 3308; ~ /. pl. (o) puścinach Sul 13. 40, 3460 AKPr IV 411, 1471
MPKJ V 60.
Z naczenia: 1. *wyludniona, porzucona osada,
vicus a hominibus desertus, relictus5: Fratri seniori... cessit Wyelepolye,... fratri iuniori castrum Camyenyecz cum ... Zawada, que dicitur
desertum al. pusczyna sub castro, ubi quondam
predium fuit 1448 AGZ XI 316.
2. fpustynia, loca deserta : W pusczinach in
vastitate (in vastitate et famę ridebis et bestias
terrae non formidabis Job 5, 22) 1471 MPKJ
V 60; Pusczina (war. kal. rp.: puscza) solitudo
(relicta est in urbe solitudo et calamitas opprimet portas Is 24, 12) MPKJRp V 52 v.
3. 'dobra (ruchome i nieruchome) przypada
jące komuś w spadku po śmierci właściciela,
spadek, też spadek bezdziedziczny, bona (mobilia et immobilia), quae alicui possessore mortuo
hereditati obveniunt, hereditas': *Puszin 1340
LPom 81; Domina Cristina... totam partem
hereditatis sue... ex successione paterna legitime contingentem et eciam totam partem,
que pusczyna vlg. nominatur,... yendidit 1353
DokMp I 91; Stasco... ducit testes contra
Nicolaum... pro puscina 1381 StPPP VIII
nr 1134, sim. 1396 ib. nr 5784, 1398 ib. nr 7325.
7325a, etc.; Infra XIIII annos puscina ista est
1381 StPPP VIII nr 1134; lako pan Maczek
wrzucił so w Yankowo *puczine 1394 HubeZb 69; Staszek... aquisivit 50 marcas pusczni
po Adame 1395 Leksz I nr 2062, sim. 1395
TPaw IV nr 5119; Katerina... ab omnibus
partibus hereditatum suarum paternis et maternis habitis vel habendis et ab omnibus derelictis vlg. puscziny... recessit 1400 StPPP II
nr 630, sim. 1401 KsZPozn nr 707; Pusczina
ca 1400 LPom 81; Pro mille marcis maternis
derelictis vlg. pusczyna 1402 StPPP II nr 872;
Esze Simun... yest blisszi ku Dzeczartowskey
pusczine... niszli Crzistek 1405 HubeZb 105,
sim. 1488 ZapWarsz nr 1632; Wlostoni... accidit recognicio... erga Drogoslawam... pro de
relictis vlg. o pusczino, yidelicet pecudibus et
pecuniis 1410 Piek VI 395, sim. 1417 Czrs 108,
1425 KsMaz II nr 1014; Jako pany Daczka
ne wsz0la puscziny po swem bracze 1415 Pozn
nr 860, sim. 1418 Kościan nr 671, 1419 AKPr
VIIIa 44, 1420 Czrs 227, 1428 ZapWarsz
nr 2803; Yz po Lorcowey smerczy...
srzebrem, penądzmy... y odzenim w * Eydanowich dzeczy dom ne wneszono pusczini jaco sto grziwen 1418 Kościan nr

660, sim. 1418 Pozn nr 942; Jako Bogusch
s szwim oczczem wszyanl puscyni, jasch
puscyna przisluschala bliskosczya na Pawia
po czotcze... zitem, bidlem, pyenandzmi,
odzenym 1418 TPaw VII nr 404; Pro diuisione... hereditatis... et pro relictis ylg. o pu
scziny 1419 TPaw IV nr 3308; Jakom ya ne
ranczyl Pawiowy wyrzeczeną sa Hanną za pusciną, ale za oczysny 1427 ZapWarsz nr 236;
O cthoro puscino na myo Voycyech szalował,
za thom ya gemv dosicz yczinil ib. nr 2769,
sim. 1428 ib. nr 323, 1429 ib. nr 352; Jako
pan Woczech... tho dzedzyczthvo..., czszo mu
szyą dostało pusciną po braczye, przeaal panu
Jandrzeyewy 1428 Pozn nr 1500, sim. 1437
KsMaz III nr 2901; Helizabeth... duas partes
hereditariorum bonorum residuas, que eam
concernebant racione funeralium al. puscziny
post Nicolaum, fratrem ipsius, obligauit 1439
StPPP II nr 2772; Tesz zapowyedamy owszeyky,
aby dzewky w dzedzynach, czo *gest pysczina
rzeczony, nye wszstąpowaly (Dział 54: aby
szadna dzewka w pusczyną nye ypadala) Sul 57;
Pusczyna mortuaria XV p. pr. R XVI 323,
sim. Ort Cel 8, OrtLel 234; Hereditas obmortua
dzedzina odvmarta uel pysczina (OrtLel 234:
pusczizna) przez dzedzicza OrtCel 5; De omni
bus bonis hereditariis et mobilibus et immobilibus, deserticiis al. od pusczyn quibuscunque
dicantur nominibus... post quascunque personas... steriles al. puste 1483 AGZ XVIII 249;
~ U t... de bonis uiri defuncti prius exsoluatur integre extimatio totius supellectilis... et tunc
demum reliquum reputetur puscina 1232 KodMazL 7; Contulimus... yillam Podolani, quam
quondam comes Evstachius ex nostra donatione possedit..., eo enim mortuo et filio eius
post ipsum, ad nos sicut desolata hereditas,
que puscina ylg. sonat, rediit 1243 KodPol III
43; Quod licet yille... ad nostre possessionis
dominium nomine ylg. *pusczine ad nos fuerant
devolute 1368 KodMazL 78; O pysczynaach
(AKPr II 104: de relictis kmethonum ylg. puszcziny, AKPr IV 73: de relictis bonorum
al. o pusczyny kmethonum) Sul 13, sim. 1460
A KPr IV 4 11; Ostatki, yez rzeczoni pusczy ni kmyecze (derelicta... cmethonum), paanom przycz
nye mayą Sul 13; O pysczynach (de relictis,
Dział 29: o pvsczynye kmyeczskyey)... Kedi
kthorzy kmyecze sz tego... zyyotha przes
plodv schodzą, gych wszistko ymyenye ryszayącze y nyervszayącze, pysczyną rzeczone, obykly
szą oblapacz szobye panowye (Dział 29: pvscziną gego dobra k sobie przygmyyą) Sul 40;
Marcus... recepit de kmethonibus... post kme-
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thones derelicta al. othvmarsczyszny seu pusczynifa] ad ipsam Margaretham pertinentes
ca 1470 AGZ XIX 346.
Cf. Puszcza 4.
Puścinny 'będący przedmiotem spadku, qui
alicui hereditatiobrenif : Qucd Andreas... diuisit,
oddzelil, in parte termino Chrczononis filiastros
suos puscinne 1391 TPaw III nr 2064; Qui
floreni fuerunt post fnortem fratris eorum Andree pye memorie al. posczynnye (pro pusczynne) 1463 AGZ XVI 8.
Puścizna 'dobra (ruchome i nieruchome) przy
padające komuś w spadku po śmierci właści
ciela, spadek, też spadek bezdziedziczny, bona
(mobilia et immobilia), quae alicui possessore
mortuo hereditati obveniunt, etiam bona quorum
nullus heres inrenitur : Ysze Nastcze przyno
szony penandze... pyancz a dwadzescza grzywen gyey maczerzysny, czsosz szye gey pusczysno dostało 1418 Pyzdr nr 556; Nikel...
pro porcione deserti... Machnę satisfecit, pro
quaquidem porcione... Machna vna cum consorte suo... debent dare pacem euiternam et
nunquam pro tali desertacione vlg. o pusczizna ipsos nec ipsorum pueros debent monere 1447 Monlur III 153; Haereditas obmortuata dzedzina odumarta, pusczizna (OrtCel 5:
pysczina) przez dzedzicza OrtLei 234; Quod...
Stanislaus... pro derelictis post mortuam manum ... racione dotis et dotalicii vlg. puscziszna
eis satisfecit 1484 AcRect I nr 948; ~ Cum
aliqui homines sive kmethones absque prole
de hac luce decedunt, ipsorum omnia bona
mobilia et immobilia nomine yulgari puscysna
(ib.: pusczyna) domini ipsorum eorundem consueverunt occupare 1472 AKPr IV 125, sim.
XV AKPr V 306.
Putnik cf. Pątnik
Puzdro 'pudlo z możliwymi przegródkami lub
wklęsłościami różnego kształtu, dostosowane do
przechowywania różnych przedmiotów, futerał,
pyxis, theca' : Presentaverunt... duas cuppas
al. cubky deauratas et cum fultris al. pusdra
1464 M MAe XIII nr 1952; Gethno vygmą
s pv<z)drą koszy, nathychmyasth szmyeny<s)ch
gloszy De morie w. 227; Florenum za pustdra
pro cyfo et cocleari 1472 RachKról 91; Pro
conservatorio missalis domine regine al. puzdro
1477 ib. 203, sim. ib. 213; Reseruaculum al.
puszdro 1497 RocznKrak XVI 65; Pro duabus
pusdra super kupki cum cristallo 1500 ZsigBud
56; Pro puzdra ad magnas phasszy argenteas ib;
A labore puzdro pro brotphasz magno ib. 82.
Pwa ' ufność, fiducia : Blogoslaweni wszistcy,
gisz ymai0 w nem pwo (qui confidunt in eo,
S ło w n ik sta r o p o ls k i V II

PW AĆ

409

Pul: którzy w nyem pwayo) F i l , 13; Vbi confidencia, gl. fiducia pffą, secure quieicas XV
med. RRp XXIII 280.
Pwać fo rm y : praes. ind. 1. sg. pwam FI
5
i Pul 24, 1. 68, 4 ; 3. sg. pwa FI i Pul 20, 7.
33, 8. 56, 1. 83, 13; 7. pl. pwamy 1466 R XXV
135; 2. pl. pwacie Kśw ar 3, FI i Pul 30, 31;
3. pl. pwają FI i Pul 30, 24. 32, 18. 33, 22, etc.;
~ imper. 2. sg. pwaj FI i Pul 36, 3. 5. 41, 7, etc.;
10
3. sg. pwaj FI i Pul 130, 5; 2. pl. pwajcie FI
i Pul 61, 8. 145, 2; ~ part. praes. act. adv.
pwaję Rozm 681; pwając FI i Pul 25, 1; adi.
ac. sg. m. pwającego FI i Pul 31, 13. 85, 2;
g. pl. m. pwających Fl i Pul 17, 33, Pul 36 arg.;
15
d. pl. m. pwającym Pul 26 arg. 39 arg.; ac.
pl. m. pwające Fl i Pul 16, 8; ~ inf. pwać Fl
i Pul 61, 10. 111, 7. 117, 8, etc.; ~ fut. L sg. m.
będę pwać Fl 43, 8, Fl i Pul 26, 6, Pul 70, 15;
pwać będę Fl 70, 15; Fl i Pul 54, 27. 55, 3, etc.;
20 2. sg. m. pwać będziesz Fl i Pul 90, 4; 3. sg. m.
pwać będzie Fl 63, 11; 3. pl. m. będą pwać
Fl i Pul 35, 8. 39, 5; ~ praet. 1. sg. m. pwał
jeśm Fl i Pul 30, 1. 18. 37, 16, etc.; pwałem
Pul 30, 8; jeśm pwał Fl i Pul 15, 1. 24, 21.
25
40, 10, etc.; ja pwał Fl 30, 8; 3. sg. m. pwał
jest Fl 21, 8, Fl i Pul 51, 7; pwał Fl i Pul 90, 14.
113, 17, 1461—7 Serm 98v, Pul 21, 8; f. pwała
Fl i Pul 129, 5; neutr. pwało jest Fl 27, 9;
7. pl. m. pwali jesmy Fl i Pul 32, 21. 22; 3. pl. m.
30 pwali są Fl 21, 4. 77, 26; są pwali Fl 21, 4,
Fl i Pul 36, 42; pwali Fl i Pul 21, 5, Pul 21, 4;
~ condit. 3. pl. m. -bychą pwali Pul 145 arg.
Z n a c z e n ie : 'ufać, wierzyć, confidere, credere : bez dopełnień w tekście polskim: la za35 prawdo wszegdy pwacz todo (semper sperabo,
I Pul: będę pwacz) Fl 70, 15; Pleczoma swogima
| zasłony czebe y pod pormy iego pwacz
todzesz (sperabis) Fl 90, 4, sim. Pul; Pfal
gesm (sperabam Is 38, 13) Fl Ezech 5, sim.
40 Pul; Si autem forcior illo superveniens vicerit
eum, vniuersa eius arma auferet, in quibus
confidebat pfal (Luc 11, 22) 1461—7 Serm
98v; ~ na coś: Oczi bosze... w tich, gisz
pwaio na miloserdze iego (qui sperant super
45
misericordia eius) Fl 32, 18, sim. Pul, sim. Fl
i Pul 146, 12; ~ w kogoś, coś: Puace v moch
boga uasego Kśw ar 3; Dziwna vczin miloserdza twoia, iensze zbawone czinisz pwaiocze
w czo (sperantes in te) Fl 16, 8, sim. Pul; Bog...
50
zaszczitcza iest wszech pwai0cich wen (sperantium in se, Pul: w nym) Fl 17, 33; Bo crol pwa
w gospodna (sperat in domino) Fl 20, 7,
sim. Pul, sim. Fl i Pul 33, 8. 56, 1. 83, 13;
W czo so pwali (in te speraverunt, Pul: pwaly)
55
oczczowe naszy, pwali so y zbawił ies ie Fl
52
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21, 4; W c70 pwali (in te speraverunt) Fl 21, 5,
sim. Pul; Pwal iest w gospodna (speravit in
domino, Pul: pwal w bog), witargne gi FI 21, 8;
Bosze moy, w czo pwam (in te confido) FI
24, 1, sim. Pul, m/w. F/ i Pul 68, 4; Strzeszi
dusze m o i e y . b o iesm pwal w czo (speravi
in te) FI 24, 21, sim. Pul, sim. FI i Pul 40, 10.
55, 4. 11. 143, 3; W gospodna *pwaiocz (in
domino sperans, Pul: pwayącz) ne pomdlon
bodo FI 25, 1; Acz wstanę pizeciwo mne boy,
w ten ia bodo pwacz (in hoc ego sperabo)
FI 26, 6, sim. Pul; Wen pwalo iest (in ipso speravit, Pul: pwalo) sercze moie FI 27, 9; W czo,
gospodne, pfal iesm (in te... speravi) FI 30, 1,
sim. Pul, sim. FI i Pul 30, 18. 37, 16, eter, Ale
ia w gospodna pwal (in domino speravi, Pul:
pwalem) FI 30, 8; Nagotowal ies tim, gisz
pwaio w czo (qui sperant in te) FI 30, 24, sim.
Pul, sim. FI i Pul 33, 22, etc.; Moszne czincze... wszitcy, gisz pwacze w gospodna (qui
speratis in domino) FI 30, 31, sim. Pul; Pwaioczego w gospodna (sperantem... in domino)
miloserdze ogarnę FI 31, 13, sim. Pul, sim.
FI i Pul 85, 2; W iego swote ymo pwali iesmi
(in nomine sancto eius speravimus) FI 32, 21,
sim. Pul, sim. FI i Pul 32, 22; Pway w gos
podna (spera in domino)! FI 36, 3, sim. Pul,
sim. FI i Pul 36, 5. 41, 7. 16. 42, 6; Zbawi ie
(sc. prawe), bo so pwali wen (quia speraverunt in eo) FI 36, 42, sim. Pul; Vzrzo mnodzi
y bodo ss bacz, y bodo pwacz w gospodna
(sperabunt in domino) FI 39, 5, sim. Pul;
Bowem ne w loczisco moie bodo pwacz (non...
in arcu meo sperabo, Pul: nye w lęczyszcze
moye *będze pwacz) FI 43, 8; la wem, pwacz
bodo w czo (sperabo in te), gospodne FI 54, 27,
sim. Pul, sim. FI i Pul 55, 3. 56, 2. 90, 2; Pwaycze wen (sc. w boga, sperate in eo) wszelike
sebrane ludzi! FI 61, 8, sim. Pul; Ne chczeycze
pwacz w lichoti (nolite sperare in iniquitate)!
FI 61, 10, sim. Pul; Weselicz se bodze prawi
w bodze, y pwacz bodze wen (sperabit in eo,
Pul: pwacz *będzę) FI 63, 11; W czo iesm,
gospodne, pwal (in te, domine, speravi) FI 70, 1,
sim. Pul; Bo w mo pwal (in me speravit),
zbawo gy FI 90, 14, sim. Pul, sim. FI i Pul
113, 17; Gotowo sercze gego pfacz w gos
podna (sperare in domino) FI 111, 7, sim.
Pul, sim. FI i Pul 117, 8, sim. Pul 61 arg.; Dvsza
moya pfala w pana (speravit anima mea in
domino) FI 129, 5, sim. Pul; Pfay Israhel
w gospodna (speret Israel in domino) od nyne
asz na weky! FI 130, 5, sim. Pul; Ne pfaycze
w ksoszota (nolite confidere in principibus),
w syny ludzske FI 145, 2, sim. Pul; O regina

celi..., post deum nawyanczey w cza pwamy
1466 R XXV 135; Ten ps<alm> powyada,
yze Kristus... zbawyenye yest pwayoczym
w szyę sług swoych Pul 26 arg., sim. ib. 39 arg.;
Ten ps<alm> powyada, yze Xpus wszech sprawyedlywych, w szyę pwayoczych zbawyenye
yest wyekuye Pul 36 arg.; Prorok... pogany
napomyna, abycho nye pwaly w lyud Pul
145 arg.; Myły Cristus pfayą v pravdą, którą
navczal, przyvodzy byskupa ku svyadeczthw
Rozm 681; ~ w kimś, czymś: Sinowe ludzsczi
w pocriczu scrzidl twogich bodo pwacz (in
tegmine alarum tuarum sperabunt) FI 35, 8,
sim. Pul; Bo ne werzili so w boga ani pwali
so (Pul: y ny nadzeye myely) we zbawenu iego
(nec speraverunt in salutari eius) FI 77, 26;
Blogoslawyeny wszystczy, którzy w nyem pwayo
(qui confidunt in eo, FI: gisz ymaio w nem
pwo) Pul 2, 13; Zachoway mye, gospodnye,
bo yesm pwal w tobye (speravi in te, FI: bo
iesm pwal w czo) Pul 15, 1; Pwal yest w mnostwe bogacztw swych (speravit in multitudine
divitiarum suanim, FI: pwal iest w mnoszstwo
bogaczstw swogich) Pul 51,7. ~ Cf. Nadpwać,
Ufać.
Pych cf. Pycha
Pycha, Pych fo rm y : n. sg. pycha FI i Pul
73, 24, 1436 RRp XXIII 278, 1437 Wisi nr 228
s. 86, etc.; ~ g. sg. pychy FI i Pul 35, 12,
Spow 4, BZ Num 15, 30, etc.; ~ d. sg. pysze
BZ Tob 4, 14; ~ ac. sg. pychę XV med. MPKJ
V 431, XV med, S K J I 65, BZ Lev 26, 19, etc.;
pych FI i Pul 16, 11. 30, 30. 100, 9; ~ i. sg.
pychą Spow 3. 6. 8, XV med. R XXII 235,
BZ Deut 1, 43, etc.; ~ l. sg. (w) pysze BZ
Judith 8, 17, Pul 30, 22. 58, 13; ~ ac. pi. py
chy Fl i Pul 73, 4.
Z n a czen ie: 'próżność, wyniosłość, zarozu
miałość, superbia, insolentia, arrogantia, fastidium, yanitas': Vsta gich m<oł>wila pich (superbiam) Fl 16, 11, sim. Pul; Bo prawdi szuka
gospodzin y odplaczy *obpliwicze czinoczim
pich (superbiam) Fl 30, 30, sim. Pul; Ne przichodzi mi noga pichi (pes superbiae) Fl 35, 12,
sim. Pul; Wznesy rocze twoye w pichi gich
(in superbias eorum) do concza! Fl 73, 4, sim.
Pul; Picha gich (superbia eorum), gisz so cze
nenasrzeli, wstopuie zawszdi Fl 73, 24, sim.
Pul, sim. ca 1450 PamLit IX 319; *Me bodze
bidlicz pozrzod domu moiego, ien czini pich
(superbiam) Fl 100, 9, sim. Pul; Yakomkoly
szgrzeszyl pychą (Spow 4: s pychy) Spow 3.
6. 8; Sic orbata fructu pompositas, gl. pompa,
superbia, iactancia, elleuacio pycha, cernitur
1436 RRp XXIII 278; Pycha fastus 1437 Wisi
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nr 228 s. 86; Kako przes opyekadlnyky panowye
swyetszsczy y kosczyelny, a przes wełny pycha
(superbia) [...] wyobrazzony so XV med. MPKJ
V 429; Na rokotarzznoscz d<o)br czerekwnych
prze pycho (pro superbia) ib. 431; Gdisch
picha... Yadama sz Gewą sz rayu wignala,
boymisch syą, bichom pichą krolewstwa nyebyeskyego ny straczily XV med. R XXII 235;
Sustinetis enim ..., si quis extoJlitur, gl. sc. in
superbiam w pychę sze nad waasz podnoszy
(II Cor 11, 20) XV med. SKJ I 65; Potro pycho
twardości wasey (superbiam duritiae vestrae)
BZ Lev 26, 19; Ale dvsze, ktoresz z pychy
(per superbiam) vcinyo *nyeczo, sgrzeszo BZ
Num 15, 30; Nadowszi syo picho (tumentes
superbia) w[y]esliscze na goro BZ Deut 1, 43;
Nye wznyeszesz syercza swego w picho (in
superbiam) nad swo braczo ib. 17, 20; Pisze
nye przepusczay nygdi w twem smislu albo
w twem slovye panowacz (superbiam nunquam ... dominari permittas) BZ Tob 4, 14;
Abi iako syo zamocylo syerce nasze w gich
pisze (in superbia eorum), tako takesz s pokori
naszey abichom oslawyeny biły BZ Judith 8, 17,
sim. Pul 30, 22. 58, 13; Przyszyasznyk ma
przydz ku gaynemu szadv besz przykazanya,
a przykazely mu woyth..., nye przyydzyely,
a tho czyny szwey {leg. z swej) wolyey yacoby
sz pychy Ort Mac 63, sim. OrtOssol 51, 1; Dyabolus in corde dominatur per superbiam przes
picho 1461—7 Serm 96 v; Pycha tumor (per
tumorem animi sui propheta confinxit Deut
18, 22) 1471 MPKJ V 29; Jan ... ne wedzecz
kthorim duchem zavedzon albo kthoro pycho
nadchnony gy (sc. Jakuba) sprośnymi... slowmi
omovil 1474 Zab 540; Pyrwszy pycha yest
grzech *głowny a *łakomsthwo yemv równy
ca 1500 SIO cc XII 159; Kroi tvoy przyschedl...
nye na slotem vozye albo na *konnyoch, albo
s którą pycha, alye na oslye (Zach 9, 9) Rozm
446; A to vczynyl z yego vyelykyey pychy
ib. 801.
Pychać 1. 'przebijać, przenikać, penetrare :
Wyączey pychayacz (war. kal.: przechodzanczscha, leg. przechodzącsza) penetrabilior (vivus est enim sermo dei et efficax et penetrabilior
omni gladio ancipiti Hebr 4, 12) MPKJ V 131.
2. fpopychać, potrącać, commovere9 pellcre,
protrudere": Yacom ya ne yechal na Staskow
dom sylo samosothm ani yego zoni pychal 1410
KsMaz I nr 1453.
Pychawiec bot. 'bodziszek czerwony, Gera
nium sanguineum L.": Pychawyecz herba ruperti
1460 Rost nr 3587.
Pychawka bot. 'purchawka, Lycoperdon bo-
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vista L.5: Pychawka vessa łupina 1472 Rost
nr 460.
Pychlić *pielęgnować, pieścić, curare, forere’ :
Fouere carnem pychlicz ca 1450 PF IV 573;
Qui nutrit et diligit inordinate corpus suum
koble, pychly nevrzodne ib. 580. ~ Bohemizm.
Pychnąć *wprowadzić gwałtownie w ruch, po
pchnąć, commovere9 pellere, protrudere5: Ostia
impegit pychnąl 1448 R XXIV 352.
IPyczsco *jakaś broń, może maczuga, genus
ąuoddam armorum, fortasse clava" : Albertus...
debet locare Gregorium... contra Albertum
cmetonem... pro tria vulnera crvawe et sex
szine, quod fecit cum pyczsco 1406 TPaw IV
nr 1109. ~ Zapewne błąd wydawcy zam. kyczsco, a. pyosceo.
IPylczycz *?": Ktho podług nawky zywye,
izathko bąndzye scząsczye wynyl, bo trudno pylczycz [...] (raro enim diligentiam cum infortunio sociabis), ale trudnyey lenywsthwo z nyescząsczym rozląnczycz XV p. post. R I s. XLVII.
~ Może błąd zam. pilność a. zam. połączyć.
Pynzel cf. Pędzel
Pypeć ' chorobliwe zrogowacenie języka dro
biu, pituita : Pypecz pituita 1437 Wisi nr 228
s. 88, sim. 1459 Z? XXIII 295, ca 1500 Erz 83.
Pyrk 'gatunek małych śledzi, genus chalcidum
minorum : Yaco pan Mosczicz... wrócił wsitko
gymene Wąchowy..., yedno dwe clodze sledzy
pyrkow, to mu poznał 1418 Pozn nr 964.
Pyrz cf. Perz
Pyrzyna cf. Perzyna
Pysk 1. 'usta zwierzęcia, tu ryj świni, os animalis, hoc loco: rostrum porci : Sicut sus...,
que iuxta commune proverbium remocius non
videt, nisi quantum rostrum eius se protendit
yasz daley pisku ne wydzy 1466 R XXV 140.
2. bot.: a. świni pysk ' rozchodnik, Sedum telephium L ć : Świni pisk crassula maior 1437
Rost nr 2564; Swyni pysk chilon 1472 ib.
nr 1867; ~ fmniszek pospolity, Taraxacum officinale Wiggć: Swyny pyszk rostrum ca 1465
Rost nr 4059; ~ b. psi pysk 'portulaka pospo
lita, Portulaca oleracea L ć : Psy pyszk portulata
XV ex. GlLek 40; ~ frozchodnik, Sedum telephium L ć : Psy pysk crassula media 1472 Rost
nr 720.
Pyskować cf. Wspyskować
Pyszen cf. Pyszny
Pysznić się 'być pysznym, wynosić się, wy
wyższać się, superbum esse, se maiorem facere,
se ejferre': Pysznycz szya adrogare ca 1455 JA
XIV 492; Kyedy sze pyszny zlosny (dum superbit impius, FI: kędy se powisza zli), zazega
52*
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szyę vbogy Pul 9, 23; Domy yyszokye stavyczye,
ktorez myslyczye drogyem kamyenyem oslobycz, tamże v nych yemy szye pyschnycz
Rozm 522.
Pysznie ' butnie, dumnie, superbe : Przeto nynye yusz gesm poznał, zze wyelyky gest pan
nade wszitky bogy, przeto ysze pisznye (su
perbe) czynyly przeczyw gym {sc. Żydom) RZ
Ex 18, 11; Dalesz znamyona y dziwi nad pharaonem y nad wszitkimy slugy gego..., yszesz
vznal, ysze pisznye (superbe) przecyw gym
(sc. Żydom) czinyly BZ Neh 9, 10.
Pyszno ' butnie, dumnie, s u p e r b e Ale ony
y oczczowye naszi piszno czinyly (superbe egerunt) przecyw tobye i?Z Neh 9, 16; Pisno czi
nyly (superbe egerunt) a nye posłuchały twego
przikazanya ib. 9, 29; Pan Pavel pischno pige
pivo Park 403, sim. ib. 404. 414; Nygdy pysno
nye yezryala albo nyelaskavye Rozm 21; Kto
yest yyąthschy ve cznotach myedzy vamy...,
ten ma pyrvey smyerna służbą vczynycz, nye
pyssno panvyącz (Luc 22, 26) ib. 558.
Pyszność fduma, zarozumiałość, superbia, insolentia : Nema boizcze vsta lscziwa, isze
mowo przecziwo prawemu lichoto w pisznosczi
(in superbia, Pul: w pysze) FI 30, 22; Polapeny boizcze w pisznosci swey (in superbia
sua, Puk. w pyssze swoyey) FI 58, 13; Przeto
trzimala ie pisznoscz (superbia, Pul: pycha),
pocriczi so lichoto y nemilosczo swoio FI 12, 6;
Szpowadami szo..., yszeszmi szgrzeszili... pysznoszczo Spcw 1; Kaio sse teze, izem sse dopusczil sedm smertnich grzechów: w pisnosczi
Spow 2.
Pyszny fo rm y : n. sg. m. pyszen Rozm 157;
pyszny Gn 174a; ~ g. sg. f. pysznej Rozm 53;
neutr. pysznego FI i Pul 100, 7; ~ d. sg. f.
pysznej Gloger; ~ ac. sg. m. pysznego FI i Pul
88, 11, XV p. post. R XXV 221, XV
ib. 148;
neutr. pyszne XV ex. AKLit III 106; ~ i. sg. m.
pysznym XV ex. SKJ I 143; ~ Z7. pl. m. pyszni
FI i Pul 118, 51. 78. 122, BZ Judith 9, 16,
Rozm 402; ~ g. pl. m. pysznych FI i Pul 17, 30.
118, 69, M W 28a, Rozm 424; ~ d. pl. m.
pysznym FI i Pul 93, 2. 122, 5, XV med. R XXII
237; ~ ac. pl. m. pyszne FI i Pul 118,21, XV
med. R XXII 235, XV p. post. MacDod 32,
etc.; f. pyszne M W 139b.
Z n a czen ie: fdumny, wyniosły, zarozumiały,
superbus, insolens, arrogam : Xpc na {pro ne)
chczal gest byl cloueka stvorzycz s pouetrza
tegodla, abycz on ne bil pyszny Gn 174a;
Pisznego oka (superbo oculo) a nesytego sercza,
ss tim iesm ne yadl FI 100, 7, sim. Pul; Ya
woczey dowierzaam pokorney grzesznyczy nyz
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pyszneey dzewcze Gloger; Gymyenya wyeloscz
a czczi tego swyata nabiczye cziny ludzi nadąte a pischne XV med. R XXII 235; Roszproszil piszne mysly {MacDod 32: pyszne myszla,
EwZam 289: pyszne dvszą, Rozm 53: wschytky
pyschney mysly) szercza gich (dispersit superbos
mente cordis sui Luc 1, 51) M W 139b ; Iacosz
tho Iudyth Olopharna zabyla pyszn[y]ego XV
p. post. R XXV 221; Pochil, czocz pysn[y]e
(flecte, quod est rigidum) XV ex. AKLit III 106;
Nye bycz pyschnym (non esse superbum) XV
ex. SKJ I 143; Melankolya tako rzekącza,
ktoresch {sc. przyrodzenie) yest zymne a schvche, nygdy yego nye vczynylo, aby byl...
pyschen albo nyeprawdzyyy Rozm 157; Yaczysczye vy, yzesczye pyssny (quia estis ambitiosi),
chczeczye nad ynymy krolevacz ib. 402; ~ Bo
ti lud smerni zbawon vczinisz a oczy pisznich
(oculos superborum) ysmerzisz FI 17, 30, sim.
Puk, Ty vsmerzil ies iako rannego pisznego
(superbum) FI 88, 11, sim. Puk, Wroczy odpłato
pisznim (superbis) FI 93, 2, sim. Puk, Karał
ges physne (increpasti superbos) FI 118, 21,
sim. Puk, Physzny (superbi) łycho czyniły so
asz do kończą FI 118, 51, sim. Pul, sim. FI
i Pul 118, 78. 122; Roszmnoszyla so gest nade
mno lychota physznych (iniquitas superborum)
FI 118, 69, sim. Pul, M W 28a; Przekoro {pro
przekora) opylwytim a gardzene physznym
(superbis) FI 122, 5, sim. Pul; Gdi vbodzi du
chem mayą nyebo, a czischi zyemyą, aczsesch
ma ostacz pischnim a gnyewywim wyernye sam
pkyel? XV med. R XXII 237; Any syo tobye
piszny (superbi) lyvbyly ot poczotka BZ Judith 9, 16; Dawnocz pan bog zle ludzy karze,
nyeczysthe, pyszne y kostarze XV ex. MacDod
138; Pysznego kw pokorze przywyeszcz super
bum ad humilitatem reducere XV ex. R XXV
148; Rozvmyey, yzeczyem przyschedl odłączycz
ybogych duchem od pysnych (a superbis)
Rozm 424.
Pytać (się) fo rm y : a. z zaimkiem zwrotnym
się: praes. ind. 1. sg. pytam 1471 MPKJ V 26;
2. sg. pytasz BZ Tob 5, 17; 3. sg. pyta OrtOssol 99, 3; ~ imper. 2. sg. pytaj 1471 MPKJ
V 46. 72; 1. pl. pytajmy XV med. PF V 59;
~ part. praes. act. adv. pytając BZ I Esdr
10, 16, 1471 MPKJ V 121; - inf. pytać 1491
RKJŁ VII 58; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
pytano Aleksy w. 197.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 1. sg.
pytam Gn gl. 169 a, 1444 PF V 37, Ort Mac
51, etc.; 2. sg. pytasz BZ Gen 32, 29, Rozm
223. 499. 501, etc.; 3. sg. pyta FI i Pul 10, 6,
OrtMac 32. 63, etc.; 1. pl. pytamy OrtMac 35,
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OrtOssol 34, 1. 44, 2. 56, 3, etc.; 2. pl. pytacie
1454 R XLVII 352; 3. pl. pytają FI i Pul 10, 5,
XV p. post. GIDom 39, etc.; ~ imper. 2. sg.
pytaj 1399 Pozn nr 413, M W 116a, XV p.
post. R I s. XLIII, Rozm 163; 2. pl. pytajcie
BZ Lev 19, 31, EwZam 293, Rozm 76, etc.;
~ part. praes. act. adv. pytaję BZ IV Reg 1, 16;
pytając 1424 Pyzdr nr 1006, XV med. SKJ
V 267, OrtMac 80, etc.; adi. n. sg. m. pytający
1471 MPKJ V 127; g. sg. m. pytającego Rozm
456; ac. sg. m. pytającego EwZam 297; ~ inf.
pytać 1411 HubeZb 57, 1413 Pozn nr 694, 1428
Kościan nr 1347, etc. etc.; ~ fut. 3. sg. m.
będzie pytał 1471 MPKJ V 63; 3. pl. m. pytać
będą 1471 MPKJ V 76; ~ praet. 1. sg. m.
pytałem 1453 R XXV 213, 1471 MPKJ V 75;
2. sg. m. -ś pytał Rozm 722; 3. sg. m. jest pytał
XV c*. SKJ I 145; pytał 1393 Pozn nr 155,
1415 Kościan nr 550, OrtMac 26, etc. etc.;
f. pytała BZ II Par 9, 2, OrtMac 79, OrtOssol
61, 2, 1471 MPKJ V 11; 1. pl. m. -smy pytali
OrtMac 121, OrtOssol 20, 3. 88, 4, Dział 22;
2. pl. m. pytaliście OrtMac 20. 22, etc., Ort
Ossol 11, 1. 2, etc. etc.; jeście pytali OrtOssol
59, 2; -(e)ście pytali OrtMac 21. 76, OrtOssol
11, 2. 12, 3. 26, 4, 27, 2 c/c.; 3. pl. m. py
tali są FI i Pul 34, 13; są pytali Rozm 400;
pytali FI i Pul 136, 3, ca 1425 EwKReg 41,
OrtMac 31, c^c. c?c.; / . pytały Rozm 747;
~ pląperf. 3. pl. m. byli pytali Rozm 775;
~ condit. 1. sg. m. pytałbych 1466 R XXII
19; -bych pytał Rozm 717. 723; f. -bych pytała
Rozm 163; 2. sg. m. pytałby BZ Deut 17, 4,
1471 MPKJ V 60; 3. sg. m. by pytał Rozm 692;
L pl. m. bychom pytali BZ III Reg 22, 7;
3. pl. m. -by pytali M P K JY 52; ~ part. praet.
pass. n. sg. neutr. pytano OrtMac 45, OrtOssol
40, 3. 99, 4; cf. też Pytane; ~ inf. pass. sg.
neutr. być pytano XV med. SKJ I 52; ^ fut.
pass. 2. pl. m. będziecie pytani OrtMac 123;
~ condit. pass. 3. sg. neutr. byłoby pytano XV
med. SKJ V 255; 3. pl. m. -by byli pytani
1484 Reg 721.
Z n a c z e n ia : 1. 'dowiadywać się, informować
się, prosić o wyjaśnienie, aliąuid ex aliąuo quaerere, aliąuem consulere, interrogare' : a. absolute
i z pytaniem niezależnym: Y stało so, kdys
mówiły sobe a społu pitaly (secum ąuaererent
Luc 24, 15) ca 1425 EwKReg 41; Pitaymi sye
tu XV med. PF V 59; Tedy odpowyedzal ten
ozalowany czlowyek pytayącz tak (reąuirendo
sic) OrtOssol 62, 2, sim. OrtMac 80; Potem
ssą pytały lyczemyernyczy Zydovye (interrogatus autem a Pharisaeis Luc 17, 20) rzekącz
Rozm 400; Począly pytacz rzekącz (Mat 21, 10)
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ib. 448; Nye przeto pytha (sc. Jesus), by nye
vyedzyal (non de ignorantia interrogat) ib. 456;
ludasch boyącz szye, by szye thym nye vydal,
kyedy yny pytały (aliis interrogantibus), yzby
zam[m]ylczal, rzeki ib. 549, sim. ib. 742; Ty
yyesch v svoym serczv, yze tako yest, yakokolyye ysty pytasch (ore ąuidem interrogas)
ib. 549; Pylat pytał, yze nye rozvmyal ib. 785;
Vydzczye dobrze, yze ya przed yamy pytayącz
(interrogans Luc 23, 14) nye mogą naydz nan
nyyedney yyny ib. 805; ~ Daley pytalyscze:
Mayaly gosczom podrosznym... goraczy sand
ossza[n]dzycz? OrtOssol 11,2, sim. ib. 15, 3, etc.;
Tedy pyta daley: Mogaly tako stoyącz strofowacz ortela? ib. 32, 2, sim. OrtMac 32;
Panye woycze, y<uż> pytamy (OrtMac 71: pytham) na prawye (domine iudex, sitis interrogati in iure): Gdysz tha pany... nyerospamyatalye to yczynyla, gęstły tho szlubyenye
<mocno>? OrtOssol 56, 3; Drudzy pytayą (dicunt): Czo prószysz (pro prószysz)? Rozm 192,
sim. ib.; Alye by thu yescze nyekto pytał:
Czerny to bog przepusczyl, yze nayyatschy myedzy yego zyolyenyky tako ypadl? ib. 692;
~ bez kontekstu polskiego: Innuebant, gl. innuebant per signa pythali szo prze sznamona,
autem patri eius, quem yellet yocari eum
(Luc 1, 62) ca 1420 R XXIV 87; Queritur,
pytayącz, ybi aula regia XV med. SKJ V 267;
De hoc ąueritis, pytacze, inter yos (Jo 16, 19)
1454 R XLVI1 352; Lyepak pytacz reąuirere
ca 1455 JA XIV 492; Ministerialis prima, secunda, tercia et ąuarta yicibus reąuisiyit al.
pytał, si eandem pecuniam Guntero dare yellet
1466 AGZ XV 62; Pytała consuluit (perrexitque
ut consuleret dominum Gen 25, 22) 1471 MPKJ
V 11; Pytacz interrogare XV ex. PF V 19;
~ pytający Jen który pyta, qui quaerit, in
terrogat5: Bo to yest yloscza mocz odpoyyedayacego, aby posnął yolyą *pytayeczego
Rozm 456.
b. z dopełnieniem (bliższym) nazywającym
tego, do kogo skierowane jest pytanie: kogoś:
[...]n e pital Sandziwoya [...] ylodarza, keydi
czai kmecza 1393 Pozn nr 155; Tedi go szo
pitali, moszeli goscza *dafnoszco sbicz 1395
ib. nr 187; Pitaych {leg. pytaj ich), ctora *yinao
dayo mim copcem opole 1399 ib. nr 413;
Swatczi zli, iegosz soo ne wedzeli, pitali so me
(interrogabant me) FI 34, 13, sim. Pul; Adam
pital szandu crolewskego podług żałoby y otpowedzy 1415 Kościan nr 550; Iszesm bil posłem
do panyey Santhky od pana Andrzeya pytayącz
yey, aczbi czso kmyecze zaszecly na yey lancze
1424 Pyzdr nr 1006; Quia si non fuisset despon-
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sata (sc. Maria), fuisset interrogata, byłoby gey
pytano, ąuando esset pregnans XV med. SKJ
V 255; Azaly nye proroka boszego tu, bichom
gego pitaly (ut interrogemus per eum)? BZ III
Reg 22, 7; Daleyesczye nasz pytały (rogastis 5
informationem huius ąuaestionis), ktho ranne
ludzy ma oglądacz OrtOssol 27, 2, sim. ib.
11, 2; Pytalysczye nasz: Mayąly gosczom podrosznym... gorączy sąnd osza[n]dzyczy? ib.
27, 2, sim. ib. 27, 3. 28, 2. 3, OrtMac 22, etc. 10
etc.) Pytały nasz, ktho sz nycli mą wsząncz
tego ymarlego sbroyą OrtOssol 32, 1, sim. ib.
53, 2, OrtMac 31. 65; Pytamy wasz (reąuirimus), czo ten czlowyek... ma czyrpyecz Ort
Ossol 34, 1, sim. OrtMac 35; Tedy pytano 15
tego czlowyeka (tunc actorem ąuaerebant),
chcze-ly woythowy wyerzycz OrtOssol 40, 3,
sim. ib. 99, 4, OrtMac 45; Tu gescze nasz daley
pytały (requisivistis nos, OrtMac 76: ye<sz>czesczye nasz pytały) OrtOssol 59,2; Pjszaly- 20
sczye tesz nasz pytayacz (OrtMac 128: pyta
lysczye nasz), czo albo który vzytek mamy...
myecz ib. 93, 3; Tedysmy Pyotra pytali (per
iudicem Petrus... interrogatus, Sul 34: Pyotr...
przes sąndza spytany) Dział 22; By mya chczalą 25
trocha slvchacz, chczalbych czya nyeczo pytacz
De morte w. 296; Nalyeszly yego... szyedzączego w poszrothkv doctorow, slychayączego
onych y pythayączego gych (interrogantem eos
Luc 2,46) EwZam 297; Pytały go (interrogabant 30
... eum Luc 3, 14) tesz y ryczerze ib. 298, sim.
Rozm 144. 179, etc.) Pylath Zydow yesth
pythal, kye szv yego yyny XV ex. SKJ I 145;
Ydczye, pytayczyesz yego (Mat 11, 3) Rozm
314; Synky..., pytas-ly myą, kako to mogło 35
by szye stacz, tocz ya tobye poyyem ib. 499,
sim. ib. 681; Tegodlya pytayą go zvolyenyczy
yego ib. 522; Aczlybych yass pytał (si... interrogayero Luc 22, 68), nye odpoyyeczye my
ib. 717, sim. ib. 723; O tern, yako panye... 40
pytały dzyeyyce Maryey, czo by szye yey dzyalo
ib. 747; ~ od kogoś: Nye przichilaycze syo
ky czarownikom any od gyslnikow czso pytaycze (nec ab hariolis aliąuid sciscitemini)
BZ Lev 19, 31; Vydzy my szye tako, yze tego 45
od Iesucrista nye pytał (sc. Piłat) Rozm 793.
c.
z dopełnieniem (dalszym) albo pytaniem
zależnym nazywającym przedmiot pytania: cze
goś: Przecz pitasz (ąuaeris) mego gymyenya?
BZ Gen 32, 29; Czczyenye o tern, yako svyathy 50
Pyotr pyatl (pro pytał) zapłaty y mylego Iesucrista za swa robotą Rozm 391; Kako P ylat... pytał
yego rozmaytych rzeczy ib. 775, sim. ib. 800;
Począł yego rozmaytych rzeczy pytacz ib. 797;
Pylat przetoz pyta yego pokolyenya, yze gy 55
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| Zydoyye v thym pomayyaly ib. 843; Bo Pylat
pyta tego, czego by rozymem nye mogl ossyądz
ib.) ~ Iaco pan Sandziwoy mai poslacz
lawniky pitacz prawa do Kalischa 1411
HubeZb 57; Przyszedł gey mąsz przed gayny
szand y pytał ortela (per sententiam interrogavit,
OrtMac 26: pythal o orthel) thymy szlowy
OrtOssol 29, 2, sim. ib. 55, 1. 63, 1, etc.) ~ coś:
Bo tamo pytały nas (interrogayerunt nos)...
słowa pesny {Pul: pytały nas... slow) FI 136, 3;
Y wiloszil Salomon gey to wszitko, czso pitala
(proposuerat) BZ II Par 9, 2; Daley pytaly
sczye nasz geden ortel OrtOssol 15, 3; Nyyeden
(sc. zwolenik) nye rzeki, czo pytał (quid quaeris
Jo 4, 27) Rozm 248; Tysz poyyedzyal, czvsz
czosz pytał ib. 722; ~ na kogoś, coś: Panno
myła, thobye sza klanam y na thwe sdrowe
thim listhem pytham 1444 PF V 37; Biłoby
to tobye zwyastowano y vsliszalby, y pytałby
na to pilnye (audiensque inquisieris diligenter)
BZ Deut 17, 4; Na nagemnykow-ly syo rod
pitasz (quaeris), cyly na samego nagemnyka?
BZ Tob 5, 17; Ne queras nye pitay schią na
tho (IV Reg 4, 14) 1471 MPKJ V 46; - o cos:
Bo ocz bądzyeczye w szadzye pythany (requisiti fueritis), toszczye powynny naydz, czokolwyek wyeczye, y wyrzecz OrtMac 123; Pyta
lysczye nasz o prawo (interrogastis nos) takymy
szlowy OrtOssol 26, 2, sim. ib. 11, 1. 27, 4,
OrtMac 20, etc. etc.) Daley gesczescze nasz
pytały o prawo (requisivistis per scripta) Ort
Ossol 26, 4, sim. ib. 12, 3. 33, 1. 93, 3. 96, 1;
Iakoszmy vasz pyrwey pytały o tho (scripserimus vobis perperius) OrtOssol 88, 4, sim. ib.
20, 3, OrtMac 121; Namyleyschy synv moy,
yestly podobno, abych o nyektore rzeczy py
tała (interrogare liceat mihi quaedam a te)?
Rozm 163; O to, ocz pytamy, to on sam sna
ib. 726; Yze słyszał, kyedy były pytały o czesarską dan ib. 775; ~ o kimś, czymś: Gyczczye a pythayczye pylnye o dzyeczyaczyy
(interrogate diligenter de puero Mat 2, 8) Ew
Zam 293, sim. Rozm 76; Przyschły (sc. królo
wie) za gyyazdą do Ierusalem pytayącz o narodzenyy dzyeczyą<t)kv (requirentes de loco nati
pueri) Rozm 76; Yely gego (sc. Jozefa) pytacz
o stadlye y o dostoyenystyye tego mylego
dzyeczyątka (de pueri statu perscrutantes)
ib. 77; Przyschedyschy do nyego pytały yego
o oczsu Abramye a o mąkach pyekyelnych
ib. 445, sim. ib. 185. 413; Pyta (sc. Piłat) o pokolenyy Iesucristoyem ib. 843; ~ po kimś:
Wyącz szą po nym pythano, po *wszthkych
domyech szykano Aleksy w. 197; ~ z py
taniem zależnym: Jacosmi bili possly ot Wiotka
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do Paszka pytacz, aczby Wiotka yol 1413
P ozn nr 694; Pytamy na prawye (reąuirimus,
O rtM a c 51: pytham na prawye), azaly my nye
mamy podobnye tho gymyenye dzyerszecz O rt
O ssol 44, 2; Y pytała (reąuirendo), acz ona
nye gest blysza ku dokonanyv ib. 61, 2, sim .
O rtM a c 79; Tesz pytał (requisivit) sampyerz,
kyedy to chcze yczynycz O rtO ssol 92, 1, sim .
O rtM a c 126; Byskvpovye kosczyelny począly

pytacz (reąuirebant), czemv balvanovye tako
czyąscze spadły R o zm 92, sim . ib. 70. 93, e tc .;
O myła matko,... czo chczesch, pytay (quae vis
interrogare) ib. 163; Tvoye tluscze czyebye
czysną a pytasch (dicis Luc 8, 45), kto czye
dotknął ib. 223, sim . ib. 501; V ktorekoly
myasto... vnydzyeczye, pytayczye, kto by v nym
byl dostoyen, a tamo myeskayczye ib. 309;
O tern, yako Cayphasch zaklynal mylego Iesucrista pytayącz, yest-ly on syn boży ib. 717.
2 . *szu k a ć czegoś , interesow ać się c zy m ś , ba
dać coś , dociekać , aliąuid ąuaerere, alicuius rei
studiosum esse, in aliąuid inąuirere , reputare 5:
W moyem roszvmye pythalem y thakye w pyszmye czythalem, szandney thakyey nye szlychalem
pany mylosczywszey 1453 R XXV 213; Pitham
schą contor (Num 22, 16) 1471 M P K J V 26;
Pytałby queras (numquid sicut dies hominis
dies tui..., ut quaeras iniquitatem meam Job
10, 6) ib. 60; Nye bandzie pytał non requiret
(Psal 9, 34) ib. 63; Non requiras nye pitay
schią aut nye baday (Eccles 12, 12) ib. 72;
Pitalem exquisiui (hanc, sc. sapientiam, amavi
et exquisivi a iuventute mea Sap 8, 2) ib. 75;
Pythacz bandą inquiient (neque rex neque tyrannus... inquirent de his quos perdidisti Sap
12, 14) ib. 76; Pitayuncz schią conquirentes
(conquirentes quid esset, cum a mortuis resurrexerit Marc 9, 9) ib. 121; Non mirum, quod
servi dei existentes in hoc seculo requirunt,
pytaya, de consumacione seculi et cupiunt mori
XV p . post. G ID om 39; Adquerere schukacz
vel pytacz XV ex. P F V 26; ~ ko g o ś , czegoś:
Poweky iego pitaio (interrogant) sinow ludzskich FI 10, 5, sim . P u l ; Gospodzin pita (interrogat) prawego y nemilosciwego FI 10, 6, sim .
P u l ; Oth polnoczy do szachodv chodzą nye
pytayancz brody D e m orte w. 165; Pitay sługi
twego (quaere servum tuum Psal 118, 176),
yze przykazanya twego nye zapomnyalem M W
116a; Nyewyedzena richley pitay nyzly wyedzenya, *czczo czynyą (sc. niewiasty, quid
agant, ignorantiam non sententiam quaeras)
XV p . post. R I s. XLI1I; ~ na k o g o ś , coś:
Posadziły syo dzen pyrvi *myeszocza dzesyotego, pitaiocz syo na tako rzecz (ut quaererent
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rem, 1471 M P K J \ 52: aby pytały na thaką rzecz)
B Z I Esdr 10, 16; Pytały na nye investigauerunt (nec investigaverunt eum Soph 1, 6) 1471
M P K J V 115;
~ o czym ś: Szyercze szliachethne... nye pytha o wczynczech [nyewyestach] nyewyesczych (non inquirit de operibus
mulierum) XV p. p o st. R I s. XL1II; ~ po
czym ś: Iesliby szie przidalo, yzeby nykthory
thowarzisz szie po thim chciał pythacz albo
badacz, czygye by tho było doszwolyenye 1491
R K J Ł V II 58;
~ pytający ' b adacz , uczo n y ,
qui in aliąuis res inąuirit , vir d o ctus ’ : Inquisitor
pytayanczy aut schukacz (ubi conquisitor huius
saeculi ? 1 Cor 1, 20) 1471 M P K J V 127.
3. 'p ro sić , żą d a ć , dom agać się , poscere, fla gitare : Hic iam queritur inter dispensatores
na tern swecze ywszma bycz schukano a pytano
myedzy schafarzmy bozymy (I Cor 4, 2) XV
m ed. S K J I 52; Requirendo, pytayvcz a szadayvcz, eius consensum 1456 ZabJJP ozn 99;
Nunc quamuis queram, gl. interrogem, petor,
pytalbych, stulte, ne queso seueram te michi,
perspicuam da pocius veniam 1466 R X X II 19;
~ kogoś: Nunc autem ab inicio generacionem
tuam requiro a pres to co disa pytam: Pouecz
my [o] oth poczotka pokolene tvoge Gn gl. 169a;
Chcza czya pytacz, smyr[yr]czy myła, by mya
thego navczyla D e m o rte w. 479; Gedno czyebye pytamy (hoc solummodo a te reąuiri
mus)..., poznay, kto yest, yen czye zdradzyl
R o zm 60;
~ czegoś: Yszesz posyłał posli
pitaio otpowyedzi (ad consulendum) od Belze
buba..., iakobi nye bil bog w Israhelu, s nym
bi syo mogl popitacz B Z IV Reg 1, 16; Zaprzyly szye on, na kogo pyta (sc. wójt) wyny,
tey rzeczy, o którą by myal wyna pokupycz,
tedy może praw bycz sząm szwą raką na krzyszv O rtO sso l 51, 4, sim . O rtM a c 63; Pyta ye
przysvoleną reąuirit eius consensum 1456 Z a b 
i j P ozn 87; ~ o coś: Ysszem prawą nyemoczą... byl nyemoczen, kyedim na szawitem
rocze myal panów pythacz o szkaszanye rzeczy
Marczinowey 1428 K ościan nr 1347; Radzymy,
aby visitatorovye... były yybirany z zakony
mnyeyszey braczyey, <aby ich nad) braczią
yicaryoyye... namyenyly, a tho <gd)yby o tho
były pythany (cum super hoc reąuisisti fuerint)
1484 R e g 721; ~ po czym ś: Thamo w gayonem sządze ortelem ma pytacz (sc. wójt) po
szwey wynye (in iudicio banito iuxta senten
tiam scabinorum suam conseąui emendam)
O rtO ssol 51, 3, sim . O rtM a c 63; Szlyszymy,
ysz szye pytą po dokazanyy (ąuaestionibus pro
ostensione instigat) O rtO ssol 99, 3.
4. corruptum p ro przyć: Czyly może gescze
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ten czlowyek k szwemv gymyenyy pytacz
(OrtMac 142: szyepytacz) y foldrowacz,<i> dzerzecz (an vir... se ad hereditatem suam vice
versa trahere et tenere possit) ? OrtOssol 104, 1.
Cf. Pytane, Dopytać, Opytać, Popytać, Prze
pytać, Przypytać, Rozpytać, Spytać, Wspytać, Wypytać, Przepytawać, Przypytować
Pytane ' opłata za skierowanie pytania do sądu,
pecunia, ąuam qui iudices interrogabat, solvere
debebaf: Pretium, quod vocatur pytane, tollimus 1462 StPPP I 299. ~ Możliwa też lekcja
pytanie, cf. Pytanie 3.
Pytanie fo rm y: n. sg. pytanie ca 1420 R XX IV
85, XV med. SKJ V 255, OrtMac 72, etc.;
~ g. sg. pytania 1436 AGZ X II 6, 1438 R X X II
355, 1469 ZapWarsz nr 2979, etc.; ~ d. sg.
pytaniu 1471 MPKJ V 83, Rozm 144; ~ ac. sg.
pytanie Kśw cv 17, 1428 ZapWarsz nr 2877,
1437 AGZ X II 26, etc.; ~ i. sg. pytanim 1471
MPKJ V 64; ~ l. sg. (w) pytaniu Rozm 549.
Z n a c z e n ia : 1. 'zwrócenie się do kogoś w celu
uzyskania informacji, aliąuem consulendi actus’ :
Ktho chcze kv pytanyą othpoyyedacz qui interrogacionem manifestat (Ecclus 33, 4) 1471
MPKJ V 83; Yego (sc. Jesusa) mądrosczy
wschysczy szye dzyyyly y yego pytanyy a takyesch poyyedanyy Rozm 144, sim. ib.; Myły
Yesus na ye (sc. Maryje) wschytko pytanye
barzo mądrze odpoyyedayącz, wschytko ye
yzyayyl ib. 163; Yze v them pytanyy nye baczyły,
czya by rąka ostała v myszye z Yezucristem
ib. 549; Baczysch, yze prze to pytanye nye
chcze (sc. Kajfasz) yydacz ossądzenya ib. 726;
Pyryey spytał (sc. Krystus) o począthku pytanya ib. 777, sim. ib. 843; Czemv Pylath nye
doczekał odpoyyedzenya..., czo by prayda była?
Pyrye przeto, bo to pytanye potrzeboyalo ku
naprayyenyy dobrego czaszy ib. 787; Ktorez
pytanye Pylatoyo kv mylemy Iesucristoyy
yschysczy eyanyelysczy pyssą ib. 792.
2. fzwrócenie się do sądu o pouczenie prawne,
iudices consulendi actus’ : Tunc ego... recepi
hoc ad dominos, quia nesciyi iudicacionem
ylg. pitanie 1425 BiblWarsz 1857 II 800; Jaco
mi Bartel dal na pithanye o zemski yclath do
nabliszszego sandu 1428 ZapWarsz nr 2877,
sim. ib.; Domini superius iudicio residentes ad
requirendum al. pithana ad dominos... prorogayerunt 1436 AGZ X II 6; Talis cause decretum nescientes, tandem dedimus ad dominos
terre ad colloquium generale in Halycz ad
resciendum al. na pitanye 1437 ib. 26; Na
gych oby pytanye (super quaestionem) przyszasznyczy wyrzekły taky ortel OrtOssol 41, 3,
sim. OrtMac 47; Wasche pytanye o prawo

(quaestio) gesth takye OrtOssol 61, 3, sim. ib.
60, 4, OrtMac 72. 78. 79; Jakom ya kmecza
Jana do pythanya prawą... nye ranczyl 1469
ZapWarsz nr 2979.
3. ' opłata za skierowanie pytania do sądu,
pecunia, ąuam qui iudices interrogabat, sohere
debebaf : Item damus..., quod requisicio in
iudicio ylg. pythanye... recipi non debet neque
extorqueri 1471 AKPr V 284.
4. 'szukanie, ąuaerendi, investigandi actus*:
Suoti <ewanjelista> troiaky skutek znameniti
pocazuie y tih ue threh croleh poganskih: gih
zodne croleuicha deuic0 porodenego pitane
Kśw cy 17; Pitanym scrutinio (scrutati sunt
iniquitates, defecerunt scrutantes scrutinio Psal
63, 7) 1471 MPKJ V 64.
5. 'zagadnienie, problem do rozstrzygnięcia,
ąuaestio5: Circa ista yerba: Ascendit autem
Joseph cum Maria desponsata sibi yxore, surgit
duplex questio, pytanye: Prima, quare yoluit
naści Xpus de yirgine desponsata et non de
libera? XV med. SKJ V 255; Yedno py
tanye (quaestionem) proszą czye, by my yylozyl
Rozm 166— 7.
6. ' dyskusja, disputatio, concertatw : Facta
est contencio, yadzene albo pytane, inter eos
(sc. discipulos), quis eorum yideretur maior esse
(Luc 22, 24) ca 1420 R X X IV 85; Estote itaque... hospitales inyicem sine murmuracione
*pzres pythanya (I Pet 4, 9) 1438 R X X II 355.
Pytel fo rm y : n. sg. pytel 1393 MMAe XV
277, XV in. R X X IV 62, 1457 PF V 14, etc.;
~ ac. sg. pytel FI 34, 15; ~ i. sg. pytlem FI
i Pul 68, 14; - g. pl. pytl 1462 AKPr V IIIa 53.
Z naczenia: 1. 'rodzaj sita w kształcie worka
służącego do przesiewania mąki, cribrum pollinarium forma sacci : Pro cribro dieto pitel ad
cribrandam farinam 1393 M M Ae XV 277;
<D)odacium ylg. pytel 1457 P F Y 14, sim. XV
p. post. PF V 6; lacom ya nye powsczagnal
Andrzeye ('Andrzeja ) po rakoyemstwie... anym
mu pytl y gynschich sczebrzuchow domowich
pokrat gwałtem 1462 AKPr V III a 53; Pytel
taratantara 1463 P F Y 13, sim. X V p. post. ib.
11; Pytel taratentrum XV p. post. GlDom9\;
Pytel XV p. post. Rost nr 1883; Taratantara
est instrumentum, quo farina colatur..., quod
alio nomine dicitur dodatnim pythel ca 1500
Erz 83.
2. ' worek z grubego płótna (tu jako koszula
pokutna), saccus e crasso linteo factus, hoc loco
indusium e hoc sacco factum, quo quis indutus
poenitentiam a g if : Ale ia, gdisz my szalosciwi
bili, obloczil iesm se w pitel (induebar cilicio,
Pul: w dzynyo) FI 34, 15; Po<ło)szil iesm
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odzene moie pitlem (posui vestimentum meum
cilicium) FI 68, 14, sim. Pul;
~ Seipsum
exinaniuit (sc. Christus) formam serui accipiens pythel (Phil 2, 7) XV in. R X X IV 62.
Pytka 'penis5: Pieputare roszdzelacz uel obrzazacz pytką XV ex. PF V 19.
Pytlować fprzesiewać mąkę przez pytel, percribrare farinam cribro pytel vocato5: Pythlowacz
politridio 1463 P F Y 12, sim. XV p. post. ib. 11;
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Pythlowaney (war. lu b .: *pytlovanye) mąky
sate farine (offeret... decimam partem sati farinae hordeaceae Num 5, 15) 1471 M P K JY 24;
P[l]ythlovacz taratantarizare ca 1500 Erz 83.
5
Pyzać 'nie dbać o kogoś, lekceważyć, aliąuem
neglegere, despicere5: Sexus femineus fuit despectus vlg. wszgardzona et abiectus pyzano,
ne dbano gych 1448 R X X IV 354. ~ Cf. Wspyzać.

53

R
Raban ' członek pew n ej s e k ty żyd o w sk ie j , Iudaeorum sectae cuiusdam socius 5: <Karaim>owye Iudei contra rabanowye... Iudeos dictos
rabany... Iudei rabany... Iudei pretuiti rabano
wye 1475 A G Z XV 179— 80.
Rac d u b iu m : p i. tantum racy ' konnica bojow a ,
eąuitatus ’ : Regnum Raciae a racz, quod vestigium eąuorum, multitudinis exercitum, in unum
congregatorum, dicitur nominatum. Nam ex
hoc Slavi multitudinem eąuitantium dicunt raci
(ca 1250) XV M P H II 469. - M o żliw a też
lekcja raci, p l. tantum od rzeczow nika rać.
Raca cf. Radca
Rachować się fuzgadniać w ysokość za p ła ty ,
pecuniam so h en d a m constituere 5: Jako ya tho
wem, ysch sza vrzadzyl Woyczech sz Czayk
v pana Yana Janka y przy themem były,
kyedy sza sz nym rachował za poi kopi y sza
*szecz grossi 1480 Z a p W a rsz nr 1479. ~ Cf.
Obrachować, Wyrachować.
Rachowanie ' liczenie , obliczanie , com putatio,
ratiocinatw : Ratiocinati[nati]o rachvnek vel
rąchovąnye ca 1500 E rz 84.
Rachuba fliczenie , obliczanie , com putatio , ratiocinatio : Ad racionem faciendam al. kv rachvbye 1496 P locE pR p 15, 250v.
Rachunek ' liczenie , obliczanie , com putatio , ratiocinatio : Ratiocinati[nati]o rachvnek vel rąchovąnye
1500 isrz 84.
Racisko *drzew ce w łóczni , oszczepu lub innej
broni klującej , hastile ' : Raczisko hastile (hastile
autem hastae eius erat ąuasi liciatorium texentium I Reg 17, 7) 1471 M P K J V 37. - C /
Ręczysko.
Po racku rp o serbsku, ta k j a k w kon n icy
w ęgierskiej , w k tó re j słu ży li Serbow ie , wurć
M oesorum , sim iliter atąue in eąuitatu H ungarico, in quo M o e si stipendia m erebant ' : Lenard
Racz Miklussz ffilius... Koyn byeli yalach pod
pacholanczem dobri po raczku. Koyn szywy nye

rzezany pod samem po raczkv. Koyn hnyedy
pod pacholkem yalach po raczky... Valach
byeli pod samem po tatarsky 1500 Gors J a z 286,
sim. ib.
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Raczyć f o r m y : praes. ind. 2. sg. raczysz B Z
Gen 24, 49. Jud 10, 15. Judith 5, 5; 3. sg.
raczy 1448 R X X IV 352, P u l 84 arg., 1500
L istT a t 174; ~ imper. 2. sg. raczy SalveR eg 14,
Bogur A — F, ca 1408 K a tO sso l nr 376, etc.
etc.; racz Z d ró w 14a, SalveR eg 4, 1413— 4
M sza I s. 261, etc. etc.; 3. sg. raczy 1456 M sza
VI s. 264, M W 122b; racz ca 1420 R X X IV
79. 81, 1446— 7 M sza XIV s. 187, 1450 M a c D o d
120, ećc.; 2. p/. raczcie 1436 A G Z X III 12,
B Z Deut 1, 21; ~ praet. 2. sg. m. raczył jeś
1413— 4 M sza I s. 262, sim . III. VII. V III. X II;
raczyłeś 1426 M sza IV s. 315, sim . VI. XIV, XV
p. p o st. R X IX 98; -(e)ś raczył 1451 M a c D o d
105, M W 32a, XV ex. G IW p 68, etc.; raczył
M W 46b; 3. sg. m. raczył XV med. G IW roc
28r, XV m ed. R X X II 233, XV m ed, R X X IV
362, e tc .; ~ condit. 2. sg. m. raczyłby 1446— 7
M sza X IV s. 182, sim . V II; -by raczyłby XV p .
p ost. M sza V II s. 54; (-)by raczył Gn lb, Spow
2, 1424 M sza III s. 54, etc.; 3. sg. m. (-)by
raczył K św cr 4, Gn 184b, Spow 3, etc. etc.;
(-)by raczyłby XV ex. M P K J II 318; /. by ra
czyła XV ex. Z a b 444; 3. p l. m . -by raczy
liby 1491 R K J Ł V II 56.
Z n a c z e n i a : 1. fzechcieć coś uczynić kierując
się łaskaw ością , życzliw o ścią , dobrocią , aliąuid
fa c e re d ig n a ri': Zauerne nics by nam ne mescach, aleb<y)[...] zbauicela y iego prisca poZ0iach, by on racil tog<odla w na>sa sircha
zauitach K św cr 4, sim . R o zm 221. 225. 296;
Bosze, proszo ga... thuego miloszerdza, aby
my thy raczył mog0 greszn0 dusz0 thvim miloszerdzym osfeczycz Gn 1 b, sim . Spow 2, B Z
Tob 3, 15, R o zm 35. 227. 750; Abicz on sza
namy... Xpa prosyl, abycz on racil nasz...
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ve sdrovy, veszely dopuscicz Gn 184b; Panno
Maria myloscyva racz bycz s namy nynye
y przy nassey smyerczy Zdrów 14 a, sini. XV
p . post. R X III s. X X IV ; Racz nam dar ducha
swothego wprosicz SalreReg 4, sim. 1413— 4
Msza I s. 261, sim. V III, etc.; Raczysz thego
vszyczyczy a swą łaszka nam daczy SaheReg
14, sim. XV p. pr. MacDod 102; Prossza svego
stvorzyczyela..., aby raczył yeyrzecz oczyma
svego mylosyerdzya na mya Spow 3, sim. ca
1420 R XX IV 81, M W 91 a, XV
GIWp 69,
XV ex. S K J1 148, Rozm 4. 496; Boszicze..., dacz
raczi {Bogur F: dacz raczysz), gegosz prosimi
Bogur A — E, sim. 1424 Msza III s. 63, sim. IV.
V I— V III. XII. X IV ; Mili gospodne, raczi po
mocz ca 1408 KatOssol nr 376, sim. XV p.
post. MacPam II 352; Przygyamnye myecz ra
czył yesz {Msza IV. VI. X IV : raczilesz) <dary...
dzeczaczą thwego) (accepta habere dignatus es
munera pueri tui) 1413— 4 Msza I s. 262,
sim. III. VII. V III. X II; Oczecz, szyn, duch
szwanthi, wsze yeden gospodzin, racz bicz sze
mno y sz wami sze wszemi ca 1420 R X X IV 79,
sim. 1450 MacDod 120, XV med. ib. 35; Thy
othpuszthy racz wam dacz miły pan bog ca
1420 R X X IV 81; Yeesz pospólstwo ypokoycz,
ostrzeedz, zyednacz y sprawyacz raaczysz (regere digneris, Msza II. VI. VII. IX. X II— XIV :
racy, IV : racz) 1424 Msza III s. 51; Proszymi,
pane, aby sz0 smilowaal y raczył {Msza V II:
aby... raczyłby, VI. X IV : aby... *raczy) prziyąncz
(ut placatus accipias) ib. s. 54; Oth wyecznego
poth0pyenya nasz racz wyryacz (nos eripi) 1426
Msza IV s. 314; Supplices te rogamus omnipotens deus, iube, raczy {Msza I: przykaszy,
III. IV. VI. V III. X IV : kaszy), hec perferi per
manus sancti angeli tui in sublime altare tuum
ca 1431 Msza X II s. 218, sim. V; Domini et
domine iudex, yelitis audire al. raczczye slissecz, quod ista causa est ad librum inscripta
1436 AGZ X III 12; Obyatowanyą thy, boże,...
yczwerdzone... i tesz yczinycz raczilby {Msza
II. III. IV. VI. XII. X III: racy) facere digneris
1446— 7 Msza X IV s. 182, sim. V II; Ihus Xpus
wyedzącz, eze ludze ginako blogoscz albo blogoslawnoscz myenyą, nysze gest,... raczil na
początku swogego kaszanya yą usznamycz XV
med. R X X II 233, sim. XV med. GIWroc 28r,
XV med. R X X IV 362, etc.; Raczy mą mych
grzechów posbayycz Aleksy w. 5, sim. XV ex.
PamLit X X IX 118; A racz my szwą gyelmvszna dacz Aleksy w. 168; Zgrzeszilysmi,
otplacy ti nam, czso raczisz (quidquid tibi pla
cet) BZ Jud 10, 15; Racziszly myo sliszecz
(si digneris audire)..., powyem cy prawdo BZ
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Judith 5, 5, sim. ib. Gen 24, 49; Pospólstwo...
sprayovacz raczy (regere digneris, Msza III:
raaczysz, IV : racz) 1456 Msza VI s. 260, sim. II.
VII. IX. X II— XIV; Czalo pana naszego...
raczy {Msza X IV : racz) strosz bycz (custodiat)
czalą y dusze moyey 1456 Msza V I s. 264;
Racz *rzuszycz oth szebye kosza De morte
w. 101, sim. ib. w. 145; Jesu Ctiste, ktori...
pannye matce... swiantego Joachima y swiątą
Anna... za rodzice raczil wibracz M W 46b;
Gedzini bozi sin, raczi nas podpomocz y blogoslawicz M W 122b; Thowarzisze rzemyesla
*craweyczkiego... proszily mystrzow swoich...,
aby yem mystrzowye racziliby podług ych
ząndze... napelnycz 1491 RKJŁ V II 56; Ten
ps<alm> powyada, yze Xpus nam myloszerdze
swoye przyszczym swoym raczy pokazacz Pul
84 arg.; Szwyathą krew... raczylesz roszlyacz
swyebodnye XV p. post. R X IX 98; Yal papyezą zandacz, by mu odpusthy raczył dacz
XV ex. MacDod 139; Szedł do nyego szam...,
a tho przetho, bi Ihus wydzącz, ysz taki pan
wyelyki przyszedł szam do nyego, raczyłby
szyą szklonycz tym rychlee na yego wloszna
proyszbą XV
MPKJ II 318; Chcza rad
szlvszycz yey mylosczy do mego skonczenya
yyernye, by raczyła yyedzyecz pewnye XV ex.
Zab 444; Gdyschby nye chczyal {sc. kroi) Dayida poslacz, nyechay poslye, kthorego raczy,
gynego dobrego czloyyeka k nam 1500 ListTat
174; Anyolom raczy przykaszacz,... aby myą
mocznye bronyly ca 1500 SprTNW V 17;
~ Deo gr<atias> racz bycz bogv chyala albo
chyala bogv, chvala bądzi bogu 1484 Reg 711;
~ z przeczeniem: Nye racz thego odmawyacz
XV med. PF IV 594; Nye raczcze syo strachowacz any czego bacz (noli timere nec quidquam paveas) BZ Deut 1, 21; Nyą {pro nye)
raczy mą zapomneczi XV p. post. R X X II 60;
Nye raczyz odsthapowacz, alye raczy sze mna
osthacz Naw 150; Vsehmocny myły panye...,
nye racz bacyc na nase sgrzesenye XV ex.
GIWp 69; Blogoslayyon, <jen> myą nye raczył
[nye] oddalycz takyego darv (benedictus, qui
me dono tali non privasti) Rozm 10.
2. ' chcieć, pragnąć, życzyć sobie, velle, cm
pere, optare5: Do quid vult, sicut dicitur vlg.
czego dvssza raczy 1448 R X X IV 352.
Cf. Uraczyć
Rac 'kopyto bydlęce, racica, tu kopyto koń
skie, ungula, hoc loco ungula eąui : Regnum
Raciae a racz, quod vestigium equorum, multitudinis exercitum, in unum congregatorum,
dicitur nominatum {ca 1250) XV MPH 11 469.
- Cf. Rac.
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Rad f o r m y : n. sg. m. rad XV in. CyzPloc,
1436 RRp X X III 276, XV med. R X X II 241, etc.
etc.;f. rada 1419 TPaw V II nr 1174, X V p. post.
R I s. X L III, XV ex. SKJ I 145, etc.; neutr.
rado Aleksy w. 12, XV p. post. R I s. XLVI1;
~ n. pl. m. radzi Kśw cv 39, Gn 175 a, BZ
Judith 7, 8, etc. etc.
Z n a c z e n ia : 1. jako określenie orzeczenia
' chętnie, z ochotą, z własnej woli coś czyniący,
gotów do czegoś, libenter, sua sponte, parato
animo (aliąuid fa c e r e f: Droky (tóg. drogi) so
ne othlozily, u cem rady sina bożego slusaly
7G'w cv 39; Mof thy, Moyseszu, k nam, a mi-cz
czebe *chemy slyszecz radży Gn 175a; A pani
tako rzekła: Chczą rada, to ma bicz 1419
TPaw V II nr 1174; Tho werz, Thoma<szu>,
ywsz rad XV in. CyzPloc; Cui (sc. muscae) illa
(sc. aranea) libenter, gl. placide rad, annuens
inąuit 1436 RRp X X III 276; Bożego słowa ma
kto słuchacz albo rad cziscz swyąte pysmo XV
med. R X X II 241; Bo rad pywo pye po laszny
1453 R X X III 298; W Rzymye gyedno panyą
bilo, czosch bogv rado szluzilo Aleksy w. 12;
Then (sc. Aleksy) wyącz szluszyl bogv rad ib.
w. 37; On wyelmy rad przyzwolyl (acquievit
placito) BZ Gen 29, 28; Wszitko rad (libens)
dam BZ I Par 21, 23; Gęstły t0dzesz myecz
mało, takez mało rad (libenter) vdzelyay prze
bog BZ Tob 4, 9; Sinowye israhelsci nye
yfaiocz w kopye any w strzelbo, ale gori bronyo gich,... przeto radzi na wyrzch osadzaio
syo BZ Judith 7, 8; Radży bychmy waszym
myesczanom ku praw (tóg. prawu) poszluszyly
(gratenter faceremus) OrtOssol 39, 1, sim. ib.
95, 2, OrtMac 43; Dla których wyn po sąnd
nasch radży przychodzą (ultio iudicialis a nobis
consuevit... exerceri) Dział 36; Rath bych
yyedzal do ostathka, gdze thwoy oczecz albo
mathka De morte w. 115; ICtho szya rath kv
bythwye myecze, vthna mv raka y piecze ib.
w. 289; Rad by go ssegnal s gymyenya 1495
ZapWarsz nr 1767; Gdisz tak chczesz, barzo
rad vczyna ąuando quidem ita vis, libentissime
faciam XV ex. PF III 177; Mathka... dla szynaczka swoyego rada by vmarla XV ex. SKJ
I 145; Sluzyl yyelrny rad na każdy czass Rozm
101, sim. ib. 31. 109; Tobye prze myą badą
barzo radży sluzycz (tibi propter me libenter
seryituri) ib. 171, sim. ib. 227; Chczyal y (tóg.
ji 'go5) rad zabycz, alye nye smyal przed ludem
(Mat 14, 5) ib. 346; Panye myły, radży bychmy
yydzely Iesucrista (yolumus lesum yidere Jo 12,
21) ib. 466.
2. być komuś, czemuś rad ' być zadowolonym
z kogoś, czegoś, cieszyć się czymś, aliąuo, aliąua

re contentum esse, gaudere': Vschlyschącz to
byskupoyye były temy barzo radży (qui audientes gayisi sunt Marc 14, 11) Rozm 511; A yyerz
temv, ysczy bychmy temy radży, bycz czaly
rok nye syytalo ib. 732; Vzryavschy (sc. Herod)
mylego Iesucrista tako zyyązanego y tako vnądzonego, yzalyyschy szye yego nasylnye y byl
yemy barzo rad (gayisus est yalde Luc 23, 8)
ib. 797; Iesuszye, yyedz, yzem czy barzo rad
ib. 800; ~ Sed seryus prout esse yoluptuosus,
id est roszkoszny et rad ca 1500 R XLVI1 372.
3. w użyciu przysłówkowym 'łatwo, zwykle,
często, facile, plerumąue, saepe5: Bo ze złego
doradzenya rada nyeprzyazny przyczyna pochodzy (facilius de mało exitu consilii redargutio
sequitur) XV p. post. R I s. X L III; Prawda,
scząnsczye sya rado myeny ib. s. X L V II; Są-ly
(sc. synowie spadkobiercy) slachethnego rodu,
lep[e]yey gym rozgyachacz syą po swyathu,
nysszly roserwacz gymyenye, bo gich thaky
dzyal rad bywa rossprosz<e)nye gymienya (nam
saepe est grayis eorum dissolutio huiusmodi
haereditatis divisio) ib.; Kyedy yyschla svada,
która szye przy novych rzeczach poczyna y rada
szye przygadza (quae in noyis rebus accidere
solet), bo ych yyelye płakało tych, ysch były
pobyczy Rozm 111.
Rada, Reda f o r m y : n. sg. rada Fl i Pul 21, 17.
32, 11, ca 1428 PF I 488, etc. etc.; ~ g. sg.
rady 1398 Pozn nr 365, Fl i Pul 105, 14, 1420
Kościan nr 831, etc. etc.; ~ d. sg. radzie BZ III
Reg 20, 25, OrtMac 40, OrtOssol 37, 1, etc. ;
~ ac. sg. radę Gn 176a, F liP ul 13, 10. 19, 4, etc.
etc.; ~ i. sg. radą 1396 Pozn nr 209, 1397 ib,
nr 339, Fl i Pul 25, 4, etc. etc. ; redą Dek III 30.
1471 Tym Sąd 15; ~ l. sg. (po) radzie Fl i Pul
1, 1. 6. 65, 4. 88, 8, etc. etc.; ~ n. pl. rady
BZ Tob 4, 20, M W 43b, Rozm 627; - g. pl.
rad Fl 39, 14, XV p. post. PF III 289; - ac. pl.
rady Fl 12, 2. 32, 10, Fl i Pul 20, 11, 1498
MacPraw VI 272; ~ /. pl. (w) radach Fl i Pul
9, 22, BZ II Par 22, 5, Rozm 310.
Z n aczenia: 1. ' to co się doradza, wskazówka
postępowania, consilium, praeceptum : Jaco ot
Staszka ne wigeli sz gego domu rado ani gego
kaszno czi, czo Czipka poszgli 1396 Pozn
nr 209, sim. 1397 ib. nr 339; Czso so xandzu
Ber<n>atoui kone pobrani, to mu pobrani przes
mego kaszana, radi, yzitka 1398 ib. nr 365;
Blogoslawoni mosz, ien iest ne szedł po radze
nemilosciwich (in consilio impiorum) Fl 1, 1,
sim. Pul; Ne chowały *seo rady yego (consi
lium eius) Fl 105, 14, sim. Pul; Ne z<a)byg[n]a<y> bratha swada, raka any rada (Dek
III 30: redą) Dek I 8. III 1— 8. 10. 11. 13— 18.
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20. 22. 24— 29; Jaco Szczedrik ne chował poszeszcze na Dobeslawa ani go yego rado poszegl 1404 K ościan nr 260, sim . 1405 ib. nr 282,
etc.; Jaco Iacubowi opaszana ne wszotho s mo
rado any go ya wszythku mam 1421 Z a p W a rsz
nr 12, sim . ib.; Yako Bodzey stal rado y nacladem z Yaroslawo o tho czyanscz, gyesz
zyscala w Nadarszyczach 1423 P yzd r nr 719;
Yszyteczno radą salubre consilium ca 1428
P F I 485; Tegodla sz rady (ex consilio)
a s *przisvalenya prelatow... ystawyamy S u l 75,
sim . ib. 102; Przerzeczoni pan i xanząn...
ysraląn radąn slyachti swey myaw,... taky czło
nek mylosczywye ystawyl S u l 92; Naayca, raada,
rozum ca 1450 P F IV 577; Posluchay slow
mich y radi mey (atąue consilia) B Z Ex 18, 19;
Vwyerzil radze gich (consilio eorum) B Z III
Reg 20, 25; Snadzesz wzol rado (inisti consi
lium), abi syo prziprawyl ku boiv B Z IV Reg
18, 20; Chodził w radach gych (in consiliis
eorum) B Z II Par 22, 5; Przeto nye daycye
syo klamacz Ezechiaszowy nygeno marno rado
(nec yana persuasione deludat) ib. 32, 15;
Radi twey (consilium) zawszdi od modrego potrzebuy B Z Tob 4, 19; Yako który wyelkyerz
od radzecz y lepszych myesczan rada y przyszwolenym (seniorum ciyitatis consilio) gest
postawyon O rtO ssol 34, 2, sim . O rt M a c 35;
Przetho z osobney rady (de consilio)... ksyądza
Yaroslawa, gnyesznyenskiego kosczola iarczybiskypa,... vklad albo statuta ystawylismy
D zia ł 2; Exta consuluerunt od dobrich (pro
drobow?) radą brały (exta consuluit Ezech 21,
21) 1471 M P K J V 104; Boże, od ktorego
swiate ządze y prawe radi, y sprawiedlywe szą
yczinki M W 43 b; Persuadere, persuasio inde
rądą ca 1500 E r z 84; Dzyeyycza Marya...
choyala wschystko przykazanye oycza syego,
slychayącz rady (obtemperans consiliis) mathky
svey myley R o zm 15; O tern, y<a)ko pyryy
(sc. radca) syą radą yydal, kakoby Iesucrista
ymorzyly ib. 583; O radzye trzeczyego radcze,
który tez odmayyal smyerczy mylego Iesucrista
ib. 584, sim . ib. 583; Myenyl, yzby nye vyedzyal ych falschyyey y chytrey rady (se nescire
falsa eorum consilia et dolos) ib. 689; A ku
tego radzye yschysczy przystały y chvalyly
vschytky radą yego ib. 744.
2. *m y ś l , za m y sł , postanow ienie , cogitatum ,
consilium , propositum : Kędy se powisza zli,
zaszega se vbogy, lapaio ie w radach (in con
siliis), gimisz misio FI 9, 22, sim . P u l ; Kaco
długo clascz bodo radi (ponam consilia, Puł:
radę) w duszi moiey? F I 12, 2; Rado vbogego
zkazil ies (consilium inopis confudistis) FI 13, 10,
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sim . Pul; Day (sc. gospodzin) czy podług sercza twego y wszitko rado two‘o (omne consi
lium tuum) stwirdzy FI 19, 4, sim . P uł; Bo...
mislili są radi (cogitaverunt consilia), gichsze
ne mogli vstanowicz FI 20, 11, sim . P uł; Gospo
dzin rosipa rado ludzsko (consilia gentium,
P uł: radę pogaynską)... y kazy rady keoszocze (consilia principum, Puł: radę kszyoszot),
ale rada bosza (consilium... domini) na weki
todze FI 32, 10— 1, sim . Puł; Chodzieże y widzcze dzala bosza, groźny w radze (in consiliis)
nad sinmi ludzskimi FI 65, 4, sim . Puł; Na
lud twoy zglobili rado (malignaverunt consi
lium) FI 82, 3, sim . P uł; Ale ony rozgarzaly
gy w radze swogey (in consilio suo) FI 105, 41,
sim . P u ł , M W 63b; Roszgorzyly molwy bosze
y rado (consilium) nawyszszego roszdrasznyly
FI 106, 11, sim . Pul; Prósz gego (sc. gospodna),
acz drogy twe sprawy a wszitki radi twe (omnia
consilia tua) abi w nyem ostali B Z Tob 4, 20;
Ta rada y ta tayemnycza chczyal zyavycz napyrvey Gabrielovy archanyolovy R o zm 44;
Idzy, povyedz pyryey gloss moye rady ib. 45;
Y czo yam pomogą yasche rozmayte rady?
ib. 627.
3. fradzenie nad c zy m ś , obrady , narada , też
p rzed m io t n arady , to nad czym się radzi , dęliberatio , consultatio , consilium , etiam id , de quo
deliberatuF : Rada colloąuium ca 1428 P F I 488;
Gdyby radzczą albo gyny myesczanyn, czo by
gy przyszwano w rada tagemną (ad consilium vocatus), a tha radą wszyawylby (si... consilium...
reyelaret) O rtO ssol 35, 2, sim . ib. 12, 4. 35, 3,
O rtM a c 37 * /v być w radzie, ić, wejć, zejć się
w radę, mieć, miewać, uczynić radę fra d zić ,
naradzać się , consiliari , consultare : Fszythczy
szemane szoez szo onj były do gednego mastha
sgachaly [y] y szocz ony na tho rado były mely,
kakocz bicho ony s tim tho yczinicz biły mely
Gn 176a; Gisz strzegli dusze moiey, rado so
yczinili w iedno (consilium fecerunt in unum)
FI 70, 11, sim . P ul; Wszedszi w rado (inito...
consilio) kroi s ksyoszi<ę)ty... y radziły syo
B Z II Par 30, 2; Tracta radą myeway (cum
sapientibus et prudentibus tracta Ecclus 9, 21)
1471 M P K J V 79; Wschedlem w radą (war.
lub. rp.: wesmi radą) iniui consilium (ini con
silium, coge concilium Is 16, 3) ib. 90, sim. XV
ex. M P K J II 317; Czczyenye o tern, yako popoyye y byskypoyye yeschly w radą (inyenerunt
consilium), czo by myely yczynycz R o zm 27,
sim . ib.; Schedschy v radą (consilium inierunt)
y posiały k nyemv sye slugy ib. 455; Vczynyly
rąda (consilium fecerunt Mat 26, 4), kakobysmy yąly mylego Iesucrista y vbyly ib. 508,
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sim . ib. 509; Byezal (sc . Judasz) do Zydow,

yiszchąn radą i slyachtąn takye czlonky...
ychwalil S u l 92; Statuta... xiązączia Conhrada..., ktori maiącz przi sobie wsitek senat,
radi xiąstua tego, ystawil iesth w Czersku (priyilegium... ducis Conradi... editum cum dominis suis in conyentione generali in Czyrsko)
1498 M acP raw V I 272; Oretur deum... za
wsyczka rada huius Corone Polonice XV ex.
S K J I 148; ~ cw m iastach na praw ie niem iec
k im naczelny organ sam orządu m iejskiego , s k ła 
dający się z b urm istrza i rajców , concilium ,
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bo dobrze yyedzyal, ysch były v radzye pospolv
ib. 510; Kyedy myely radą o smyerczy yego
byskupy, lycemyernyczy y popovye ib. 708,
sim . ib. 709; Tamoz szye iuz były zesly vschysczy starschy popovye... v radą, myslyą, yakoby y (leg. ji ego5) ymorzyly ib. 712.
4. fradzenie k o m u ś , doradzanie , aliąuid alicui
suadendi, consilia dandi actus ’ : Bo ze złego
doradzenya rada nyeprzyazny przyczyna pochodzy, a z dobrey rady rzadko chwała bywa
(ąuoniam facilius de mało exitu consilii redargutio sequitur, quam de dono laus) XV p . post.
R I s. X L III; Jesu, raczy myą wyszluchacz,
a dar rady dobrey my dacz ca 1500 S p r T N W
V 18.
5. ' zespół ludzi pow ołany ja k o organ doradczy
lub decydujący , hom ines , qui consiliorum dandorum vel alicuius rei regendae causa electi
s u n d : Grandia dum tractat senatus, rada, glo

ria regis, discissos animos in pia vota trahit XV
p . p r. R X V I 329; Dbanye rady lyenywe cura
senatus lentissima ib. 339; Ex qua inyidia collegerunt concilium radę XV med. G IW roc 77r;
Wezmi geden kaszdi *kadzidlnicza swo, ty
Chore a wszitka rada twa (omne concilium
tuum) B Z Num 16, 6; Kroi y rada gego (consiliatores eius) B Z I Esdr 8, 25; Y ninye poczcyl przed oblyczim krolyowim y radi (in conspectu... consiliariorum) B Z II Esdr 8, 29;
Nymmus maiorum sit iudex consiliorum *wyenczych rad XV p . post. P F III 289; Alye boyczye szye od lyvdzy, bocz yasz bądą yydayacz
w ych radach (tradent enim yos in conciliis
Mat 10, 17) R o zm 310; ~ Prz<e)to ne wztaio
nemilosciwy w sodze any grzeszniczy w radze
prawich (in concilio iustorum) FI 1, 6, sim . P u l ;
Rada zlich (concilium malignantium) osadla
iest me FI 21, 17, sim . P u l ; Ne sedzal iesm
s rado prosznoscy (cum concilio vanitatis) FI
25, 4, sim. P u l ; Ne serii iesm miloserdza twego
a prawdi twoiey od rad wela (a concilio multo,
P ul: od zboru wyelykyego) FI 39, 14; Bob
(pro bog), iensze slawon bodze w radze swotich
(in consilio sanctorum), weliky y groźni nade
wszemi FI 88, 8, sim . Pul, sim . FI i P u l 110, 1;
~ ~ (w P olsce średniow iecznej organ doradczy
panującego złożony z dostojników św ieckich
i duchow nych , concilium regis , ąuod in Polonia
m edio aevo e profanis et sacerdotibus constabad :

Mi thake thesz boże gymyą wzywawszi a radą
mandrich k sobye zezwafszi (consilio sapientium communicato nobiscum, D zia ł 3: maszow
mądrosczy napelnyonych z radą)..., yfalami
S u l 3; Xanząn... mazoyesskye s swoyąn na-
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Jacom ja ne sial starszego do rady, a nye zapowedal Katharzine dayacz lista mą kasną 1420
Kościan nr 831; Stare radzcze... owynyly przed
prawem gednego czlowyeka... a (pro o) gedna
rzecz, ktorąsz przed pełna rada wysznal (coram
pleno consilio fassus est) O rtO ssol 35, 4, sim .
O rt M a c 38, sim . ib.; Owynyly gy stara albo
młoda rada (consilium antiquum seu noyum),
wysznaly szye tego, czo przed starą rada mowyl
(quod prius coram residenti consilio fatebatur)
O rtO ssol 35, 4, sim . O rtM a c 38; Mogły nad
nym gego prawo iako nad szlodzye<je>m vczynycz, poko ony były w radze (donec in consilio
fuerunt) O rtO ssol 36, 2, sim . ib. 35, 4, O rt
M a c 38; Ten czlowyek, czo szye dal na myloscz
radze y myastv (se idem vir in consulum et civitatis yeniam exposuit) O rtO ssol 37, 1, sim .
O rtM a c 40; ~ osiadła, siedząca rada 'w m ia 
stach na praw ie n iem ieckim a ktu a ln ie urzędu
ją c y zesp ó l rajców z burm istrzem na czele , con
cilium , a quo urbes iure Theutonico conditae
regebantur , ąuod e pra efecto urbi et consiliariis
c o n sta b a d : Wysznaly tho przed oszyadla rada
(coram residenti consilio, O rtM a c 36: przed
szadzyą, p ro szedzyączą, radą) O rtO ssol 35, 1;

Jako geden czlowyek przed szyedzaczą rada dal
szye myastv na myloscz (in residenti consilio
consulibus et civitati se ad veniam dedit)
ib. 36, 4, sim . ib. 35, 3. 38, 3. 43, 4, O rtM a c
37. 40. 42; Tako to ma bycz gysczono, yako
szyedzaczą radą wysznala O rtO sso l 43, 4, sim .
ib ., sim . ib. 14, 2; Takyesz, gdy szye kto pusczy
albo spusczy na szwyadzeczthwo szyedzączey
rady, czo ony koly wysznayą, to ma [wysznayą]
bycz ib. 43, 4, sim . O rtM a c 50; Wybyeramy go
w radą y byerzemy k szobye w szedzaczą radą
O rtO ssol 44, 1, sim . O rtM a c 51; ~ fw sta 
ro żytn ej Judei n a jw yższy trybunał religijno-polityczn y i praw no-adm inistracyjny , obradujący
w Jero zo lim ie , tzw. sanhedryn , su m m u m conci
lium lu d a eo ru m , ąuod synedrium appellabatud :
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concilio sz0dowemu osz0dzenw, rady, albo
wszemu poszpolszthw (Mat 5, 22) ca 1420
R XXIV 84; Wczora wyrzekł ku zydow<skiej
radzye XV p. post. RozmPam 472; Odpowyedzyala yemu rada rzekancz ib. 474; Yze yeden
czlovyek, który yest byl z radzyecz albo s rady
zydowskey (erat autem homo ex Pharisaeis
Jo 3, 1) Rozm 236; Czczyenye o tern, yako
Iudasch odschedwschy od Iesucrista Vyelyką
{leg. w Wieliką) Środą do Zydow v radą ib. 510;
Vschedschy v radą ych y rzeki ym ib.; Rada
pyatego radcze, który barzo przykro movyl
przeczyv Cayphaschovy y vschytkey radzye
ib. 585; Vyschedvschy na dwór z rady nyevyernych Zydow... y płakał barzo gorzko (Luc
22, 62) ib. 692, sim. ib. 726; Vschytka radą
zesly szye, aby gadały o smyerczy boga svego
ib. 712, sim. ib. 713; Y yyedly {leg. wwiedli)
mylego Iesucrista y radą (duxerunt illum in
concilium suum Luc 22, 66) ib. 742; Alye
byskupoyye y yschysczy kxyazątha albo rada
kxyazat zydovskych (principes... sacerdotum
et seniores Mat 27, 20) przykazały ludy, aby
prószyły Baraby zboycze ib. 809; ~ rada se
nacka fsenat rzymski, organ ustrojowy staro
żytnego Rzymu, senatus Romanus : Potem czeszarz s rada senaczka (tandem de consilio se
natus) krolyewstvo zydowskye rozdzyelyl na
troye Rozm 115.
Radca, Raca, Radźca, Radźsa, Rajca, Rajdca,
Rajdźca f o r m y : n. sg. radźca 1418 Kościan
nr 661, 1438 R XXII 356, ca 1450 PF IV 575,
etc. etc.; radźsa Tęcz w. 20; rajca ca 1428
PF I 493, Ort Mac 36. 37, ca 1500 Erz 84;
radca OrtOssol 34, 3, Rozm 743; ~ g. sg.
radcę Rozm 584. 585. 586. 587. 588; rajdce
Rozm 583; ~ d. sg. radźcy OrtOssol 34, 2.
43, 2; rajcy OrtMac 35; ~ i. sg. radźcą OrtMac 50, OrtOssol 12, 3. 4. 13, 4, etc.; rajdźcą
OrtMac 34; rajcą OrtMac 36. 37; ~ n. pl.
radźce BZ II Par 22, 4. I Esdr 7, 15. II Esdr
8, 56, OrtMac 50, etc. etc.; rajce OrtMac 34.
35. 36, etc. etc., XV ex. SlArch 1 169; radcę
OrtOssol 34, 2, Rozm 417; ~ g. pl. radziec 1428
Kościan nr 1350, OrtMac 35. 36, etc. etc.,
Rozm 364; raje XV p. pr. SKJ I 309; ~ d. pl.
radźcam 1428 ZapWarsz nr 282, BZ Judith 7, 10,
OrtMac 66, etc. etc.; rajcam OrtMac 35. 36.
45, etc.; rajcom XV p. post. WilkKrak 47;
radcam OrtOssol 13, 2. 34, 1, 1471 M P K JY 53;
~ ac. pl. radźce OrtMac 59, OrtOssol 12, 3.
33, 4. 34, 1, etc.; rajce OrtMac 35. 43. 44;
~ v. pl. radźce XV ex. SlArch I pffl. 20; ~ i.
pl. radźcami BZ I Esdr 7, 28, OrtMac 88. 98,
OrtOssol 17, 3, etc.; radźcy OrtOssol 12, 4.

38, 3; rajcami OrtMac 35. 36. 37. 42; radcami
OrtOssol 18, 4, 1478 RKJŁ VII 59; - /. pl.
(o) radźcach OrtMac 88, OrtOssol 12, 4.
35, 1. 66, 3; rajcach OrtMac 37; radcach Ort
Ossol 35, 1.
Z n a c z e n ia : 1. *ten co udziela rad, doradca,
qui consilia dat, consilii auctor, consiliarius5:
Quis consiliarius eius fuit, gl. sc. de re fienda
uel de execucione eius quod disposuit raczczą?
(Rom 11, 34) 1438 R XXII 356; Raczcza suasor
ca 1450 PF IV 575; Przeto czinyl zle w wydzenyy bozem iako y dom Achabow, bo biły
ony gemy rączce (fuerunt ei consiliarii) po
smyercy oczcza gego BZ II Par 22, 4; Zalysz
ti raczcza (consiliarius) krolyow? ib. 25, 16;
~ Criminis adiutor, raczczą, reus est XV p.
post. PF III 290; ~ Raycza arbiter ca 1428
PF I 493; Et declinauerunt oculos suos, ut non
yiderent celum neque recordarentur iudiciorum
iustorum na *sąnda *sprawydliwich raycz
(Dan 13, 9) XV p. pr, SKJ I 309.
2. 'członek zespołu powołanego jako organ
doradczy lub decydujący, socius concilii, ąuod
consiliorum dandorum aut alicuius rei regendae
causa constitutum est9: a. 'członek rady miej
skiej, naczelnego organu samorządu miejskiego
w miastach na prawie niemieckim, socius con
cilii, a quo urbes iure Theutonico conditae regebantuF: Yz Potr Porosz... bil xandza canczlerzew chleboyeczcza, yego szukną, nogawiczą,
*trzewicz dral, raczcza y woyt bil 1418 Kościan
nr 661; Jakosmy chodzyly do burmistrza y do
radzecz w Oszeczne ot panyey Margorzathy
w possel<s)thwye 1428 ib. nr 1350; Jakom ya
nye pocradl raczczam clodziny za poi kopi
1428 ZapWarsz nr 282; Sthare raycze {Ort
Ossol 12, 4. 35, 3: raczcze), czosz przed namy
yeden rok rayczamy {OrtOssol 12, 4: raczczy)
były (consules antę nos in uno anno sederunt),
owynyly... myesczanyna OrtMac 37; Mogaly
myesczanyna wybracz raczcza, czo szyedzy
w lawyczy a chleb przedawa? ib. 50; Mayaly
raczcze nowy przed stharymy przyszagacz? ib.;
Gdy *wybijorą raczcze {OrtMac 34: gdy bywaya raycze wybyerany), mayaly tesz woythowy przyszagacz? OrtOssol 33, 4, sim. ib.
12, 3; Raczcze {OrtMac 34. 36: raycze), któ
rzy szą wybrany, czy mayą przyszagącz bogu
ib. 33, 4, sim. ib. 13, 2. 35, 1; Gdyby myesczanyn, czo by cząstokrocz raczczą {OrtMac 34:
rayczcza) byl, prziszągal ku prawo {pro prawu,
si civis, qui saepius consul iuratus pro tempore
extiterat) ib. 33, 4, sim. ib. 12, 3; Gdyby myesczanyn... przysz<e)dl w woythow dom ...
y nalaszlby tamo dwa albo wyaczey radzyecz
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(in quo duos consulares vel plures stantes),
czo by w then czasz raczczamy {OrtMac 35:
rayczamy) były ib. 33, 4, sim. OrtMac 35;
A then czlowyek nye sznayącz kxązaczyą any
panów..., any radzecz (ceteros dominos con
sulares), wyrzekłyby (leg. wyrzekl-li-by) nyekthore ny<e) rządne szromothne szlowa OrtOssol 34, 1, sim. ib. 34, 2, OrtMac 35, etc.;
A szludz[m]y gego... myecze y kordy *wymawyaly na raczcze (contra consules, OrtMac 35:
raycze) OrtOssol 34, 1; Tham szye szebral
(sc. mieszczanin) szwogymy {leg. z swoimi)
przyyaczeimy y sz opczymy łudźmy, kthorych
mógł nabycz z [a] harnaszem y szbroyą naprzeczywko radzczam (contra consules, Ort
Mac 35. 45: rayczam) ib., sim. ib. 13, 4. 34, 3.
43, 1; Kto by bil krolowy wyerzen y radczam
(consulibus oboediens, OrtMac 35: rayczam)...,
aby then kaszdy przyszedł ku wyetnyczy ib.
34, 1, sim. ib. 13, 2; Gdy radcze {OrtMac 35:
raycze) szą w myesczy [e]kyey oprawye, który
by gych nye częstował (improperat quis con
sules verbis contumeliosis)..., ten ma kaszdemy
raczczy pokupicz trzydzeszczy szelągów ib. 34, 2;
A gyny radcze {OrtMac 35: raycze) owynya-ly
gy..., wyszna-ly szye, tedy tesz kaszdemy radcza {pro radczy, cuilibet consulum, OrtMac 35:
rayczy) ma pokupycz XXX szelągów ib.;
Gdyby czlowyek byl radzczą {OrtMac 36: rayczą) y przyszagl (si aliquis consul esset iuratus)
ib. 34, 3, sim. ib. 12, 4. 13, 4. 43, 2; Then radcza (consul, OrtMac 36: raycza) by odstąpyl
radzecz y prawa (abscederet consilio et iustitiae, OrtMac 36: radszkyego prawa), ku kthoremv przyszagl ib. 34, 3; Gdyby przyszaszny
radzcza {OrtMac 36: przyszyaszny raycza)
[a] byl s gynymi raczczamy {OrtMac 36: ray
czamy) na wyethnyczy (esset quis consul iura
tus iuxta... consules in praetorio), a gdyby szye
takye sbyeszenye przygodzylo, a ten raczczą
{OrtMac 36: raycza) odstapywszy radzyecz (si
idem ceteros consules abscedens) przystapylby
ku szwemv przyrodzonemv naprzeczywko raczczam (adversus consilium, OrtMac 36: rayczam)
y prawu, then ma tho pokupycz podług myeszkyego wyelkrzu ib. 34, 3—4, sim. OrtMac 36;
Wysznaly szye, tedy straczyl głową swą a leży
na radczach (in consulibus), czo chczą sz
nym vdzalacz OrtOssol 35,1; Gdyby który czlo
wyek rzeki przed dzyedzycznym panem o radzczach {OrtMac 37: rayczach), aby nye były
prawdzywy (si quis argueret mendacii consi
lium) ib., sim. ib. 12, 4. 66, 3, OrtMac 88;
WyyawylJyby kthory przyszag[a]ly radczcza
(consul iuratus, OrtMac 37: przyszyaszny ray

cza) taką tagemną radą myeszczką..., ten gest
przestapyl swą przysząga... a nye gest dostogen
radczczą {OrtMac 37: raycza) bycz (indignus
de cetero sedem possidere) OrtOssol 35, 3;
Vczyny<ą)ly radczcze (consules, OrtMac 42:
raycze) kthory wyelkyerz o takych rzeczach,
a czy porącznyczy tego czlowyeka nye mogą
postawycz a sz radczczy (cum consulibus, Ort
Mac 42: z rayczamy) schą <o to nie zjednają),
tedy przepadły ten wyelkyerz ib. 38, 3; Postawyl radczcze (consules, OrtMac 43. 44: raycze)
w naszem myesczye roczne wybyeracz ib. 39, 1,
sim. ib. 39, 3. 48, 4, OrtMac 59; Przestapyly
kto naprzeczywko raczczy (contra consules,
OrtOssol 14, 1: raczczam, OrtMac 50: ray
czam)..., mogą raczcze (consules, OrtMac 50:
raycze) sz nyego wząndz podług mylosczy myeszczyky wyelkyerz OrtOssol 43, 2, sim. ib. 14, 1;
Myal[ly]by tedy y to tesz raczczam (consulibus)
pokupycz trzymy grzywnamy szlowyenszkyemy
ib. 53, 4, sim. ib. 66, 3. 72, 1. 2, OrtMac 66.
88. 97; Czlowyek, czo przyszagl przed racz
czamy (coram consulibus), ysz prawie szoszowal od szwego gymyenyą OrtOssol 66, 2, sim.
ib. 17, 3, OrtMac 88; Kyedy czlowyek pod
damy]- szye przed burgrabyą albo przed san dem
albo przed raczczamy (coram... consulibus,
OrtOssol 18, 4: radczamy) pod wysze prawo
oczkoly bandz OrtOssol 72, 4, sim. OrtMac 98;
A then Walthko raczsza... s Greglavem scha
radzyly Tęcz w. 20; Tho sza stało przeth pany
radczyamy 1478 RKJŁ VII 59; *Pziszyengamy
bogu, sze panom nasim rayczom poszlusny
chczemy bicz XV p. post. WilkKrak 47; *Urodzyny panovye, raczcze, przyaczyelye moy,
raczczye yyedzyecz, yze then dobry czlovyek...
nycz nye krzyw XV ex. SIAr cli I pril. 20; My,
raycze *rymanowczy, pyszemy vaszey mylo
sczy, ysze thu szą dwa kmecze ib. 169, sim. ib.;
Rayczą consul ca 1500 Erz 84; ~ b. ' członek
rady żydowskiej, tzw. sanhedrynu, socius concilii Iudaeorum, quod synedrium appellabatuE :
Odthychmyast Iesus <jął) vkazovacz, yze myal
ydz do Ierusalem mąky czyrpyecz od radzyecz
y od madrczov (multa pati a senioribus et
scribis Mat 16, 21) Rozm 364; Na stolczv
Moyzeschovym bądą szyedzyecz mystrzovye
y radcze svyeczy {leg. świeccy, scribae et
Pharisaei Mat 23, 2) ib. 417; O radzye ytore<go> raydcze ib. 583; O radzye trzeczyego
radcze ib. 584, sim. ib. 585. 586. 587. 588;
O them, yako ieden nyeyyerny radczą yylozyl
żałobą na mylego Iesucrista ib. 743; ~ c. ' do
radca króla a. naczelnego wodza, regis aut imperatoris consiliarius5: Abi nyosl srzebro s sobo
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y złoto, gesz kroi y gego rączce (consiliatores)
dobro volyo bogu israhelskemy obyatowaly
BZ I Esdr 7, 15; Przed gego raczczamy (coram ... consiliatoribus eius) ib. 7, 28; Odwazilem gym srzebra y złota..., gesz bil dal kroi
y rączce gego (consiliarii eius) BZ II Esdr 8, 56;
Zlyvbylo syo to słowo Olofernoui y wszem
gego raczczam (coram satellitibus eius) BZ Judith 7, 10; Pretoribus, id est consulibus radczam
(war. lub. rp.\ raczczam pretoribus; rex Darius
fecit cenam magnam... omnibus purpuratis et
praetoribus II Esdr 3, 2) 1471 MPKJ V 53.
Radlica, Redlica fo r m y : n. sg. radlica (1345)
1512 DokMp IV 84, 1434 PF V 31, 1457 ib.
14, XV p. post. ib. 6; redlica 1326 KcdWP II
403; ~ i. sg. radlicą BZ Deut 21,3; ~ ac. du.
redlicy 1432 TymProc 263; ~ n. a. ac. pl. redlice 1459 TymProc 263.
Z n a czen ie: 'żelazna nasadka na radie słu
żąca do rozcinania ziemi, tzw. krój, ferrea pars
aratri glebae scindendae destinata, terno aratri':
De quo malleo, predictus. . Iohannes et sui heredes... singulis septimanis... duo aratra de
ferro et unum *unccum, qui dicitur ylg. *redlizca, integraliter persolvent 1326 KodWP II
403; Quod idem et eorum posteri ratione fabricae et molendini, campi et prati... lemes et
croy, parvum aratrum radlicza,... solyere teneantur (1345) 1512 DokMp IV 84; Quia Martinus... tenetur stabulum parare, aratrum ...,
duo spatha ylg. redliczy 1432 TymProc 263;
Radlicza spatum 1434 PF V 31; Wyeszmye
(sc. starszy) ialoyiczo s stada, ktorasz to iest
nye czognola w yarzmye ani zemye krogila
radliczo (vomere) BZ Deut 21, 3; Bouer di
citur ferrum inferius aratri uel dicitur lignum
ferri ut lancea, id est ferrum latum ylg. radlicza
1457 PF V 14; Quia tu yeniens super suis
equis et super suo curru ad ipsius domum recepisti... cum rebus ipsius Andree, que res
pertinent ylg. cu szalodze: aratra, redlicze et
alia 1459 TymProc 263; Radlicza bower XV
p. post. PF V 6.
Radło, Redło fo rm y : n. sg. radio (1262)
1357 KodWP I 354, 1288 KodWP II 14, (1405)
1518 DokMp I 332, etc.; redło 1456 TymProc
263; - ac. sg. radło XV in. R XXIV 62; redło
1451 TymProc 236; ~ i. sg. redłem 1372 Kod
WP III 387; - ac. du. radie 1444 Pyzdr nr 1278;
~ i. pl. redły 1469 ZapWarsz nr 1304.
Z naczenia: 1. cprymitywne narzędzie słu
żące ao orania, aratrum simplex : Ter in anno...
cum buri, id est redlem, kmethones nobis
arare tenebuntur 1372 KodWP III 387; Damus
insuper et adiicimus eidem sculteto sextum

aratrum, sextam ar pi cum et sextum minus ara
trum, dictum ylg. radio (1405) 1518 DokMp
I 332; Yako czom wsząl dwe [dwe] radie
y czthirzy yoli, thom wszol na szvem pravem
1444 Pyzdr nr 1278; Vrbus... est pars aratri
uel sulcus aratri ylg. radio 1444 RozPaul 271 y;
Pro aratro et proredlo 1451 TymProc 236; Radio
ca 1455 JA XIV 493; Aratrum, brona et redlo
1456 TymProc 263; Yakom ya nye poorał
roley redlj na ygor wszoraney gwalthownye
Janowey 1469 ZapWarsz nr 1304; Aratrum
plyg yel rądlo ca 1500 Erz 84; ~ In Galia
(pro Galilea) recipit radio supra se Ic dominus
noster, id est Xc recepit crycem in campum
XV in. R XXIV 62.
2. fmiara powierzchni gruntu równa tzw. ma
łemu pługowi', tyle ile można zaorać jednego
dnia zaprzęgiem dwu wołów lub jednego konia,
agri mensura: ager ąui uno die duobus bubus
vel uno eąuo exarari p o tesf: Constituentes,
u t... pro unoquoqi!e aratro paryo, quod radio
dicitur, lapidem cere... persolvat (1262) 1357
KodWP I 354; Quod ipsi Pruteni debent sol
yere ratione decime de paryo aratro, quod radio
dicitur, quatuor scotos et dimidium 1288 Kod
WP II 14.
Radniej 1. fraczej, lepiej, potius, melius' : Magis audire debes, yse mu tobe to radnei, et
cognoscere illum, cuius ope possis yincere Gn
gl. 155a; Nye kradny hymyenya czwdzego,
ybogym, nacznem (leg. nędznem) radnyey \dzelay szwego Dek III 14. 17. 24. 25. 30; Ite
pocius ad yendentes (sc. oleum) radnyey do
przedayaczych oleownykow (Mat 25, 9) XV
med. SKJ V 284; Radneyli by daal sze (sc. ad
mortem quam ad peccatum) ca 1450 PF IV
576; Si Christus diceret hodie ad diyitem sepultum in inferno: Pete et daBitur tibi,... carius, gl. melius radnyey a myley, hoc yerbum
audiret, quam quod totus mundus sibi promitteretur XV p. post. GIDom 57; Przichodzycz
staroscz, radzącz, aby radnyey (potius) syą
poleczal bogu, nyzly synowy XV p. post. R I
s. XLVII; Bo ten, przez ktoregosch yest syyat
styorzon, dobrze mogl yczynycz, yzby tego
zyemya pożarła, który y (leg. ji 'go5) yderzyl,
alye szmyerze radnyey chczyal nass naycz<yć>
Rozm 686; Przetoz Iudasch radnyey ssyebye
chczyal straczycz, nyz pyenyądze, bo kosczyolv
pyenyądze vroczyl, a ssam ssyebye schybyenycży oddal ib. 761.
2. ' chętniej, libentius': Quis mihi det, fili mi,
ut moriar pro te, radnyey czy bych była, quasi
dicit: libencius, radnyey czy, mortua fuissem,
quam hanc ignominiosam mortem filii mei vi-
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dissem ca 1500 JA X 379; Vydzysch, yako me
sercze... zdrga szye przed tvema oczyma od
yyelykyego ydrączenya y przed zalosczya, *radnyech bych myala smyercz Rozm 523.
Radny froztropny, mądry, rozważny, prudens,
sapiens5: Lytosczywy, radny, rzecznyk, masny
1448 R XXIV 353; Dobre y radne (bonum et
consultum) szą wydzy, aby sądzą y pothsądek
na malich rokoch, kędy mogą, szedzely, yako
w Wyelkey Polszczę gest obyklo Sul 78.
Rado fo r m y : comparat. radziej BZ I Par 11,
18; radszej 1436 R XXIII 278, Sul 24.
Z n a c z e n ia : 1. fchętnie, z ochotą, z /?rzvjemnością, libenter' : Tercius denarius est argenteus..., qui libentissime, rado, recipitur XV
p. post. GIDom 84; ~ Potencia siquidem non
excellenciam, sed potius, g/. magis radszey,
yiolenciam gignit 1436 R XXIII 278; Naczarly
wodi s cysterni bethleemskey... y przynyesly
ku Dauidowy, abi pyl, gen nye chcyal, ale
radzey (sed magis) obyetowal io panu BZ I
Par 11, 18.
2. radszej 'ściślej mówiąc, właściwie, potius5:
Wyelye gych (sc. sędzi) kv sandzenyy rze
czy... przichodzili... po obyedze, napelnywszi
a wpywszi szą, a sz tego sąnd mnyey *waszooon a mgleyszi laczney wczy<ą)zoon a kv
prawdzye mali, alybo radszey (potius) nygeden
bacczenya zrok ymyaan Sul 24.
(Radosny) Radostny f o r m y : ac. sg. m. radostna BZ Tob 10, 10; radostny BZ II Par 7,
10; ~ l. sg. rn. (w) radostnem BZ Is 48, 20;
~ /. pl. m. (w) radostnych FI 150, 5.
Z n a c z e n ia : 1. ' cieszący się, zadowolony,
gaudens, contentus': Rospuscyl lyyd... wyesyely
a radostny (populos... laetantes atque gaudentes) prze dobre, gesz bil bog yczinyl Dauidoui
RZ II Par 7, 10; Zdrowa y radostna (salvum
atque gaudentem) puscyl gy precz ot syebye
BZ Tob 10, 10; W glosy radostne[ne]m (in
voce exsultationis) zwyastvycye BZ Is 48, 20.
2. *będący wyrazem radości, qui gaudii testis
est': Chwalcze gy we zwonkoch wesela albo
radostnych (in cymbalis iubilationis) FI 150, 5.
Radostny cf. Radosny
Radość fo rm y : n. sg. radość Bogur B—F,
ca 1420 R XXIV 83, XVp. pr. R XXV 271, etc.;
~ g. sg. radości FI i Pul 125, 2, Słota w. 114,
XV p. pr. R XXV 271, etc.; ~ d. sg. radości
De mor te w. 120; ~ ac. sg. radość FI i Pul
50, 9, KartŚwidz, BZ Tob 3, 22, etc.; ~ i. sg.
radością FI i Pul 131, 17, BZ Gen 31, 27.
Tob 11, 11, etc.; ~ l. sg. (w) radości FI i Pul
20, 6. 44, 17. 67, 3, etc.; ~ n. pl. radości ca
1500 SprTNW V I I ; ~ g. pl. radości Naw 76,
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XV p. post. SKJ 1 147, Rozm 498; ~ ac. pl.
radości De mor te w. 419. 431, XV ex. SKJ 1146;
~ i. pl. radościami XV med. R XXII 247.
Z naczenie: 'uczucie zadowolenia, szczęścia,
nastrój wesołości, też przyczyny wywołujące te
uczucia, gaudium, laetitia, etiam eius causae :
Vweselisz gi w radości (in gaudio) s twogim
obliczim FI 20, 6, sim. Pul; Przinesoni bodo
w radosczi y weselu (in laetitia et exsultatione)
FI 44, 17, sim. Pul, sim. FI i Pul 61, 3. 104, 42.
105, 5. 106, 22; Słuchowi memu dasz radoscz
y wesele (gaudium et laetitiam) FI 50, 9, sim.
Pul, KartŚwidz; Tegdy napelnona so radoszczy
(repletum est gaudio) vsta nasza y yozyk nasz
wyeszela FI 125, 2, sim. Pul; Swoczy gego
radosczo (exsultatione) weselycz se b0d0 FI 131,
17, sim. Pul; Bila radosczy, bila milosczy, bilo
yidzene thworcza Bogur B—F; Vdzel nam
wszem swey radosczy Słota w. 114; Infelicium
hominum iocunditas... przeszbosznich ludzi radoszcz ca 1420 R XXIV 83; Hominis... ćle)ticia...
<r)adoszcz czloweka wdranczonego ib.; Qui
es in coelis... corona iocunditatis radoscy XV
p. pr. R XXV 271; Adveniat regnum tuum
iocundum sine permixcione radość przeszamyeszanya {leg. przez zamieszania) ib.; Nadzyeyą otplati nyebyeskyey, prze yąsz tą tho
czirpimi przeczywnoscz, yako bichom yą wydzeli, gey radosczyamy bichom syą weschelily
XV med. R XXII 247; Cur ita breuiter nobis
de isto partu descripsisti, in quo constitit nostra
tota leticia, radoszcz, et gaudium wessele?
XV med. SKJ V 258; Wszemv szvyathu badze
radoscz, gdy przydze then yyelebny goscz 1453
R XXV 211; Przeczyesz przes mego wyedzenya
yczyeld any gesz my otpowyedzal, abich czyo
wiprowadzyl s radoszczyo, s wyeszelym (cum
gaudio) BZ Gen 31, 27; Po zlzach a po placzv
radoscz (exsultationem)... wlewasz BZ Tob 3,
22; Poczalovaly gy a pocz0lasta oba radoscyo
plakacz (coeperunt ambo flere prae gaudio)
ib. 11, 11; Quoniam non est tristicia..., sed ex
iocunditate spiritus, alacritate, z radosczi, anime
bonum opus facimus 1461—7 Serm 443 v;
Szthworzyl bog Yewa sz kosczy Adamovy kv
radosczy De mor te w. 120; Radoscz alacritatem
(in bonitate et alacritate animae Ecclus 45, 29)
1471 MPKJRp V 37 v; Vszlysch, myły panye,
proszbą yego przez thwey mathky szyedm ra
doszczy Naw 16, sim. XV p. post. SKJ I 147;
Inter gaudium, radoscz, leticiam, yeszele, et
exultacionem vczeszenye XV p. post. ErzGlos
175; M aria,... oddal od nasz sloszczy, day
wyecznye radosczy XV ex. SKJ I 146; W ra
dosczy in solatione XV ex. SKJ III 67; Vkaszy
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go (sc. Chrystusa) nam po szmyerczy, tam
gdzye szą yyeczne radosczy ca 1500 SprTNW
V 11; Mathką boża radoscz myala, gdy apostoly wydzyala ib. 12; Anna svego mązą cze
kała z yyelyka radosczyą (cum gaudio) Rozm 7,
siwi. ib.; Takosch ta oba yyelyka radoscz
y yyelykye yyeszyelye (iocunditas et gaudium)
my<a)>la ib. 10, sim. ib. 496; Tam o... yyeczna
radoscz y yesele (laetitiae iocunditas est ibi
sempiterna) ib. 25; Przyschedl (sc. archanjoł)
ky anyelskym korom z yyelykym yeselym y z yye
lyka radosczyą ib. 50, sim. ib. 61. 124. 663;
Pocznye szye modlycz, tayemnycze nyebyeskye
myslyącz o radosczy krolestya nyebyeskyego
ib. 64; Nye oddalay[aye] od nye szyedmy ra
dosczy ib. 498; ~ niebieska, wieczna radość,
niebieskie radości cniebo, według wierzeń chrze
ścijańskich miejsce wiecznej szczęśliwości po
śmierci, caelum, locus aeternae beatitatis mortuorum vulgo putatur’ : Bo dobremy mało placzy, acz ymrze, nycz nye straczy,... poydze
w nyebyeszkye radosczy De mor te w. 419,
sim. ib. w. 431; Bog nye chcze szmyerczi grzesnego czlowyeka, ale wyaczey sprawyedlywego
luby, ale aby grzeszny szyą nawroczyl a zywyacz pokuthą strogyl, a pothem do wyeczney
radosczy poszedł XV p. post. Kalużn 288;
Przestos, panno, dla thwey *dzudnosczy domyescis nas nyeby<e>skye radosczy ca 1500
R XIX 75; ~ Day nam, myły panye, laszką
thw a..., byszmy szye dostały w thwoya radoscz
M W 75b.
Radośnie fz radością, z weselem, cum gaudio,
laete : Powiedzcie uczniom radośnie, że Chry
stus wstał potężnie XV p. pr. R XIX 92.
Radować się form y: praes. ind. 3. sg. raduje
XV p. post. GIDom 46; 3. pl. radują Bogur
B—F, ca 1440 R XXV 220, 1448 R XXIV
354, etc.; ~ imper. 2. sg. raduj FI i Pul Is 7,
BZ Deut 33, 18, 1456 ZabUPozn 90. 100; 3. sg.
raduj FI i Pul 95, 11, BZ I Par 16, 10, M W 53a;
1. pl. radujmy Fl i Pul 117, 23, 1442 R XIX 77;
2. pl. radujcie Fl i Pul 31, 14, ca 1420 R XXIV
86, XV med. R XXII 233, etc.; 3. pl. radujcie
Fl i Pul 34, 31. 39, 22, etc., BZ I Par 16, 31;
~ part. praes. act. adv. radujęcy Dorota 170,
Rozm 42; radując BZ I Par 18, 10, Pul 144 arg.;
adi. raduję BZ IV Reg 11, 14; radując XV
med. SKJ W 260; ac. sg. f . radującą Pul 112, 8;
~ inf. radować 1448 R XXIV 352, Pul 99 arg.,
Rozm 260; ~ fut. 1. sg. m. będę radować XV
med. SKJ I 68; radować będę Fl i Pul 9, 2.
30, 8, Pul Hab 30; 3. sg. m. radować będzie
Fl i Pul 13, 11. 20, 1. 52, 8; 7. pl. m. radować
będziem Pul 19, 5; 3. pl. m. będą radować

Fl i Pul 149, 5; radować będą M W 14a, Pul
5, 13; /. radować będą Fl i Pul 50, 9. 97, 9,
KartŚwidz, Pul 70, 25; neutr. radować będą
Fl i Pul 95, 11; ~ praet. 1. sg. f. radowała
jeśm Fl i Pul Ann 2; -m radowała Rozm 37;
2. sg. m. radowałeś BZ I Reg 19, 5; 3. sg. m.
radował jest Fl 15, 9; radował BZ Deut 28, 63,
Pul 15, 9, EwZam 289, Rozm 796; neutr. ra
dowało XV p. pr. R XLVII 357, EwZam 289;
1. pl. m. radowali jesmy Fl 89, 17; radowaliśmy
Pul 89, 17; 3. pl. m. radowali są Fl 106, 30;
radowali XV med. SKJ V 265, Pul 106, 30,
Rozm 13; ~ condit. 1. pl. m. radowalibychom
Fl 105, 46; (-)bychom radowali XV med.
R XXII 247, Pul 105, 46; -byśmy radowali M W
48 b; 3. pl. m. -bychą radowali Fl 34, 27; -by
radowali Pul 34, 27.
Z n a czen ie: *odczuwać zadowolenie, szczę
ście, cieszyć się, weselić się, contentum, felicem
esse, gaudere, laetarf: Radowacz se bodze (exsultabit) Iacob y weselicz se bodze Israhel
Fl 13, 11, sim. Pul, sim. Fl i Pul 52, 8; Przetosz
weseliło se iest sercze moie y radował se iest
(exsultavit, Pul: radował szye) *iozik moy
Fl 15, 9; Weselcze se w gospodne y raduycze
se (exsultate), prawi! Fl 31, 14, sim. Pul; Raduicze se y weseli bodzcze (exsultent et laetentur), gisz chczo prawdi moiey! Fl 34, 31, sim.
Pul, sim. Fl i Pul 39, 22, etc., Radowacz se
bodo (exsultabunt) cosci vsmerzone Fl 50, 9,
sim. Pul, KartŚwidz; Raduy se (exsultet) zema,
porusz se morze..., radowacz se bodo (gaudebunt) pola Fl 95, 11, sim. Pul; Gori radowacz
se bodoo (exsultabunt) Fl 97, 9, sim. Pul,
sim. Pul 70, 25; Radowały so se (laetati sunt,
Pul: radowały szye), ysze mylczely Fl 106, 30;
Gensze przebywacz kasze przezdzadkyny[o]
w domv maczerz syno<w) *raduyoczo se
(matrem filiorum laetantem, Pul: raduyoczo
szye) Fl 112, 8; Bodo se radowacz (^c. święci,
laetabuntur, M W 14a: radowacz se bandą)
w przebytkoch swogych Fl 149, 5, sim. Pul;
Rad wy so y chwały (exsulta et lauda Is 12, 6),
przebywane Syon! Fl Is 7, sim. Pul; Raduyoczy <się> s mylim swim, s Ihu Xpem s nyebeskim Dorota 170; Ale nasz przyloczy k sobye,
gdzesz crolwyesz y s Maryo, wszythczy so
swocy rad wy ą ca 1440 R XXV 220, sim. 1448
R XXIV 354, ca 1500 SprTNW V 14; Raduymy
szo, wesselmy szo,... bog narodził sso! 1442
R XIX 77; My crzessczyany ymamy szą...
radowacz 1448 R XXIV 352; Radowało sze
exultavit (exsultavit infans in utero eius Luc 1,41)
XV p. pr. R XLVII 357, sim. EwZam 289;
Fili dilectissime..., vide angelos letantes, ra-
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duyącz sze, in gaudio XV med. SKJ V 260;
Videntes autem stellam gauisi sunt (sc. magi),
radowały sze, gaudio magno valde (Mat 2, 10)
ib. 265; Gaudete, exultate raduycze sze! ib. 272;
Tosz swima oczima wydzal a radowalesz syo
(laetatus es) BZ I Reg 19, 5; Vzrzala... wszitek
lyvd zemski raduyo sy0 (omnem populumterrae laetantem) a tr0by0c w trobi BZ IV Reg
11, 14; Radny sy0 (laetetur) syerce szukaiocich pana! BZ I Far 16, 10, sim. M W 53a;
Raduycye sy0 (laetentur), nyebyosa, a wyesyel
s) 0 zemya! BZ I Par 16, 31; Et exulta, a radvy
szą, filia Jerusalem! 1456 ZabUPozn 100, sim.
ib. 90; Na wyeky radowacz (FI: weselicz) szye
będ0 (exsultabunt) Pul 5, 13; O apostołach
molwy, napomynay0;z nas ku chwalye bozey,
Dauid raduy0:z sze Pul 144 arg.; RadovaJo
szyą wesselyy (leg. w weselu) *dyeczyathko
(exsultavit in gaudio infans Luc 1, 44) w szyvoczye moym EwZam 289; Wsyczczy kaplany
dzyvovaly szyą temv nasylnye a radovaly szyą
z yey matką (infantis et parentibus congratulabantur) Rozm 13; Matko wschego myloszyerdzya,... vesel szyą radvyączy szyą (exsultans tu laetare) ib. 42; ~ z czegoś: Racz
dacz, abiszmy sie sz pomoczi obudwu radowali
M W 48b; Mączenyczy wszythczi z gych sye
thowarzisthwa raduyą M W 94a; Caritas...
non *gaudat super iniquitate, nye wyeszeli sze
ze slosczi, gaudet autem yeritati radyge sze ze
sprawyedlywosczi (I Cor 13, 6) XV p. post.
GIDom 46; ~ komuś, czemuś: Thegosz nasz
domesczisz, lesu Xpe mili, bichom s tobą bili,
gdze szie nam radwya swe (fwsze5) nebeszke siły
Bogur B—F; Chcze on, bichom mi tako wnątrz
syą przecziwyenstwu radowały, aschbichom
y zewnątrz tho pocazowaly ludzem XV med.
R XXII 247; Posiał swego sina Adurama ku
krolyowy Dauidowy s;0jal0cz od nyego myry
a raduy0:z sy0 terny (ut... congratularetur ei),
isze poboiowal a pobył Adadezera BZ I Par
18, 10; Tu powyada, yze Xps stworzył nas
y mamy yemu radowacz sze y sluzycz Pul
99 arg.; Czyebyem myloyala, tobyem szye radoyala (amavi te, dilexi te) Rozm 37; Radoval
szye (sc. Herod) temv ib. 796; ~ za coś: Ra
dowali iesmi se (Pul: radowałyśmy szye) za dny
(laetati sumus pro diebus), gimisz ies nas ysrnerzil FI 89, 17; ~ nad kimś, czymś: Nad zba-1
wenim twoym radowacz se t0dze (sc. kroi,
super salutare tuum exsultabit) barzo FI 20, 1,
sim. Pul; S'0dzi me podług prawdy..., abicho
se ne radowali. (Pul: aby sze nye radowały)
nade mn0 (non supergaudeant mihi) FI 34, 27;
Iakosz sy0 drzewyey pan nad wami radował

R A D Z E N IE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

(sicut... laetatus est dominus super yos) do
brze wam czim0 a wasz plodzo, takesz syo
weselicz t0dze zatracz0 wasz BZ Deut 28, 63;
~ w kimś, czymś: Radowacz y weselicz se
I 0 I 0 w tobe (laetabor et exsultabo in te)
FI 9, 2, sim. Pul; Weselicz y radow<a)cz se
t 0 d0 (Pul: radowacz <sie> będę) w miloserdzu
twoiem (exsultabo et laetabor in misericordia
tua) FI 30, 8, sim. Pul Hab 30; Sberzy nas
z pogan, bychom chwalyly... y radowalybychom sye {Pul: abychom szye radowały) w slawye twoyey (ut... gloriemur in laude tua)
FI 105, 46; Weselmy se y radvymy se w nam
(pro nem, sc. dniu, laetemur in ea) FI 117, 23,
sim. Pul; Bo radowała gesm so we zbaweny
twogem (laetata sum in salutari tuo I Reg 2, 1)
FI Ann 2, sim. Pul; Pro huiusmodi autem gloriabor będą sze kochacz, radowacz w bodze
(II Cor 12, 5) XV med. SKJ I 68; Radyy syo,
Zabvlon, we sczv twem (laetare... in exitu
tuo)! BZ Deut 33, 18; Raduycze sie barzo
w panye bodze..., Simunye y Tadeussv! M W
51 a; Radowacz szye będzem (FI: weselicz se
b0 dzem) we zbawyenyu twoyem (laetabimur in
salutari tuo) Pul 19, 5; Rvadoval szyą dvch
moy w bodze (exsultavit spiritus meus in deo
Luc 1, 47) EwZam 289; On yesth byl pochodnya gorayacza y swyeczącza, alyesczye yy [nye]
chczyely szye radovacz w yego syyczy (vos
autem yoluistis ad horam exsultare in luce
eius Jo 5, 35) Rozm 260; ~ Radyycze syą
(gaudete Mat 5, 12, R XXIV 86: raduyczesz,
illcosz vy czele) a wyessyelczye syą, bocz otplata
wascha opyytha gest na nyebyes<e)ch! XV med.
R XXII 233, sim. ib. 246. 247, Rozm 264. ~ Cf.
Obradować, Paradować, Uradować, Zradować.
Radowanie fradość, uczucie zadowolenia, szczę
ścia, gaudium, laetitia : Wyessyelenye biwa ze
wnątrz, ale radowanye wnatrz XV med. R XXII
247; Est pocius ad delectandum na radowanye,
wąchanye ca 1450 PF IV 568; Wzyyedzyaw to
Herod yyeczey zavolal (pro zaloyal) radoyanya
szynova (exsultationem filii) nysly svey smyerczy Rozm 110.
Radzący edotyczący radzenia, z radą, radze
niem związany, ad consiliandum pertinens, cum
consilio coniunctus5: Powstali bili przecziw Moyzeszoyi i gini s synów israelskich..., ktorzis to
czasy radzoczego (tempore concilii) po *ymyonach weszwany BZ Num 16, 2.
Radzenie ' wspólne omawianie spraw, actus
consiliandi, consultandi : Oretur deum... pro
omnibus nobilibus..., yszby gym pan bog raczył
dacz kv radzenyy lasska dycha syyatego XV
ex. SKJ I 148.
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Radzicielka 'ta która udziela rad, doradczyni,
consiliatrix : Duas consiliatrices radzyczellcze
XV p. post. ErzGlos 175.
Radzić, Radzić się fo r m y : praes. ind. 1. sg.
radzę XV p. post. R I s. XLVII, Rozm 743;
2. sg. radzisz XV p. post. R I s. XLIII; 3. sg.
radzi ca 1428 PF 1 488, 1466 R XXV 137,
1471 CyzKlob 444; 1. pl. radzimy 1484 Reg 721;
3. pl. radzą BZ Judith 11, 11, 1471 MPKJ
V 77, Rozm 727; ~ imper. 2. sg. radź XV
p. post. R I s. XLIII; 1. pl. radźmy
Neh
6,10; ~ part. praes. act.
adv. radząc XV
meJ. R XXIV 363, XV cx. SKJ I 148, 1500
ListTat 174; adi. cf. Radzący; ~ inf. radzić XV
med. R XXII 240,‘ BZ IV Reg 1, 3,' ca 1500 £rz
84, etc.; ~ praet. 3. sg. m. radził 1402 Ko
ścian nr 191, 1404 ib. nr 248, 1421 ib. nr 895.
896, etc. etc.; f . radziła BZ Ruth 1, 18. I Par
19, 19; 3. pl. m. radzili są FI i Pul 30, 17; ra
dzili BZ II Par 30, 2, Tęcz w. 21, XV cx. MPKJ
II 317; ~ condit. 3. sg. f . -by radziła 1484
Reg 711; 3. pl. m. radziliby XV ex. SKJ I 148.
Z n a czen ia : 1. ezalecać określone postępo
wanie', aliąuid suadere': Nequaquam audet (sc.
Petrus) Xpm interrogare, sed Johanni innuit,
radził, ut interrogaret XV in. R XXIV 70;
Radży suggerit ca 1428 PF I 488; Radzicz
glupyemu XV med. R XXII 240; A cuiuscunque procurate zewnantrz radzą XV med.
R XXV 153; Które uslyszaw Moyszesz, uczynyl
wszitko, yakosz on gemu radzyl (quae ille
suggesserat) BZ Ex 18, 24; Oracz radży syrpyen
1471 CyzKlob 444; Wszythczy braczia y syostry nye mayą myąssa gyesczi..., nyzlyby nyemocz... ynak radzyla albo potrzeboyala (nisi
aliud infirmitatis vel debilitatis instantia suaderet) 1484 Reg 711; Radzymy (consulimus),
aby visitatorovye y navczyczyelovye były vybirany z zakony mnyeyszey braczyey ib. 721;
Radzyszly (si consulis) przygyaczyelowy, nye
radź gyemv k lubosczy, ale rozumowy XV
p. post. R I s. XLIII, sim. ib.; Przichodzycz
staroscz, radzącz (consulo), aby radnyey syą
poleczal bogu, nyzly synowy ib. s. XLVII;
Brath zyączya czessarza Przekopskyego... wska
zał do czesarza Przekopskyego povyadayącz
mv, yako czesarz Zayolsky chcze czyągnącz kv
Nyeprv, a radzącz mv, yzeby thim richley
yyczyągnąl s Przekopy a czyągnąl kv Njeprv
1500 ListTat 174; Rądzycz persuadere ca 1500
Erz 84; Rada dzyevyątego radcze, który radzyl,
yzby yypysan myły lesus y yypądzon s syemye
Rozm 587; Ya yam radzą, abysczye szye tako
przygotoyaly przeczyy yemv, yzby ymarl ib.
743 ; ~ laco mir *wisszelt Boblosowy y iego

thowarzisszem, taco gich Stóg ne chował any
fordrowal, any radził, any potrzeby dayal 1402
Kościan nr 191, sim. 1421 ib. nr 895. 896, 1422
Pozn nr 1120, 1424 Kościan nr 1074. 1083. 1253;
Jaco Ramsz ne radził szanczewi poszedz
Dzerszca 1404 Kościan nr 248; Vzrzawszi
Noemy, isze... Ruth bila syo yparla s nyo
gydz, wyocey gey nye bronyla any syo wrocycz
zasyo ładziła (adyersari noluit nec ad suos ultra
reditum persuadere) BZ Ruth 1, 18; Persuadet
namawya yel radży 1466 R XXV 137; Alye
szły dych Yewa szdradzyl, gdy gyey oyocz ruszycz radzyl De morte w. 134; Suggerare, id est
consulere aut suadere causa decipiendi podysczycz yel rądzycz ca 1500 Erz 84.
2. 'wspólnie się nad czymś zastanawiać, cum
aliąuo de aliąua re deliberare, consultare : Dum
enim habent perswasum inique gdy złe {pro zly)
radzą (war. lub.: gdy syą yradzą; dum enim
persuasum habent iniqui posse dominari nationi sanctae Sap 17, 2) 1471 MPKJ V 77;
Deliberans, id est *radzycz 1476 R XXV 276;
Oretur deum... pro omnibus nobilibus slachta,
yszby gym pan bog raczył dacz kv radzenyy
lasska dycha syyatego, którym doradzenym
radzylyby o pospolite dobre, ysby tako rądzycz
doslusyly sya krolestya nyebyeskyego XV ex.
SKJ I 148; Baczmy, yze thu czy ystny Zydovye samy pomayyayą, samy radzą, samy ossądzaya Rozm 727; ~ radzić się: Wtem gdi so
se seszli pospołu przeciwo mne, wzocz duszo
moio radzili so se (consiliati sunt) FI 30, 17,
sim. Pul; Radzmi s>o społu (tractemus nobiscum) w domy bozem BZ Neh 6, 10; Iysz
syo o to radżo (hoc ordinant), abi zbyły bidla
swa a pyły gich krew BZ Judith 11, 11; A then
Walthko raczsza... s Greglayem scha radzyly,
yakoby gy zabycz myely Tęcz w. 21; Czy
trze... mądrczi... radzyly szyą spolv XV ex.
MPKJ II 317; Vesly v rądą o to szya rądzycz,
czo s nyą yczynycz Rozm 27; ~ A wszedszi
w rado kroi s *ksyoszity y ze wszim zborem
ierusalymskim y radziły syo (decreverunt), abi
yczinyly wyelyko nocz myesyocza drugego BZ
II Par 30, 2.
3. radzić się 'zasięgać czyjejś rady, zwracać
się do kogoś o poradę, aliąuem consulere5:
Induxit in consilium radzocz szye XV med.
R XXIV 363; Radził syo (consuluit) Dauid boga
BZ I Reg 30, 8; Azaly nye boga w Israhelu,
abiscye szły radzicz syo (ut eatis ad consulendum) z Belzebubem? BZ IV Reg 1, 3.
4. w błędnym rozumieniu czeskiego rcditi
'chcieć': Wyocey Syria riye radziła (noluitque
ultra Syria, Biblia Taborska: wiec Syria nero-
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dila) dawacz pomoci sinom Amonowim BZ I
Par 19, 19.
C f Radzący, Doradzić, Naradzić się, Pora
dzić, Przeradzić, Rozradzić, Uradzić, Wyradzić, Zdradzić, Doradzać, Naradzać się,
Poradzać, Wzdradzać, Zdradzać
Radziecki 'z funkcją radcy miejskiego zwią
zany, ad consiliarii urbani munus pertinens5:
Gdyby szye takye sbyeszenye przygodzylo,
a ten raczczą odstapywszy radzyecz przystapylby ku szwemv przyrodzonemy naprzeczywko
raczczam y prawu, then ma tho pokupycz
podług myeszkyego wyelkrzu y tesz straczyl
radzedzky stolecz (sedem consularem... amisit) OrtOssol 34, 4, sim. OrtMac 36.
Radzki 'z radą miejską związany, ad concilium urbanum pertinens5: Gdyby czlowyek byl
rayczą y przyszyagi..., a then raycza by odsthapyl radszkyego prawa (abscederet consilio
et iustitiae, OrtOssol 34, 3: radzecz y prawa)...,
czo then za tho ma czyerpyecz? OrtMac 36;
Mogaly przyszaszny(cy) szobye myecz oszobnego pysszarza prócz radczczkyego (OrtMac 129:
raczkyego)? OrtOssol 21, 2; My przyszangamy... welkerzow ne czynycz besz raczkye
wolye v swem rzemiszlye XV p. post. Zab 539.
Radztwo corruptum pro jęctwo *miejsce po
zbawienia wolności, więzienie, carcer': Odstapyl
foldrowanya, yakosz tho wysznal w racztwe
(et discessit a postulatione, prout ipsemet fassus est in cipo, OrtOssol 90, 3: w yacztwye)
przed woythem y przede dwema przyszyasznykoma OrtMac 124.
Radźca cf. Radca
Radźsa cf. Radca
Raj fo rm y : n. sg. raj 1471 MPKJ V 73,
ca 1500 Erz 84; ~ g. sg. raja ca 1407 AKH
VIII 476, XV p.pr.P F IV 615, Gloger, BZ Gen
2, 9. 3, 24. 4, 16, ca 1500 SprTNW V 13; raju
Gn 184a. gl. 102a, XV med. R XXII 235,
XV
Kalużn 293, ca 1500 SprTNW V 17;
~ d. sg. rajowi M W 143a; ~ ac. sg. raj Bogur B—F, BZ Gen 2, 8, ca 1455 Dóbr 323, etc.;
~ i. sg. rajem BZ Gen 3, 24; ~ /. sg. (w) raju
Gn 184a. b, BZ Gen 2, 15. 3, 2, XV ex. MPKJ
II 317, etc. Z naczenia: 1. (w Biblii) 'ogród, w którym
przebywali pierwsi ludzie, Adam i Ewa, hortus,
ubi primi homines, Adam et Eva, commorabantar, p aradisus': Eiecit dominus Adam de paradyso z raya XV p.pr. PE IV 615; Pomny,
yze nyewiasta wipodzyla Adama s raya Gloger;
Gdisch picha dyabla wirzuczila sz nyeba,
a Yadama sz Gewą sz rayu wignala, boymisch
syą, bichom pichą krolewstwa nyebyeskyego
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ny straczily XV med. R XXII 235; Uczynyl
bil pan bog ray (paradisum) rozkoszy BZ Gen
2, 8; Wiwyodl pan bog s prochu... drzewo
szywota w poszrzod raya (in medio paradisi)
ib. 2, 9; Tegdi wszol pan bog czlowyeka i postawyl gi w rayu (in paradiso) roskoszy ib.
2, 15, sim. ib. 3, 2, XV ex. MPKJ II 317; Wirzuczyl Adama s raya a vstawyl przed ragem
(antę paradisum) roskoszy Cherubyn BZ Gen
3, 24; Bidlyl (sc. Kain) zbyegem za wzchot
sluncza <w> pyrwszey kraynye od raya, gesz
to slowye Eden ib. 4, 16; Ray paradisus ca 1500
Erz 84; Thysz stvorzyl pyrvego czlovyeka
s gylovate zyemye y poszadzylesz y {leg. ji
'go5) v rayv twe slodkosczy (in paradiso tuo
collocasti) Rozm 34; ~ wyjątkowo o zwykłym
ogrodzie: Ray yablek ziarnathich paradisus
malorum punicorum (emissiones tuae para
disus malorum punicorum cum pomorum fructibus Cant 4, 13) 1471 MPKJ V 73.
2. (według wierzeń chrześcijańskich) 'niebo,
domniemana siedziba boga i aniołów, miejsce
pobytu dusz sprawiedliwych po śmierci, miejsce
wiecznej szczęśliwości, caelum, quod vulgo putabatur dei et angelorum sedes, locus, ubi animae piorum post mortem commorantur': Svoty
Gan gestcy gy on natichmasth do ragu fszol
byl Gn 184a; Tedy vocz on mlodzenecz gestcy
go on bil prosyl, abicz on thamo f ragu s n<i>m
szostal byl Gn 184 a, sim. ib. 184b; Crux clauis
appellatur svoty crisz gest clucz do ragv Gn
gl. 102a; Tako bog day, bichom szły swyczczy
w ray Bogur B—F, sim. ca 1455 Dóbr 323;
Czistem syercem y cyalem ku rayowy wróci
M W 143a; Sz gymyenya przygyaczol nabyyay,
czocz przylanczv thwa dvsza w ray SkargaPloc w. 68, sim. SkargaWroc w. 42; Proszą
czye, panye Yezv Kryszczye,... raczy mye... przywyeszcz do rayv nyebyeszkyego XV ex. Kalużn
293; Dzyszą bandzesz w ragyu moyem XV
ex. R XIX 89; Wwyedzy nasz w nyebyeszky
ray ca 1500 SprTNW V I I , sim. ib. 17; Wyeszyel szyą mathuchno moya, yusze pocz sze
mna do raya! ib. 13; Anyolom raczy przykaszacz, kyedy yusz bądą vmyracz, aby myą
mocznye bronyly a do rayv wprovadzyly ib. 17;
Bo svavolya boga gnyeva, ray lupy, pkyel
bogaczy a vschemv grzechovy yest poczathek
Rozm 611.
3. w zawołaniu: Thomco... clenodium suum
Sincot asignauit, quod in wlgari dicitur ray<ska>
yablon, vąsz lese po nen {pro ney) et proclamacio vlgari do raya, do raya ca 1407 AKH VIII
476.
Rajca cf. Radca
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Rajdca cf. Radca
Rajdźca cf. Radca
Rajistr cf. Rejestr
Rajski f o r m y : n. sg. m. rajski 1471 MPKJ
V 82; f. rajska 1453 R XXV 213, ca 1500
SprTNW V I I ; neutr. rajskie XV in. R XXIV
65, ca 1500 Erz 84; ~ g. sg. m. rajskiego 1443
StPPP II nr 3135, BZ Gen 3, 1; f rajskie XV
p. post. R XXV 198; rajskiej Naw 41; neutr.
rajskiego XV p. pr. R XIX 42, BZ Gen 2, 16,
1456 ZabUPozn 85, SkargaWroc w. 77; ~ d. sg.
neutr. rajskiemu BZ Gen 2, 10; ~ ac. sg. m.
rajski Bogur B—F; /. rajską ca 1500 SprTNW
V 12; neutr. rajskie Rozm 741; ~ v. sg. f. rajska
XV
Zab 215, ca 1500 SprTNW V 11;
~ /. sg. f. (w) rajskie XV p. post. Sob III
348; ~ n. pl. m. rajszczy Rozm 535. 536; neutr.
rajska 1471 MPKJ V 115; — ac. pl. m. rajskie
De morte w. 125; neutr. rajskie XV ex. MPKJ
II 317.
Z naczenia: 1. *odnoszący się do biblijnego
raju, ogrodu, w którym przebywali pierwsi lu
dzie, Adam i Ewa, ad paradisum pertinenss:
Wiwyodl pan bog... *rzeka, wichadzayoczo
z myasta roskoszy ku wilewanyu rayskyemu
(ad irrigandum paradisum) BZ Gen 2, 10;
Se wszego rayskyego drzewa (ex omni ligno
paradisi) owoce gedz ib. 2, 16, sim. 1456 Zab
UPozn 85; Czemu wam bog zapowyedzal,
abiszczye nye gedly wszego owoczu rayskyego
(de omni ligno paradisi)? BZ Gen 3, 1; Poleczył
mv (sc. bog Adamowi) rayszkye szady, chczacz
gy szbavycz wszey byady De morte w. 125;
Plotek (pro potok) raysky Phison (qui implet
quasi Phison sapientiam Ecclus 24, 35) 1471
MPKJ V 82; In deliciis paradisi fuisti vlg....
a w roskosy w rayske *bilas (Ezech 28, 13) XV
p. post. Sob III 348; Ona (sc. Ewa)... wszystki
dobra rayske vtraczyla XV ex. MPKJ II 317.
2. 'odnoszący się do nieba jako domniemanej
siedziby boga, aniołów, miejsca pobytu dusz
sprawiedliwych po śmierci, caelestis, ad caelum,
quod vulgo putabatur dei et angelorum sedes,
atąue ad locum, ubi animae piorum post mortem
commorantur, p e r tin e n s Dacz raczi... po sziwocze *raski (Bogur B—F: rayski) przebith
Bogur A; Tyś roskosz bydła rayskego XV
p. pr. R XIX 42; Thy yesz, panno, rayszka roza
1453 R XXV 213; Alye pomoszy my..., yzbych
*prespyecznye przyślą do ylyczky rayskiey przed
oblycze boże Naw 41; Podzy, dvszo..., poveda
cze do *regskego, do *krolestve nebeskego
SkargaWroc w. 77; Sdrow bąndz, panye, od
panny rayskye gesz narodzyl szye XV p. post.
R XXV 198; Sdrowasz... Maria..., ylyczko

rayszka! XV ex. Zab 215, sim. ca 1500 Spr
TNW V I I ; Studnya rayska yesz, Maria, studnya rayska rzeky dzyala ca 1500 SprTNW
V 11; Angyyel palmą rayszką yey (sc. Maryi)
dal, aby przeth panną noszona ib. 12; Yzecz
ten yest, ktoremy szye klanya yschytko stvorzenye y anyely raysczy Rozm 535, sim. ib.
536; Vam, Sydom, syn moy obyeczoval yeszelye rayskye ib. 741.
3. bot. a. rajskie drzewo 'Aąuilaria agallocha
Roxbj (?): Antiton est genus ligni incombustibilis, yel est lignum paradisi rayskye drzevo
ca 1500 Erz 84; ~ b. rajskie (jabłko) 'owoc
granatu, malum Punicum : Malogranatum, id
est poinum paradisi rayske XV in. R XXIV
65; Rayska yaplka malagranata (adhuc... malo
granatum et lignum oliyae non floruit Ag
2, 20) 1471 MPKJ V 115.
4 . ' : Stanislaus duos ortos ex utraque parte
fluuii diuisi al. dzalu rayszkego penes aream
Muschinszke et tabernam Petri Galii, usque
ad summitatem montis... Alberto... dedit 1443
StPPP II nr 3135. ~ Zapewne już nomen proprium.
Rajtar *żołnierz konny, vetus appellatio equitis9: Ubi tantum cum 300 selectissimorum
raytarorum militibus sumptu proprio conductis... ad nos castraque nostra uenit 1455 StPPP
VII 467.
Rak zool. Tak, Astacus fluviatilis Fabrj:
Iaco Wanch ne ykradl Andrzeowi trzi mechow
raków ani ryb 1407 HubeZb 88; Rak cancer
1472 Rost nr 1406.
Rakowy 'właściwy rakowi, cancri proprius :
łuszczyny, żarnowki rakowe *skorupka raka
(zrzucona ?), cancri testa (exuta ?) : Lusczynami rakovimi cortinis 1475 Rost nr 2966;
Contra calculum... Recipe... rzepne *symye,
s<a)rnowky racowe XV p. post. R LIII 62.
Rakówki *wapienne ciałka z żołądka raka,
corpuscula calcar ia stornach i cancri5: *Rączo wki
oculi cancrorum 1472 Rost nr 458.
Rakuski 'austriacki, Austriacus5: Caput
Austrie, racuszkey zyemye, magna Vienna XV
p. pr. R XVI 323.
Ram cf. Rama
Rama, Ram *przyrząd składający się z desek,
bądź listew drewnianych a. metalowych połączo
nych sztywno ze sobą końcami, instrumentum
factum e tabulis, ąuarum fines coniuncti s u n f:
Sartori... pro textorio ferreo dieto ramy ad
parandum iaccam domino Witoldo 1394 MMAe
XV 201; Textores yero debent dare nobis
a quolibet stamine nostro in molendinoper
quattuor quadrantes al. od folyusza, a tractorio
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al. od ramow, a stamine per ąuattuor denarios
myona (in umeros hominum Mat 23, 4), a samy
et hoc, si tractorium fuerit per nos reparatum
yednym palczem nye chczą ruschycz Rozm
(1427) 1559 DokMp I I 67; Item pro reformacione
417; Bo yemv były yschytky stavy yytargnyony
instrumenti textorum vlg. za ram una cum claz ramyon ib. 820; ~ Poloszil iest iaco locziszvibus 1432 WarschPozn I 209; Expansaculum, 5 cze mos0d<z)owe ramona moia (bracchia mea)
id est expansatorium, expansale dicitur illud,
FI 17, 37, sim. Pul; W ramyy in brachio ca 1418
cum quo pannus expanditur sev extenditur
JA XIV 512; Rance y ramyona yego (manus...
proprie rami circa textores uel pravydlo circa
et bracchia) oczyma nany glandayancima wschey
sartores 1450 RpKapKr; Pro rami seu fenepełni luboszcy XV med. Lent; Pochficil gest
stralia membranarum 1461 SprKHS V s. XXIX; 10 ramyo (bracchium) y czemyo BZ Deut 33, 20;
Za ramy ad prethorium 1494 WarschPozn
Deferens inde manum abscissam eius brachio,
I 388; Pro ligno al. za klocz ku ramye ad pontes
ramyenyy, eam restituit 1456 ZabUPozn 98;
1495 ib 412; Ramy apti ad texturam colleriorum
Ramyon (war. lub.: ramyonom aut loctom)
1497 RocznKrak XVI 65.
brachiorum (dissoluta sunt yincula bracchiorum
Ramię fo rm y : n. sg. ramię FI i Pul 43, 4. 5. 15 et manuum illius Gen 49, 24) 1471 MPKJ
88, 21, ca 1500 Erz 84; ~ g. sg. ramienia FI
V 14; Tunc Iudei deiecerunt eum in terram et
i Pul 78, 12. Moys 18, BZ Ex 15, 16, 1471 MPKJ
ligaverunt eum ... in collo et brachiis, na ra
V 36, XV p. post. MacDod 32; ~ d. sg. ramieniu
myonach, et in medio corporis 1476 AKLitRp
1456 ZabUPozn 98; ramieniowi, 1471 MPKJ
Ili 108; Jako[m] mnye thy rana zadał in ramya
V 135; ~ ac. sg. ramię FI i Pul 9, 38. 70, 20. 20 szyna gwałt hem 1496 ZapWarsz nr 1776;
97, 2, BZ Deut 33, 20, etc.; ~ i. sg. ramieniem
Na thym drzewye grzeschne zwyeschano,
BZ Gen 49, 15. Deut 26, 8; ~ /. sg. (w) ra
y<e)dny za nogy,... czwarthe za ramyona XV
mieniu FI i Pul
16 , 14. 88, 11.135, 12, XV ex. Zab 536; Rąmyą brachium ca 1500 Erz
p. pr. R XVI 329, etc.; ramiu ca 1418 JA XIV
84; Karty albo lysty napysane na czyelye no512; ~ n. pl. ramiona FI i Pul 36, 18, XV med. 25 szyly (sc. faryzeusze), a na levem ramyenyy
Lent, 1471 MPKJ V 43; ~ .g . pl. ramion XV
(in sinistro bracchio) drugye przyvyezovaly
med. Lent, 1471 M P K JY 14,*Rozm 820; - d. pl.
Rozm 179; Tegodlya kyedy y (leg. ji 'go5)
ramionom MPKJ V 14; ~ ac. pl. ramiona
ymyeczye, zyyazczye y barzo tyardo za schyye,
FI i Pul 17, 37, BZ Gen 9, 23. I Par 15, 15,
za rącze, za ramyona ib. 616; ~ przenośnie
XV ex. Zab 536, etc.; ~ i. pl. ramiony 1456 30 'moc, siła, v/s5: Zetrzi ramo (bracchium) grzesz
ZabUPozn 101; ~ /. pl. (na) ramionach BZ
nego y zglobliwego FI 9, 38, sim. Pul, sim. FI
Deut 33, 12, 1476 AKLitRp III 108.
i Pul 70, 20; Bo ramona (bracchia) grzesznich
Z naczenia: 1. *bark, także cala ręka, umerus,
ztarta bodo, ale prawe poczwerdza gospodzin
etiam manus': Heros delicie humeris, na raFI 36, 18, sim. Pul; Ani wem w meczu swoiem
myenyw, fulcitus in auro XV p. pr. R XVI 329; 35 S0 osedli zemo, a ramo (bracchium) gich ne
Ramyona humeros ib. 345; Włosi mayanci...
zbawiło gich, ale prawicza twoia y ramo (t>racot vschv do ramyon yako varkocze yysayancze
chium) twoie FI 43, 4—5, sim. Pul; Wibawil
XV med. Lent; Tegdi Sem a Yozephat wlozysta
ies w ramenu (in bracchio) twoiem lud twoy
płaszcz na swa ramyona (umeris suis) BZ Gen
FI 16, 14, sim. Pul; Podług welicoscy ramena
9, 23; Podyol ramyenyem swym ku nyeszenyu 40 (bracchii) twego osodz sini ymarzaioczich Fl
(umerum suum ad portandum) ib. 49, 15; Prze78, 12, sim. Pul, sim. Fl i Pul Moys 18, BZ
milali boży przebiwacz bodze dovffale w nyem...
Ex 15, 16; W ramenu czczi (in bracchio yirtutis,
a na gego ramyonach (inter umeros) odpoczynye
Pul: moczy) twoiey rozproszil ies neprzyaczele
BZ Deut 33, 12; Wszoly sinowye Leui skrzinyo
twoie Fl 88, 11, sim. Pul; Ramo (bracchium)
boszo... na ramyona swa (umeris suis) na szer- 45 moie ymoczni gi Fl 88, 21, sim. Pul; Zbawił
sobe prawiczo swoio y ramo (bracchium)
dzach BZ I Par 15, 15; Non tantum audibile
auribus, sed et yisibile oculis, palpabilemanibus,
swo<te> *swoio Fl 97, 2, sim. Pul; Gen wywodl
Yzrahel z posrzod gych w rocze moczney y w ragestabile humeris ramony 1456 ZabUPozn 101;
menv wysokem (in... bracchio excelso) Fl 135,
Od ramyenya ab humero (ab umero et sursum
eminebat, sc. Saul, super omnem populum 50 12, sim. Pul; Viwyodl nasz... z Egipta w rocze
I Reg 9, 2) 1471 MPKJ V 36; Armigatis povyesylney y *rosczognonim ramyenyem (in...
bracchio extento) BZ Deut 26, 8; Pana boga
schil na ramyenyą (Dayid, gl. percutiebat in
organis armigatis et, saltabat totis yiribus antę
waszego, gen was wiwyodl s zemye egypskey
w wyelykey syle a w ramyenyy roscyognyonem
aominum II Reg 6, 14) ib. 39; Wvyezvyą brzeinye czyeskye... y ykladayą ludzyom na ra 55 (in bracchio extento), tego syo boycye BZ IV

433

R A M IĘ

RANA

Reg 17, 36; Vczinyl mocz w ramyenyu swem
(in bracchio suo Luc 1,51, MacDod 32: ramyenya svego) M W 139a—b, sim. XV p. pr.
R XLVII 357, EwZam 289.
2. *rączka, uchwyt, manubrium : Ramyona
humeruli (ąuasi umeruli subter luterem fusiles
contra se invicem respectantes III Reg 7, 30)
1471 MPKJ V 43.
3. corruptum: Armenta nadob[n]ye, czo
sluscha kv ramyenyevy (pro korabyevy, mamotrekt mikułowski: orudie, gessto gest k korabu
potrzebne; tertia die suismanibusarmamenta navis proiecerunt Act 27, 19) 1471 MPKJ V 135.
Rana, Rena f o r m y : «. .sg. rana 1398 TPaw IV
nr 5669, Gaz gl. 105b, 1417 Pyzdr nr 499, ete.;
~ g. sg. rany 1424 Kościan nr 1065, BZ Tob
1, 21, 1465 ZapWarsz nr 1240, etc. etc.; reny
1465 ZapWarsz nr 1171. 1175. 1238, 1480 ib.
nr 1481. 1532; ~ d. sg. ranie Sul 45; ~ ac. sg.
ranę 1398 Kościan nr 101, 1401 HubeZb 109,
1403 Pozn nr 822, etc. etc.; renę 1408 TPaw IV
nr 1458, 1427 ZapWarsz nr 211, Sul 34. 41. 67,
1471 ZapWarsz nr 1106, 1472 ib. nr 1194;
~ i. sg. raną 1411 HubeZb 125, 1413 Pozn
nr 696, 1436 ib. nr 1478, etc.; ~ l. sg. (w) ra
nie Sul 45, Pul 72, 4; renie 1458 ZapWarsz
nr 1077, 1471 Tym Sąd 15; ~ g. du. ranu 1403
HubeZb 110, 1403 Pozn nr 815, 1416 ib.
nr 906, etc. etc.; renu 1458 ZapWarsz nr 1078,
1462 ib. nr 1130, 1464 AKPr VIII a 54, 1466
ZapWarsz nr 1278, 1470 ib. nr 2986; ~ ac. du.
ranie 1401 Kai nr 25, 1403 Pozn nr 719, 1410
Kai nr 315, etc. etc.; renie 1426 Kościan nr 1268,
1475 ZapWarsz nr 1442, 1479 ib. nr 1497;
~ i. du. ranoma 1421 Pozn nr 1081, Dział 32;
~ n. pl. rany 1416 Pyzdr nr 447. 463, 1417
Kościan nr 635, etc. etc.; ~ g. pl. ran 1391
Pozn nr 117, 1398 Hubę Sąd 265, 1399 ib.
261, etc. etc.; ren 1425 ZapWarsz nr 115, 1437
ib. nr 613. 614, 1457 AKPr VIIIa 51, etc.;
~ d. pl. ranam Rozm 817; ~ ac. pl. rany 1389
Pozn nr 72, 1393 ib. nr 160, 1397 Pyzdr
nr 44, etc. etc.; reny 1400 TPaw IV nr 646,
1432 ZapWarsz nr 398, Sul 48, 1456 ZapWarsz
nr 1044; ~ i. pl. ranami 1418 Pyzdr nr 535,
Sul 103, 1453 R XLVI1 350, etc.; ~ /. pl.
(w) ranach 1394 HubeZb 70, 1395 Kościan
nr 25, 1427 BiblWarsz 1861 III 40, etc.; renach
1410 KsMaz I nr 1429.
Z n a c z e n ia : 1. *uszkodzenie ciała, polegające
na przerwaniu tkanek lub wylewie krwi do tkanki
podskórnej wskutek uderzenia, ukłucia itp. lub
choroby, minus5: Czsom mai rani, ty mi dal
Potr a 01bra<ch0 1389 Pozn nr 72, sim. 1393
ib. nr 160, 1423 Pyzdr nr 713, 1437 ib. nr 1118;

Isz łan *iao;w> Adama *pzri ranach any
gednego gwałtu ne vczy<n il 1395 Kościan
nr 25, sim. 1430 Pozn nr 1369; Jaco ti dwe rani,
czso woźni oglandal, ti mi Pacoslaw dal 1397
Pyzdr nr 44, sim. 1399 StPPP VIII nr 9142,
1410 Kościan nr 436, etc. etc.; Esze Nossaw in... y Mikolay przyiechawszy na Krzeslawa
dzedzino... y dali mu pocz ran 1398 HubeSąd
265, sim. 1399 ib. 261, 1403 Pozn nr 817, etc.;
Tedi Micolay prziszedw... y dal mu policzek
y rano tylczem 1398 Kościan nr 101, sim. 1411
Kai nr 346, 1412 Pyzdr nr 349, etc.; Acest
{leg. acz jest) Paulus Macegevi reni dal sza gego
poczotkem, to uczinil, iz mu pierwey rani dal
1400 TPaw IV nr 646; Nad bolescz ran (vulnerum) mogich prziloszili so FI 68, 31, sim. Pul;
Kaio sse teze, izesm... yego swantich poczi
ran ne opłakał Spow 2, sim. Rozm 480; Yaco
mi Micolag ne chczal na kmecza prawa pomocz,
czo mi dal dwe ranę 1401 Kai nr 25, sim. 1410
ib. nr 315, 1410 Kościan nr 440, etc.; Cz<o>sm
voznim obliczil dwe ranę, ty mi Marcin dal
1403 Pozn nr 719, sim. 1420 Pyzdr nr 666, 1436
Pozn nr 1475; Iaco Wanczoszka wiznala, ysze
gey Stasel ne dal dw ranu 1403 Pozn nr 815,
sim. 1416 ib. nr 906, 1419 Pyzdr nr 586, etc.;
Czso Benak rano vosznym obliczil, tego mu
Micolay ne dal 1403 Pozn nr 822, sim. 1410
Kościan nr 439, 1423 ZapWarsz nr 63, etc.;
Cszom yczinil Marczinowi, tom yczinil za gego
poczotkem, kedi mi pirwey dal rano w roko
1406 KsMaz I nr 722; Czo uczinil Micolaj
Virzchonovi, to uczinil sza gego poczatkem,
hees mu pirwey reno dal 1408 TPaw IV nr 1458,
sim. 1427 ZapWarsz nr 211, Sul 34. 67, 1471
ZapWarsz nr 1106, 1472 ib. nr 1194; Ysze
Potrasz mlinarza s mli na ne yhygnal, sza gegosz
Climek roczil, nisz czo bega sza rana y yynami
1411 HubeZb 125, sim. 1413 Pozn nr 696,
OrtOssol 43, 2; Czso so dostali rany od Jana
Maczeiewy, tho my so dostało za yego poczanthkem 1416 Pyzdr nr 463, sim. ib. nr 447,
1417 Kościan nr 635, etc.; Yako czszo szye
dostała rana Mroszowy od Bo[ch]guchwala,
tho szye dostała za gego poczotkem 1417 Pyzdr
nr 499; Yako Micolay nye ranyl Wawrzyncza
cztirmy ranamy 1418 ib. nr 535; Jsze *Jandrey
Studzeniczsky ne ranił dwema ranoma Jandrzeya
1421 Pozn nr 1081; Jaco Nikel... nye ranyl
Pyotra... a nye dal mv rany 1424 Kościan
nr 1065, sim. 1468 ZapWarsz nr 1314, 1483
ib. nr 1552; Jacub ne rosbil Adassina domy
any yey thamo ren zadawał 1425 ZapWarsz
nr 115, sim. 1437 ib. nr 613. 614, 1457 AKPr
VIII a 51, 1457 ZapWarsz nr 1061, 1461 ib.
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nr 1128; *Czą my dal rany pan Woczech...,
*czą ye woszny wysznal, thy my dal dwe renye
1426 Kościan nr 1268; O ctore reny Passzek
na Thomka zalowal, thich mw on ne zadał
1432 ZapWarsz nr 398, sim. 1456 ib. nr 1044;
lakom ya Bronyka nye sbil anim gemv *renni
zadał szilan 1437 KsMaz III nr 2840; O ranach
nocznich Sul 16, sim. ib. 17. 49. 51; O ranach
slyachethnych (in percussionibus). Slyachczicz
slachcziczowy raną zada-li (si... plagam intulerit) do crwye wylyanya, rani doswyathczone
gemv zaplaczi Sul 16, sim. ib. 49; O ranach
kmyeczych. Za rani kmyeczee alybo wyelke skarade vbycze (pro vulneribus cmethonis aut
enormi percussione)... trzeczya (sc. część)...
ma bicz daana Sul 16; M y... Falka, gen swyecze sgaszącz ranye (vulneri) dal przycziną (Dział
35: byl przyczynycza rany), w ranyeszmy (in
vulnere, Dział 35: za rany) vsządzyli bicz ska
zanego Sul 45; Paklibi zaprawdą wlodica pospolythi byl, polowycząn przeczywko slyachczyczewi za takyesz równe rani yyelykye i małe,
snamyenythe i zacrithe (pro consimilibus yulneribus et minoribus manifestis et coopertis)
vesmye Sul 104; Twarda pokuta, ale rozumna,
gest yako na wrzot albo na raną twarda
o (pro a) ostra mascz XV mecl. R XXII 242;
Cuius (sc. Christi) liuore, ranamy wyelkimy,
sanati sumus (I Pet 2, 24) 1453 R XLVII 350,
sim. Rozm 587; Wroczy... rano za rano (vulnus pro vulnere) BZ Ex 21, 25; Wlnus, plaga
rana OrtCel 12, sim. ca 1500 PF IV 748; Sicut
enim cum cicatrix in abductis inyalescat wlneribus, gl. plagis myedzy ynszymy ranamy yątrzy
szą 1466 R XXII 10; Nakrziwyoną raną arcuato
wlnere (unde cesset arcuato yulnere contra nos
insurgere scorpius j o s prol.) 1471 MPKJ V 31;
Imprecantes eciam poclynąyącz, yako rzekacz:
Day czy tha raną albo ową (Gen 24, 60) MPKJ W
10; Any ma (leg. mię) then czlowyek s tim
Wawrzinczem, moym synowczem, yeschcze badancz zyw, w renye *poslal thim, yschbich stal
s moim synem Adamem we drzwyach 1471
JTymSąd 15; Yakom ya nye wząl Pyotra... anym
go szbyl, anym mu zadał dwu ranu oblicznu
gwałtem 1474 AKPr VIIIa 56; Jako mnye Jacub... Stanika... gwalthem sbyl... j zadał jemy
dwye renye 1475 ZapWarsz nr 1442; Dominus
noster... glorificatus fuit..., ita quod nulla
plaga, rana, uel cicatrix, nec liuor, szynoscz, in
corpore suo benedicto apperuit 1476 AKLit III
108; Jako ya nye szbyl Jana... gwalthem anym
my reny zadał oblycznyey 1480 ZapWarsz
nr 1532; Extunc milites furiose accedens expoliauerunt eum tunica propria et aliis yestibus,

que conglutinate erant wlneribus wpogylo szyą
w rany XV p. post. Kałużn 276; Vschytko czyalo
krvyą oplynąlo tako, yze pothem było przy
schło odzyenye ku ranam, a kyedy zevleczon,
yschytky szye rany były odnoyyly z yego czyala
Rozm 817; Satan byczoyal dostoynego Yopa
trudnemy ranamy a yego zona byczovala gy
trudnemy slovy ib. 823; ~ przenośnie: Smętek
lyeczy rany grzechów (peccatorum yulnera)
y daye zdrowye duszy Pul 118 arg. 11; Wielika
myloscz oczy zaszlyepia a od mylego rany nye
bolyą XV ex. P F Y 372; Synoyy memv dayesch
czaloyanye zdradzenya a serczv memv dayesch
raną smyerczy y ydrączenya Rozm 621; ~ (różne
rany zależnie od sposobu zadania, stopnia cięż
kości lub kształtu): ciężka, śmiertna, śmiertelna
rana: Czo może bycz zwano chromotha albo
czyaszkye rany (OrtOssol 47, 1: vranyenye, OrtMac 57: ranyenye) ? OrtOssol 15,2; Sządza-ly,...
lyekarz<-li> rannemv (sc. ma być) na wysznanye, szały rany czyaszkye albo blyszku szmyerczy (monomochale yulnus, Ort Mac 22: szmyertelne), albo nye ib. 27, 2, sim. OrtMac 22; Gdy
czlowyeka ozaluyą o głową albo o czyąszkye
rany (pro... vulneribus monomochalibus) Ort
Ossol 70, 1, sim. ib. 18, 2. 33, 2, etc., OrtMac
34. 93, etc.; ~ Gdyby czlowyek ozalowan
o głowa albo o szmyerthne (OrtOssol 13, 4:
szmyertelne) rany (pro... vulneribus monomo
chalibus) OrtOssol 42, 3, sim. OrtMac 49; Czom
yczinyl, thom vczinil za yego poczathkyem, gdy
przischeth na ymyenye mogę y zadał my raną
wloczną szmyrthelną 1471 ZapWarsz nr 3035;
~ rana kłota: Jakom ya Barazy... nye sbyl...
gwalthem... anym mv zadał rany othphorzoney,
crwawey, clothey 1472 ZapWarsz nr 3052;
~ kr(w)awa, krwawiona, krwawna rana, rena,
rana krwawa: Eze łan Ocrawkowicz pirwe za
dał crwawo rano Janowi Lowine 1401 HubeZb
109, sim. 1493 ZapWarsz nr 1753; Jako Nikel
zayachal my drogą y dal my trzy rany krwawe
1420 Kościan nr 797, sim. 1399 ib. nr 127, Ort
Mac 33; Jaco ty dwe ranye (war.: rany) krwaue...,
ty my Maczco dal 1421 Kościan nr 908, sim.
1420 ib. nr 825; Ysze W oytek... ne dal dwu
ranu krwawu a trzeczey syney Micolayewy 1426
Pozn nr 1227; Za raną krwawą, którą nye gest
na myesczyy yawnym..., która tesz nye czyny
sznaky szromothy, gdzye thelko szkora yesth
roszdrapyona..., XXX szelągów czyrpyaczemu
maya dacz OrtMac 144, sim. ib. 33, OrtOssol
33, 2, 1485 AGZ XV 228; Jakom ja Jacuba hy
Pyotra nye zbył anym gyma po krwayey renye
zadał 1458 ZapWarsz nr 1077; Yako ya nye
sbyl... kmyeczya gwalthem anym zadał yemv
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trzyech ren, yeney kravey a dwv *syney 1463
ib. nr 1180; Yakom ya samowtor nye szbyl...
paropka... gwalthem anym gemv zadał krwawey reny na czele gego 1465 ib. nr 1238, sim.
1480 ib. nr 1481; Anym tego tho Wawrzyncza
sbyl gwałtem, anym mu dw ranu krwaw (leg.
krwawu) zadał 1471 AKPr VIIIa 55, sim. 1472
ZapWarsz nr 3070; Jako ya sza poczathkem
Wlothkowym zadał gyemv dwye renye, yan[y]a
krwawa a druga szynya 1479 ZapWarsz nr 1497;
~ Iaco ya nye szbyl Yyączslawa... gvaltem...
anym mu trzechnascze ran zadał, pyączy crwavich w głową a trzech w rąki tesch crwavyonych,
a pyączy ssynych na pleczowu 1471 AKPr VIIIa
56; ~ Krwaune rani crventata wlnera ca 1428
PF I 475; ~ rena odkryta, rana otworzona:
Jacom ya Mycolaya nye sbyl... anym mu trzech
ren crwawich w oblicze othkritich zadał 1463
Czrs s. L; Yakom ya nye zadał reny syney na
rancze, odcrythey, Wąchnye 1465 ZapWarsz
nr 1175; ~ Jakom ya Abrama... nye szbil
gwalthem anym mv zadał rany othphorzon[y]ey
1469 ZapWarsz nr 2976, sim. 1470 ib. nr 3002,
etc.; Jakom ya czlowyeką... nye ssbyl gwalthem
anym mv zadał dw ranv othphorzonych 1470
ib. nr 3001, sim. ib. nr 3003, 1471 ib. nr 3023;
Jako ya nye szbyl kmeczą... anym mw zadał
trzech ren, dw othworzonw a *yenyey szyney
1480 ib. nr 1535; ~ prosta rana: Slyachczicz... za prostą raną (pro simplici vulnere)
pyenthnaaczcze grzywyen zaplaczy Sul 13;
A bi... za prostą reną (pro simplici vulnere,
Dział 31: od prostey rany) pyecznaczcze grziwyen zaplaczicz powynyen byl Sul 41; Proste
rany (yulnera carnosa), kthore szą na geden
pasznogyedz w gląbyą a geden członek na dluszą, y szynę rany (plumbeiąue ictus), sz któ
rych bywa chromothą, thy dzyerszą za czyąszkye
rany (monomochaliter servantur) OrtOssol 57, 3,
sim. OrtMac 72; ~ rana sieczona: Yako Jan
nye szbyl any ranyl M athiam... sdradnye, any
yemv zadał dw ranv szyeczony... gwalthem 1470
ZapMaz 71; ~ sina rana, rena, rana, rena
sina: Sicut sibi dedit unum yulnus cruentum et
aliud dictum syna rana 1398 TPaw IV nr 5669;
Przibek... ne begal na Janów dom ani iego
zene zadał dw ranu sinu 1403 HubeZb 110, sim.
1424 Kościan nr 1226, 1470 ZapWarsz nr 2948,
etc.; Iaco Paszkowa... dala Katherzinye sto
ran sinich i krwavich 1403 Pozn nr 812, sim. 1477
ZapWarsz nr 1203, etc.; Szynę rany liuida wlnera
ca 1428 PF I 475, sim. Ort Mac 72, OrtOssol
57, 3; Liyor dicitur vlg. synoscz, inde liyidum
yulnus, id est syna rana 1444 AKPr II s. XIII,
sim. 1453 ib. s. XXI; Jakom ja Pyotra nye zbył

RANA

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

435

anym mv zadał *dvw renv szynu 1458 ZapWarsz
nr 1078, sim. 1462 ib. nr 1130, 1464 AKPr VIIIa
54, 1466 ZapWarsz nr 1278, 1470 ib. nr 2986;
Iacom ya ne sbyl Vyanczslawa... anym mu
trzech ren zadał, geney syney a dwu crwawu
1465 AKPr VIIIa 54; Yakom ya nye sbyl iMaigorzathy anym gey syney reny zadał gwalthem
na pleczu 1465 ZapWarsz nr 1171; ~ O raną
szyną y nadąthą, gdzye sznakv szromothy nye
czyny na myeszczyy yawnym a gdzye koszczy
nye sza szthluczony... any szkorą roszerwana,
XXX szelągów mayą dacz za pokup Ort Mac
144; ~ rana tłuczona: Ysze Maczey... nye
dal samopyanth... dzewyanczy ran otworzonich a szesczynascze tluczonich Pyotrowy 1419
Pyzdr nr 588; ~ rana zakryta, zatworzona:
Yako ya nye przysetl do Y ana... a nye zbyłem
go anym gemv zadał rany szyney any w raczę
zacrythey 1465 ZapWarsz nr 1240; ~ Yakom
ya Maczeya... nye szbyl gwalthem anym gyemu
pyączy ran othworzonych y zathworzonych za
dał 1476 AKPr VIIIa 57; ~ rana znamienita:
Kyedikoli... nyektori czlowyek... slyachczicza
na obliczu abo na ranku, albo na gynich myesczczoch ranami snamyenythimy (manifestis vulneribus) yranylbi, tegdi za kaszdąn ranąn (pro...
yulnere) trzy grzywni... rannemu ma zapla
czicz, a za koliszdąn... ranąn zacrithan (pro...
yulnere cooperto) polthori grziwni... zaplaczicz
ma Sul 103; ~ leżeć w ranach, w renach *być
chorym obłożnie z powodu ran, propter yulnera
aegrum recumbere3: Yacom ya strayil *diue
cope leszo w tich renach, thso mi Scepan dal
1410 KsMaz I nr 1429; Szescz czlowyekow ranyono, o pyancz gich mowyą tim rasem, szó
stego *wygmugyo, czso leszy we szmyertnich
ranach 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Jszem byl
nyemoczen y w ranach-em lezal 1436 Pozn
nr 1465; ~ *wrzód, ulcus’: Uczynyo sze rani
nadotich ny<e)szytow (ulcera yesicarum turgentium) na lyudzech y na dobitku BZ Ex 9, 10;
Any mogły *czarnownyczy stacz przed ffaraonem
a Moyszeszem przed ranamy (propter ulcera),
gesz to na nich bili ib. 9, 11; Erat ąuidam mendicus nomine Lazarus, qui iacebat ad ianuam
eius, ulceribus, ran, plenus (Luc 16, 20) XV
p. post. GIDom 68; Sed et canes yeniebant et
lingebant ulcera, rani, eius (Luc 16, 21) ib.;
~ 'blizna, cicatriZ’: Nullam cicatricem, blisna,
rana, in eo invenientes Gn gl. 105b; Cikatrix
sram uel rana ca 1420 WokTryd nr 219; ~ *zna
mię, piętno, stigma : Stigmata rany, bluzny (ego
enim stigmata domini Iesu in corpore meo porto
Gal 6, 17) 1471 MPKJ V 129; - *nagniotek,
odcisk, callum : Unde in genibus magnos callos,
55*
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rany, contraxerat Gn gl. 152r; ~ rana trędo
wata *trąd, lepra : Strzesz syo pilnye, aby nye
wszedł w rano trodoyato (ne incurras plagam
lepi ae) BZ Deut 24, 8; ~ *zacięcie drzewa, incisio
in ligno fa c ta : Sedecem familiares... septuaginta trabes stube reiecerunt et illis trabibus
ąuadraginta quinque incisiones al. rany intulerunt 1439 AGZ XI 160.
2. 'odszkodowanie za rany, remuneratio pro
yulneribus : Czom dobił pyanczi ran na Pasku,
te mi on dal 1391 Pozn nr 117; Taco Stassek
ti zastawy po oczoue smerczi przezastaual kromę
tey zastawy, czso ymal w ranach 1394 HubeZb
70; Ysz tich ran ne przymowal na szą 1418
Pozn nr 1028; Ranny wlostnym poprzisząszenym rani odzerzy (vulnera obtinebit) Sul 11,
sim. ib.; Mayącz raną *wkązoną ode pssa (morsum a cane) swego sąnssada, doswyathczy-ly,
ysz z posczwanya thego tho sząnsszada raną
(laesuram) myaal, rani otrzymaa (vulnera obtine
bit) Sul 14—5; Alye vrany-li oon... zytha...
obrończa, ranyonemv rani (vulnera)... zaplaczicz bąncz przyczisznoon Sul 16, sim. 1498
MacPraw VI 273; Gdyby vrazyl... otheymacza
zytha..., zaplaczy reny vrazonemv (solvat vulnera laeso, Dział 39: za rany ma gemv dosycz
yczynycz) Sul 48.
3. *klęska, nieszczęście, dopust, plaga, clades,
malum, plaga': Potem gest pan bog byczowal
pharaona przewyelykymy ranamy (plagis maximis) BZ Gen 12, 17; W too to chwylyo poszlyo
wszitky swe rany (omnes plagas meas)... na
twe szercze... y na lud twoy BZ Ex 9, 14;
Geszcze gedno rano (una plaga) *dodkno ffaraona a Egipta ib. 11, 1, sim. ib. I Reg 19, 8;
Anycz bodze na was rana sza<gu>bna (plaga
disperdens), gdisz pobyyo szemyo egipskoo BZ
Ex 12, 13; Bodo was karacz sedmyo raan (septem plagis) prze grzechi wasze BZ Lev 26, 28;
Gdisz kroi Sennacherib wrocyl syo od Zidowstwa ycyekaiocz rani (plagam), gesz {pro yosz)
bil bog nan przepuscyl BZ Tob 1, 21; Rana
slepoti (plaga caecitatis) bila syo gemy przigodzila ib. 2, 13; Str<z>aly dzeczynne yczynyly
szye rany (plagae, FI: plagi) gich Pul 63, 8;
Stwyrdzenye w ranye (in plaga, FI: w pladze)
gich Pul 72, 4; Nawyedzę w myetlye zloszcz
gich y w ranach (in yerberibus, FI: w byczach)
grzechy gich Pul 88, 32; ~ Nykt dwiema ranoma ma bycz ydrączon (cum afflictis non sit
addenda afflictio, Sul 42: ynądzonym nye ma
bicz przydano ynądzenye) Dział 32.
4. w mylnym rozumieniu łacińskiego homonimu plaga 'okolica zamiast plaga *klęska :
W raną {war. lub. rp.: y *kary) ad plagam
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(separayit eos ab Isaac filio suo, dum adhuc
ipse yiveret, ad plagam orientalem Gen 25, 6)
1471 MPKJ V 11.
Ranić, Renić fo rm y : praes. ind. 1. sg. ranię
BZ Num 14, 12; 3. sg. rani Sul 11. 88, BZ
Deut 28, 22. 27, etc.; reni Sul 70; ~ imper.
2. sg. rani {ca 1250) XV MPH II 469; rań BZ
Deut 33, 11; ~ part. praes. act. adv. raniąc
Sul 11. 17. 67, 1476 AKPr VIII a 57; adi. raniąc
OrtMac 135; n. sg. m. raniący Sul 67; ~ inf.
ranić 1417 M MAe XVI nr 80; ~ praet. 1. sg. m.
raniłem BZ Jos 24, 5; -śm ranił 1400 Pozn
nr 490, 1423 Pyzdr nr 723; -m ranił 1427 ZapWarsz nr 277, 1432 Kościan nr 1451, 1435
Zap Warsz nr 637; -m renił 1410 KsMaz I
nr 1536, 1427 Zap Warsz nr 232, 1456 ib. nr 1003;
ja renił 1425 Zap Warsz nr 118; 3. sg. m. jest
ranił Sul 15, Dział 22; ranił 1388 Pozn nr 40,
1389 ib. nr 236, 1390 ib. nr 80, etc. etc.; renił
1425 ZapWarsz nr 118, 1470 ib. nr 2949; /. ra
niła 1426 Pyzdr nr 832; reniła 1472 ZapWarsz
nr 1347; 3. pl. m. ranili 1402 Pyzdr nr 167.
175, 1419 Kościan nr 742, etc.; ~ pląperf.
3. pl. m. byli ranili Rozm 330; ~ condit. 1. sg. m.
bych ranił 1438 Pozn nr 1599; 3. sg. m. -by ranił
BZ Ex 21, 35. I Par 15, 13. 21, 15, etc.; 3. p l m.
-by raniliby Sul 109; ~ part. praet.pass. n. sg. m.
ranion 1406 KsMaz I nr 703; raniony Sul 13,
OrtMac 123, OrtOssol 90, 3, 1498 MacPraw
VI 273; reniony Sul 67; neutr. raniono 1427
BiblWarsz 1861 III 40; ranione BZ Lev 22, 22;
g. sg. m. ranionego 1498 MacPraw VI 273;
d. sg. m. ranionemu Sul 16; w. pl. m. ranieni
FI i Pul 87, 5, 1407 Pozn nr 617, Rozm 86;
g. pl. m. ranionych BZ I Par 5, 22; ~ praes.
pass. 1. sg. m. ranionem XV in. R XXIV 69; -em
ranion BZ II Par 35, 23; -em ranien BZ III Reg
22, 34; 3. sg. m. jest ranion BZ II Par 35,
23; neutr. raniono jest 1471 M PK JY 56; ~ part.
praes. pass. adv. ranieni sąc BZ I Par 10, 1;
~ praet. pass. 3. sg. m. był ranion Sul 88,
1498 MacPraw VI 273; był ranien BZ II Par
22, 6; był raniony Rozm 86.
Z naczenia: 1. *zadać ranę, skaleczyć, m i
nerare : Czso ranił Grzimek Smislaua, to vczi<nił> s gego poczantkem 1388 Pozn nr 40,
sim. 1389 ib. nr 236, 1390 ib. nr 80, etc.; Jako
Wlodag ne ranił Paska ani lupil 1391 ib. nr 88,
sim. 1396 ib. nr 198, etc.; Iacosmi {leg. jakośm)
ne ranił paney Katharzini ani gey bil 1400 ib.
nr 490; Vczinil iesm se... iaco raneni (sicut
yulnerati) spocz w grobech FI 87, 5, sim. Pul;
Iaco czso Bartek kmecz rani yosznim ykaszal,
tych mu Dzirzek ne dal ani ranił 1402 Pozn
nr 540, sim. 1405 Kościan nr 276, etc.; Iaco
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Ondrzegewi ludze ranili mego czloweka Ondrzegev0 kasno 1402 Pyzdr nr 175, sim. ib. nr 167,
1419 Kościan nr 742, 1420 Pozn nr 1063. 1069,
1476 TymWol 68; Iacom ya ne begal na Wszebora anim copiya[l] dal, ani gim ranon 1406
KsMaz I nr 703; Jaco ne mo kasno ani mim
powolenim ludze Wlostowi łapani ani raneni
1407 Pozn nr 617; Yacom ya ne begal na
*Ondrzeow dom anim go renil 1410 KsMaz I
nr 1536, sim. 1427 ZapWarsz nr 232, 1456
ib. nr 1003; lako Iaranth ne kasal zabicz Pessika ani ranicz 1417 MMAe XVI nr 80; Jako
Masz... przybyekl... gwałtem na Pyotrową...
dzedzyną y ranił go pyączą ran 1418 Pozn
nr 1026, sim. 1418 Pyzdr nr 535, etc.; Hys
(sc. plagis) plagatus sum, ranon-em, in medio
eorum (Zach 13, 6) XV in. R XXIV 69; Yako
ten kmyothowycz nye bil wtenczasz pana Mylayew, gdysm y (leg. ji 'go5) ranił 1423 Pyzdr
nr 723; Jako ya Scepana ne renyl 1425 Zap
Warsz nr 118; lakub Scepana ne renil ib.,
sim. 1470 ib. nr 2949; Czso szye dostało, tho
szye gye dostało za gey poczotkem, ysz y (leg.
ji 'go5) pyrzwe raniła 1426 Pyzdr nr 832; Szescz
czlowyekow ranyono 1427 BiblWarsz 1861
III 40; Jakom ya nye ranił Katharziny *zamotrzecz, ale szam 1427 ZapWarsz nr 277, sim.
1432 Kościan nr 1451, 1435 ZapWarsz nr 637;
Jakosz mya Jan... oszalował, bych gy ranyl
1438 Pozn nr 1599; Gen za począthkem drugego rany (vulnerat) kogo zyvotha broonyącz,
thego bandzely mocz doswyathczicz, yma Sul 11,
sim. ib. 88, OrtOssol 31, 4, Rozm 101; Pyothr...
ranyącz (vulnerans) maczerz... dzedzicza...,
rani, acz kthore gwalth czynącz gemv szą do
stali, owszeyki straczi Sul 11, sim. ib. 17;
Ranyoni (vulneratus) do roka *wloschną przyszangą szamotrzecz rani ma doswyathczicz Sul
13, sim. 1498 MacPraw VI 273; Tho rozwmyecz,
gdi nye wyedzą tego, yest gen (pro gen yest)
go ranyl Sul 15; Alye vrany-li oon alybo
zabige zytha... obrończa, ranyonemv (laeso)
rani, a dzeczem głową zabithego zaplaczicz
bąncz przyczisznoon Sul 16; Ranyącz (yulnerans, Dział 55.: kto... rany) tylko kmyecza,
themv tho rannemv za reną poi grzywny...
sam ranyączy (vulnerans) za wyną ma zaplaczycz Sul 67; Paknyąly ranyączy a renyony
(vulnerans et vulneratus, Dział 55: ten, kto
rany a vranyony) dwv panv bądą, myedzy
gyma tha gysta... grzywna ma bicz rosdzelona
ib.; Ktorikole *szwyrzepycze cyge reny (vulneraverit),... vyną... zaplaczicz ma bicz przyczysznyon Sul 70; Tedi pan, yegosch kmyecz
bil ranyon albo sbith (fuit yulneratus), swego

kmyeczya trzi grziwni vesmye Sul 88; Paklibi
dwa kmyeczya... społu ranylybi syan albo sbyly
(si... mutuo se yulnerayerint et verberaverint),
obyema sfima panomaa po yedney kopye zaplaczy<ą> Sul 109; Paklybi wol czucz wolu drugego ranyl (si... yulneraverit) a on ymarlbi,
przedadzo wol szywi BZ Ex 21, 35; Bodzeli
ślepe (sc. bydlę) albo chrome, albo ranyone,
albo liszage mayocze..., nye offyeryyczye tego
panv BZ Lev 22, 22; Wiwyezisz myo z woyski,
bocyem cyoszko ranyen (yulneratus sum) BZ
III Reg 22, 34; Ale ranyonych wyele padło
(yulnerati... multi corruerunt) BZ I Par 5, 22;
Vcyekaly moszowye israhelsci przed Palestinskimy y padły ranyeny soc (yulnerati) ib. 10, 1;
Gen syo wrocyl, abi bil yleczon w Iezrahel,
bo bil wyelykimy ranamy ranyen (multas...
plagas acceperat) w naprzód rzeczonem pobycyv BZ II Par 22, 6; Tu gest ranyon (yulne
ratus) barzo od strzelczow y rzeki swim pano
szami Wiwyedzcye myo z boia, bocyem ranyon
(yulneratus sum) ib. 35, 23; Pothem vmarl
ten ranyony czlowyek (yulneratus) OrtOssol
90, 3, sim. OrtMac 123; My łanowy przysadzylysmy doswyatczycz na Pyotra, przeto ysze
gy posczygnąl na yliczi y gest gy ranyl (yulnerayit, Sul 33: yrazyl) Dział 22; Aczby... slachczycz slachczycza ranyl abo yderzyl (si... plagam dederit, Sul 49: raną zada-li) przez wylanya krwie, tedy slachczyczowy tako yranyonemy wyną... ma bycz zaplaczona Dział 40,
sim. OrtMac 31, 1498 MacPraw VI 273; Czo
ydzyelal Jan Polomyey, tho ydzyelal za yeh
począthkyem, ysse hyh za gardło ylapyla y renyla hyh 1472 ZapWarsz nr 1347; Yakom ya
Maczeya... nye szbyl gwalthem anym gyemu
pyaczy ran... zadał, anym gyego byyacz y ra
ny vcz gymal y wyaszal 1476 AKPr VIIIa 57,
sim. ib.; Thedi na onem ymienyy, kądi byl
ranyon (sit yulneratus),... ma rani swoye okazacz, abi bila prawda doswiathczona onego
ranyonego 1498 MacPraw VI 273; Przygodzylo
szye, yze zboycze tamo nyektorzy przydą
a yyelmy ranyeny (qui... grayiter fuerunt in
suis corporibus recenter yulnerati) na zboyv
y yczyekly przed syymy nyeprzyaczyelmy Rozm
86; Yeden zboycza, który byl barzo ranyony
(multis plagis caesus), ten nalyevayącz yody
v rany <krew?> sobye ymyyal ib.; On yemv
przykład dal o yednem czloyyecze, ktorego były
oblupyly zboycze y barzo ranyly ib. 330;
~ (part. praes. act. w funkcji part. praet. pass.) :
Gdyby przyszyągly czlowyek wydzyal kogo ranyacz ('ranionego5) barszo. Gęjyby raczcza wy
dzyal albo przyszyąsznyk..., ysz kogo żaby tho,
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R A N IĆ

RANO

yranyono albo czokolwyek gynnego beszprawnego komukolwyek bądź yczynyono O rtM a c
135; ~ przenośnie 'p o ru szy ć , w zruszyć, w strzą
snąć, com m orere, concuterć’ : Ranyono gyest
concussum est (cor autem Holofernis concussum est, erat enim ardens in concupiscentia
eius Judith 12, 16) 1471 M P K J Y 56; ~ w pseudoetym ologii nazw y ludu Ranowie i nazw y w yspy
Rana, tj. R u g ia : Item Rani seu Rana dicuntur
ex eo, quia semper in conflictu hostium vociferare solebant rani! rani!, id est yulnera!
yulnera! (ca 1250) XV M P H II 469.
2. *dotknąć ( chorobą, nieszczęściem itp .), p o 

11, 2, sim . O rtM a c 22; Kyedy yzryal posła
syego rannem odesłanego (cum... yulneratum
remisissent chiliarchum) R o zm 112;
~ Ty
ysmerzil ies iako rannego (sicut yulneratum)
pisznego FI 88, 11, sim . Pul; Ranny (yulneratus)
wlostnym poprzisząszenym rani odzerzy S u l 11;
Dayączi prziciną yranyenya... ma rannemy
(yulnerato) o rani bicz skazan S u l 15, sim . ib.
103; Ranyącz tylko kmyecza, themy tho ran
nemy (yulnerato) za reną poi grzywny, a panv
gego, bądzely denny (pro renny, yulneratus)
y then, czso vrenyl, se wszy ge<ne)go pana,
gen<ę) grzywną czalą sam ranyączy za wyną
ma zaplaczycz S u l 61; On podnyozl kopye
swe przecyw trsyem storn rannim (contra trecentos yulneratos) B Z I Par 11, 20; Przeklot
socz, myedzi rannimy israhelskimy (inter yul
neratos Israel) padnyesz B Z Judith 6, 4; Sządzaly, przysząs[cz]nyczyly, lyekarz<li> rannemy
(laeso, sc. ma być) na wysznanye, szały rany
czyaszkye... albo nye? O rtO ssol 27, 2, sim .
O rtM a c 22;
~ przenośnie 'p o ru szo n y , w zru
szony, w strząśnięty, com m otus, concussus : Rano
gest (war. k a l .: ranyono gyest) concussum est
(cor autem Holofernis concussum est, erat
enim ardens in concupiscentia eius Judith 12,
16) M P K J V 56.
2. *zw iązany z ranam i, d o tyczący ran, a d vulnera
pertinens’ : a. knot ranny ‘p asm o lub kłą b nici

razić, w yrządzić szkodę, ukarać, afficere ( m orbo,
m ało, s im .), percutere, dam num inferre, p u n ire 5:

Przetos ranyo (feriam) ge morem i zagladzo
ge B Z Num 14, 12; Rani (percutiat) czo pan
byado y zymniczo B Z Deut 28, 22, sim . ib.
28, 27. 28. 35. II Par 21, 18; Ran (percute)
cnrzebyet nyeprziyaczol gego! B Z Deut 33, 11;
Raniłem (percussi) Egipt roszmagitimi dziwi
a znamyoni B Z Jos 24, 5; Przeto posiał angyola
do Ierusalem, abi gy ranyl (ut percuteret eam)
B Z I Par 21, 15, sim . ib. 15, 13; Ranyl (percus
si t) bog gich zemyo rozmaytimy ranamy B Z
Judith 5, 10.
Cf. Obranie, Poranić, Uranie, Zranić, Uraniać
Ranienie ' okaleczenie, vulneratw : Czo może
bycz weszwano chromothą albo czyaszkye ranyenye (O rtO ssol 47, 1: yranyenye) ? O rtM a c 57;
Eze Maczey... nye zachował w domu swogym... zlodzeyow, lotrow y zboydz... any...
wyprawyl na skazanye, zbycze, oczyancze, ranyenye *Stanislaowich czlonkow, głowy, palczow i ranky XV p. po st. P F VIII 19.
Ranik cf. Rannik
Rannik, Ranik bot. 'Sanicula Europaea L Ć :
*Ramyk cicerayia 1460 R o st nr 3463; *Kanyk
herba Laurencii ib. nr 3585; Rannik sanuaria
ca 1465 ib. nr 4552; Rannyk herba Laurentii
ib. nr 4553; Rannyk sanicula 1472 ib. nr 775.
Ranny, Rany, Renny f o r m y : n. sg. m. ranny
S u l 11; renny S u l 67; neutr. rano M P K J V
56; ~ d. sg. m. rannemu S u l 15. 67. 103, O rt
M a c 22, O rtO ssol 27, 2; ~ ac. sg. m. rannego
FI i P u l 88, 11; f ranną S u l 19; ~ i. sg. m.
rannem R ozm 112; ~ n. pl. m. ranni O rtO ssol
27, 2; rani O rtM a c 22; ~ g. pl. m. rannych
1406 H ubeZ b 84; ~ d. pl. m . rannym B Z
I Par 11, 20; ~ ac. pl. m . ranne O rtM a c 22,
O rtO ssol 11, 2. 27, 2; ~ i. pl. m . rannymi B Z
Judith 6, 4.
Z n a c z e n i a : 1. 'ten co odniósł rany, sk a le 
czony, yulneratus’ : Ktho ranne ludzy (homines
laesos) ma oglądacz? O rtO ssol 27, 2, sim . ib.
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(medici yulnerorum), thym to dayą... przed
prawem powiedacz, yakye tho ramy (pro rany)
były O rtO ssol 27, 2; ~ c. ranne pieniądze,
wina ranna 'odszkodow anie za odniesione rany,
rem uneratio p ro vulneribus acceptis 5: Isze Wanek
rannich penodzi S(więtosławowi) dwe grziwne
zaplaczil 1406 H u b eZ b 84; Woznee wogewodi
wstawyayą y za nye wyna ranną alybo *glowyą
(poenas yulnerum yel capitum) thesz podnoszą
S u l 19.
Rano, Reno 1. 'na p o c zą tk u dnia, rankiem ,
z rana, m a n ę Panowacz bodo gym sprawni
rano (in matutino) FI 48, 15, sim . Pul; Weczor
y rano (manę), y w poludne powadacz y swastowacz bodo FI 54, 19, sim . Pul, sim . FI i P u l
89, 6; Powiszo rano (manę) miloserdze twoie
FI 58, 18, sim . Pul, sim . FI i P u l 87, 14. 89,
16. 91, 2. 142, 9, M W 116b ; Rano (diluculo)
przichodzili k nemu FI 77, 38, sim . Pul, sim.

RANO

RATAJ

FI i Puł 138, 8; Thedy welmy rano (valde
manę... veniunt ad monumentum, orto iam
sole Marc 16, 2) ca 1425 EwKReg 43; Sąndi
nye mayą dzyrszany bicz, yano rano (manę)
a do godzini dzewyąnthey Sul 8; Qui exiit
summo manę, barszo reno (SKJ V 270: primo
manę naprzood rano, Rozm 392: napyrvey
rano), conducere operarios in vineam suam
(Mat 20, 1) XV med. R XXIV 366; Wyącz
tho szawszdy wstawał reno Aleksy w. 101;
Przetoz rano (manę) wstaw y wszol kamyen
B Z Gen 28, 18, sim. ib. Ex 9, 13. III Reg 17, 6;
Manitabat aut manę veniebat, accelerabant rano
chodzyly (omnis populus manicabat ad eum
in templo audire eum Luc 21, 38) MPKJ V
124; Rano (manę, FI: z sarana, leg. z zarania)
posluchay glos moy Puł 5, 3, sim. ib. 5, 4.
77 arg. 100.arg.; Przykład o oyczv czeladnem,
który yyschedl rano przyyyescz robothnyky
na szyą yynnyczą Rozm 392, sim. ib. 703.
704, etc.; Kako myły Iesus yroczyl szyą do
Ierusalem ve ytorek barzo rano ib. 461, sim.
ib.; ~ nazajutrz po ranu, z(a) jutra rano, rano
za jutra, rano z zarania: Pomosze iey bog rano
s zarana (manę diluculo) FI 45, 5, sim. Puł;
Gdisz bil s yutra rano (maturę) wstał, tedi
poyol swe dwye zenye BZ Gen 32, 22; Gdisz
bilo rano za yutra (manę), wyatr wyeyoczi
podzwygnool kobilky BZ Ex 10, 13; Nazayytrz
po rany (manę) maya tego myrv lomczą kv
prawu wolacz w gaynem sandze OrtOssol 94, 3;
Za yvtra rano (manę Mat 21, 18) myły Iesus...
yroczyyschy szye do Ierusalem... y yzral
drzeuo fykove Rozm 451.
2. 'wcześnie, maturę5: Voluit autem accipere
Xc circumcisionem propter septem causas...
Septimo, ut pro nobis sangwinem suum non
solum in etate yirili, sed etiam in infancia
funderet et tempestiue, renfylo, pati inciperet
1477 MPKJ II 323.
3. *następnego dnia, nazajutrz, postero die,
cras5: Gdykoly kto zaymye (sc. bydlę) na swem
zboszy, tedy slusznye pod swiądeczstwem mosze
ge chowacz przez nocz. Paknyaliby rano (in
crastino, Sul 39: za yvthra) nye było wyprawyono, tedy ma ge dacz kv dworu Dział
32.
Ranowiec bot. *gatunek astra, Aster ameb
lus L.’: *Zanonycz stellaria maior ca 1465
Rost nr 4581.
1. Rany f o r m y : n. sg.f. rana 1456 ZabUPózn
115; ~ g. sg. m. ranego BZ Gen 30, 42; ~ ac.
sg. neutr. ranę Puł 21 arg. 58 arg.; ~ i. sg.
neutr. ranym Pul 87 arg. 89 arg.; ~ n. pl. f.
ranę BZ Gen 30, 41.

Z n a c z e n ia :
1.
*poranny, matutinus
Ps<alm> Dauid za wznyeszyenye albo przyęcze ranę (pro assumptione matutina), to iest
za boże zmartwychwstanye, yesz rano stało
szye yest Puł 21 arg.; Xpus nam przes ranę
zmartwychwstanye wszystko dobre daye Puł
58 arg.; Xpus za nas posiany ymrzecz ranym
zmartwychwstanym yest oszwyeczon Puł 87
arg.; Xpus ytoka lyudzka yczynyony myloszerdzym nas ranym pozdrowyl Puł 89 arg.
2. *wczesny, wcześniejszy, maturus, maturior :
Tako lepak pyrwego czassu, gdisz ranę owce
poczynali kotni bicz, tedi Iacob kladl proczye
w zlobi przed oczy owczam BZ Gen 30, 41;
Czso szo posdnye yrodzylo, to szo wszitko
dostało Labanowy, ale czso ranego (primi ternporis) płodu, to wszitko szo dostało Iacobowy
ib. 30, 42; Penitencia... nun fuit sera, sed cita
rana, rychła 1456 ZabUPózn 115.
2. Rany cf. Ranny
Rapontikum bot. *Rheum tataricum L. fil.’:
Rhaponticum reuponticum ca 1500 Rost nr 7280.
Rarogowy *należący do raroga, ad avem (falconem) raróg yocatum pertinens : Tamo wroblowe gnyezdzycz bodo, rarogowy {Puł: herodyaszow) dom woywoda yest gych (herodii
domus dux est eorum), gori wissoke gelenyom,
opoka vbyeszenye geszom FI 103, 19.
Raróg zool. *ptak drapieżny z rodziny sokołów,
Falco gyrfalco T a c z Sicut ego Johannis in
borra non recepi falcones vlg. rarog[d]y furtivo 1418 TPaw IV nr 3154; Ne kaszalem
wszyancz gemu trzech rarogow w gego gayu
gwałtem 1423 TPaw VII nr 3053; Rarog herodius 1426 PF V 15; Recepit falconem al. rarog
1434 StPPP II nr 2594; Artoganus, epiceni
generis, id est herodius, proprie rarog 1450
RpKapKr, sim. ib.; <D)iomedia uel diomestia,... dicitur auis vlg. rarok et alio nomine
erodius 1457 PF V 14; Rarog falco 1472 Rost
nr 1324; Rarog erodius ca 1500 Erz 84; Hero
dius est rapacissima auis rarog ib.
Rast bot. 'Córydalis tuberosa D. C.’: Rast
aristologia ca 1500 Rost nr 5330.
Rataj fo rm y : n. sg. rataj ca 1420 WokTryd
nr 472, 1424 Kościan nr 1045, 1426 TymWol
70, etc. etc.; ~ g. sg. rataja 1418 TymWol
68, 1420 Kościan nr 810, 1427 ZapWarsz
nr 2729, etc.; ~ d. sg. ratajowi 1423 StPPP II
nr 1930, Ort Mac 38; ratajewi 1432 Pozn nr 1403;
~ ac. sg. rataja 1425 KsMaz II nr 1687,
1452 ZapWarsz nr 926, OrtOssol 36, 1, etc.;
~ v. sg. rataju 1444 R XXHI 304; - i. sg.
ratajem 1425 Kościan nr 1113, 1436 AGZ
XII 9; - n. pl. rataje 1446 AKH VI 180, 1496
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RATOW AĆ

MMAe XVIII nr 535; ~ g. p i ratajów XVp. pr.
R XVI 341.
Z n a c z e n ie : *chłop feudalnie zależny, który
w zamian za pożyczkę na zagospodarowanie byl
zobowiązany do pracy na roli pana feudalnego,
też bezrolny robotnik wiejski, najmowany do
prac potowych, domini feodalis potestati subiectus
cmetho, qui pro pecunia mutua ad suarn rem
familiarem constituendam sumpta domini illius
agrum colere debebat, etiam rusticus, qui cum
agro proprio careret, ab aliis ad agros colendos
mercede conducebatuP: Jacom ya ne *wszol
Mykolaiowi trzech kmeczy y rataya 1418
TymWol 68; Jaco czsso dzatky panye Marcussewe ssekly y wsząly trawą, to czyniły na pra
wem na swem, a rathaya mv ne segnaly s gego
1420 Kościan nr 810; Ratay colonus ca 1420
WokTryd nr 472, sim. 1437 Wisi nr 228 s. 85,
1455 TymWol 68, 1471 StPPP II nr 4072,
ca 1500 Erz 84; Petro agricole al. rathayowy
1423 StPPP II nr 1930; Jaco czsso moy rathay
zayąl CXXXIII oves, to zayąl na mem, w mem
zycze 1424 Kościan nr 1045, sim. 1430
Czrs s. LXXXI, OrtMac 38, OrtOssol 36, 1;
Sdalem mv rok do Bucowcza s tym czlowyekem
rathayem o diuk prawa 1425 Kościan nr 1113;
Eze tegodla Chrczon wszczognol N., kędy yego
rathaya brała 1425 KsMaz II nr 1687, sim.
1452 ZapWarsz nr 926; Ab agricola dieto rathay
1426 TymWol 70; Jacom ya nye wignal s domv
Falcowa rathagya s ostro bronyo samowtor
siło 1427 ZapWarsz nr 2729; Jszem ya ne kaszala roszoracz copczew dwu ratayewi 1432
Pozn nr 1403; Una cum aratro et homine
circa aratrum existenti al. ratayem 1436 AGZ
XII 9; Cristinus... inscripsit sibi pacem habere
ab isto colono al. od rataya perpetuam 1441
TymWol 68, sim. OrtMac 38, OrtOssol 36, 2;
Coloni, messores, rathage, zenycze, sive conventi ad metendum laboratores 1446 AKH
VI 180; Rathay (agricola) gdi wstaye ot pana
swego nye w czas, ten trzy grzywni panu swemu
dacz ma Sul 94; Przedmyesczye ratayow arva
colonis XV p. pr. R XVI 341; Szyano wszyatho
na gedney łącze, o tho wynowano gednego
(człowieka) y gego paropka, y gego rathayą
(colonum, OrtMac 38: dano wyną... ratha
yowy) OrtOssol 36, 1; Pro colono al. za rathaya
1456 TymWol 68; Pro iure terrestri o rathaya
1464 ib. 69; Agricultores al. rathaye 1496
MMAe XVIII nr 535; ~ Nicolaus... actor
cum Alberto ortulano al. ratay terminum habent 1441 StPPP II nr 2998; ~ Zalibi... przedalbi syo tobye brat twoy, nye vcyoszay gego
roboto robotników, ale iako slyzebnik a ratay

(mercennarius et colonus) bodze BZ Lev 25,
40; ~ 'tymczasowy mieszkaniec, qui ad tempus
quoddam tantum locum quendam incoliP: Fuit
incola rathay (quia Christus in hoc mundo
fuit incola, id est peregrinus) 1444 R XXIII
307; ~ w użyciu poetyckim *poddany, sługa,
alicuius potestati subiectus, famulus (?): Cultor
dei, o ratayv boży, memento (cultor dei, me
mento te fontis et layacri rorem subisse sanctum,
te chrismate innotatum) 1444 R XXIII 304.
Ratajski, Ratejski, Retajski f o r m y : g. sg. m.
ratajskiego 1411 KsMaz I nr 1609; /. retajskiej
1398 HubeZb 73; ~ ac. sg. f ratejską 1441
TymWol 69; ~ ac. pl. ratejskie 1422 Tym
Wol 69.
Z n a czen ie: 'będący w związku z ratajem,
qui cmethonis rataj dicti pertinens5: a. 'należny
od rataja, qui a cmethone rataj dieto debetuP:
kopa retajska, ratejska kopa, (powinność) ratejska, snop ratajski ‘powinności, należności
świadczone przez rataja, officia, quae a cmethone
rataj dieto praestantur, pecunia, quae ab eodem
sohituP: Eze Mikolay ne wzol Potrowi kopi
retayskey ani yey nikomu podał 1398 HubeZb
73; Yaco v mne ne robyl Thomek sznopa ratayskego 1411 KsMaz I nr 1609; Jacobus...
tenetur ąuadraginta et V grossos solvere adyocato predicto... et alia iura coloni vlg. ratheyske,
yidelicet arpicare 1422 TymWol 69; O ctore
zitho Michał zaloval na Chrczona, tho mu on
dal za ratheyska kopa 1441 ib.', ~ b. *należący
do rataja, qui cmethonis rataj dicti e s f : Swanthoslaus... proposuit contra Nemerzam..., quia
mi hi recepisti septem capetas, palium et cassulam in terra colonis ylg. *ratayskay 1439
TymWol 32.
Ratajstwo 'gospodarstwo rataja, fundus co
lom (?): Zdzeschek... preco de iure datus est,
missus recognoyit, quia gazam et totum ordinem terrestrem laboriosi Iohannis... a nobili
Andrea de orto et rathaysthwo effideiussi 1475
TymWol 68.
Ratejski c f Ratajski
Ratolość c f Latorość
(Ratować) Retować *przyjść z pomocą, chronić
przed niebezpieczeństwem, auxilio venire, periculum ab aliąuo depellere : Ad avisacionem prefati Iacobi yeniente impetu inundacionis aque,
per quam destruccio... aut transitus aque al.
ypustu speraretur, ipse Georgius Bok debet
et tenebitur impetui huiusmodi resistere al.
rethowacz 1465 AcPosn I 393; Videamus, si
yeniat Helias ad subyeniendum sibi, retoyacz
go, uel ad deponendum eum de cruce (Mat
27, 49) ca 1500 JA X 382.
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(Ratunek) Ratunk *pomoc w niebezpieczeń
stwie■, auxilium, subsidium : Non current iam
ad subsidium frater fratri na ratunk 1466
R XXV 135.
Ratunk cf. Ratunek
Ratusz *budynek będący siedzibą władz miej
skich, aedificium, gwac magistratuum urbis
sedes e s f : Rathusz pretorium 1462 R XXV
269, s/ra. ca 1500 Erz 84; Na rathusz 1462
R XXV 270; ~ Ecce adduco eum foras przeth
ratvsz (Jo 19, 4) ca 1500 JARp X 205 r.
Raz, Raza f o r m y : n. sg. raz Rozm 637.
819; - g. sg. razu SW 58, XV p. pr. R XVI
328, BZ Num 35, 17, Rozm 819; ~ d. sg. razu
Rozm 821; ~ ac. sg. raz 1444 Pyzdr nr 1192,
Sul 95, XV p. pr. R XVI 323, etc.; ~ i. sg.
razem 1419 Kościan nr 742, XV in. R XXIV
68, 1427 BiblWarsz 1861 III 40, etc.; rażą
Sul 69; ~ g. pl. razów 1466 R XXII 13, ca 1500
JA X 381, Rozm 822. 824; ~ d. pl. razom Rozm
675; ~ ac. pl. razy 1414 RafPocz 17, 1425
Kościan nr 1121, 1427 Pyzdr nr 860, etc.;
~ i. pl. razy Sul 20, Rozm 702. 834; razmi
Dział 17; ~ l. pl. (w) raziech XV ex. SKJ I 72.
Z n a c z e n ia : 1. *uderzenie, ćmy, cięcie, plaga,
/eto*: O które razy Mikolay na *mo szalował,
tom ya yemu uczy<ni>l sza gego *poczotkem,
kędy my kmecza mego byl 1414 RafPocz 17;
Hostium cordis nostri clausum, ut aperiatur,
percutit (.yc. Christus) ictu, razem, beneficii
consilii et flagelli XV in. R XXIV 68, sim.
XV p. post. R XXV 178; Gdzye swyerzepycza
oth razv abo oth yrazenya (ictu vel plaga)
lvbo vyną czyią porzvczy, polthori grzywny...
zaplaczycz ma *vszładzayączy skodą czirzpyączemv Sul 58; Allipes sistens, funesta prelia
norans, desyt et valido certanea cominus ictu
raszv XV p. pr. R XVI 328; Iestli kamyenyem
cissne y lvczi kogo, y od tego razv vmrze (si
lapidem iecerit et ictus occubuerit), takyesz
pomsczono bodze BZ Num 35, 17, sim. Rozm
819; Solo gemitu vindicat, gl. ylciscitur msczy
rasów, acta leo 1466 R XXII 13; Dum... armis
reparat ictus, gl. plagas bronyą odwodzy raszy
ib. 17; Oteymy ote mnye razy (plagas, FI:
plagi) twoye Pul 38, 13; Pro qua (m anima)
passus sum... ictus, razy, maximos XV p. post.
GIDom 88, sim. Rozm 819; O virgo beata,
audisne ictus razy, kolatanya? XV p. post.
Kałużn 276; Sed in omnibus nosmetipsos exhibeamus sicut dei ministros in multa paciencia,...
in plagis w byczu, w raszyech (II Cor 6, 5)
XV ex. SKJ I 72; Tunc flagellabant eum...
et percuciebant eum ita crudeliter, quod illa
caro Xpi sancta rumpebatur, pakalo sya, ex
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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| ictibus targało sya czalo od razów ca 1500
JA X 381; Pyotr... yczyąl ycho słudze, alye
tho yczynyl rychlosczyą, bo chczyal ydąrzycz
(leg. uderzyć) y gloyą, alye raz skoczył ky
ychu Rozm 637, sim. ib. 819; O Pyetrze, nye
byl czy yązyk nyevesczy myecz albo schablą,
nye byla-cz kopya albo ylocznya, yze tako yey
razom stąpasch y yczyekasch ib. 675; Gdyż
tako nądznye vbyly y *nyemylosczyvyemy razy
ymączyly ib. 702, sim. ib. 834; Kyedym vzrala,
yze yvz byorą myotlą, ya ku pyrvemv razy
yako serczem yrazonem odyyedzyona yestem
od rozymov ib. 821; Kazdem razem, czo
yderzyly pagą y yyyąsl v czyelye, to ony yyszyepnąly y (leg. ji 'go5) s czyąlem ib.; V każdą raną
dzyeszyącz razov yderzono ib. 822, sim. ib.
824.
2. z liczebnikiem głównym oznacza wielokrot
ność czegoś '-kroć, -krotnie, -pliciter : Iaco
czsso Sczedrzyk zalowal na Jasska..., aby mv
dwyema plugoma po trzycrocz poltora sta
zagonow... wsoral a szedm coss po dwa razy
na gego lanką posiał..., tego on nye yczinii
1425 Kościan nr 1121; Yakom zayol... na crolewske dzedzine... po dwa rasy osmdzeszanth
y osmyoro dobitka 1427 Pyzdr nr 860; Obwynyoni o szlodzeystwo... trzymy razy (tribus
yicibus)... przeze czczy wyekugyscze ma zostacz Sul 20; Gdy Pyotr... bądze trzemy raźmy
(tribus yicibus, Sul 29; po trzykroocz) przez
woźnego yawno wywolayącz kv odpowiedzenyy
przypozwań Dział 17; Yako thy przyyechayh
ssamowthor po thrzy razy *rąbyelesch drzeyo
w boru moyem 1473 ZapWarsz nr 1361; Gynsze
syosthry... m<ogą jeść) trzy razy przez dzyeny
(ter in die) 1484 Reg 712; Tedy gych mynistroyye... poyynny szą nyemocznego nayyedzyczi
przynamnyey yeden raz <na tydzień) (semel
in hebdomada) ib. 719.
3. *chwila, moment, w którym coś miało miejsce,
wypadek, okoliczność, momentum temporis, quo
aliąuid factum esf: Jako ludze ss Koszkowa
sly na xandza biscupyo dzedziną... y otbily
dobitek prima yice, a wtorim razem szły y raniły
xandza biskupy lud 1419 Kościan nr 742; Dum
noluit respondere quinta vice, razem, comisimus iudici causam sentenciare super castellanum Przemisliensem 1436 AGZ XIII 12;
Yakom ya prawą nyemocza nyemoczen bil,
kyedi mi rok brano, i drugy rasz, a ya yescze
sz nyey nye wstayal 1444 Pyzdr nr 1192, sim.
1490 ZapWarsz nr 1647; Kthokole swynye
wlosthne do czydzego łasza na szolącz wypądzy, ten, czy by byl łasz, pyrwą raszą (pro
prima yice, Dział 59: za pyrwy raz) weszmye
56
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genego wyeprza, wthorim raszem (seounda vice)
naydzely, może wszysthky swynye zagyącz Sul
69; Trzeczy rasz (tertio) zaprawdąn, aczbi na
thegosz żałoba syąn dzyala o thakąn rzecz,
a gdi zaprzi, na przisyąngą samowthor ma bicz
skazan Sul 95; S prawem gest rzeczono gego
gymyo Iakob, bocz my to yusz drugi ras vczynyi (supplantavit enim me en altera vice) BZ
Gen 27, 36; ~ tym razem *teraz, w tej chwili,
w tym wypadku, nunc, hoc tempore, hac in re :
Szescz czlowyekow ranyono, o pyancz gich
mowyą tim rasem, szóstego *wygmugyo 1427
BiblWarsz 1861 III 40; Tisz my tego nye powyedzal anym tego drzewa (pro drzewye) sliszal, nyże dopyro tym razem (ego non audivi
praeter hodie) BZ Gen 21, 26; Nye <lę>kay
szya mye thym raszem De morte w. 59; ~ jed
nym, jednem razem jednocześnie, naraz, od
razu, simul, statim : Ut apercius, *yawne, dicam,
quomodo simul, yednym rasem, potest vir
esse 1456 ZabUPozn 88; Gdyż yest myły Iesus
tako sluzyl (pro slozyl) sve o d z y e n y e .s n a d z
yedna suknya, ktorąz yemv matka yczynyla,
s yyrzchy ytkala, yschytko yednem razem
Rozm 532; ~ raz za razem 'szybko, bezustannie,
co chwila, celeriter, perpetuo5: Comprimit hec
tela cito rasz za raszem XV p. pr. R XVI 323.
Raza cf. Raz
Razić 'zadawać razy, bić, plagas inferre, percutere, verberare : Illos autem, qui sunt in inferno, percutit, rasy, plaga infernali XV mc<7.
GIWroc 57v. ~ C f Narazić (się), Obrazić,
Odrazić, Porazić, Przerazić, Przyrazić,
Rozrazić, Urazić, Wrazić, Wyrazić, Zarazić,
Zrazić, Obrażać, Porażać, Przerażać, Ura
żać, Wyrażać, Zarażać, Przerazować,
Wyrazować.
Rąb fo rm y : n. sg. rąb XV p.post. R I s. XLIII;
~ g. sg. ręba Rozm 329; ~ i. sg. rębem XV
p. post. R I s. XLIII, Rozm 701; ~ n. pl. ręby
1406 Pozn nr 584; ~ g. pl. rąb 1396 Pozn
nr 207, 1403 Kościan nr 204, 1411 HubeZb 57,
etc.; ~ ac. pl. ręby 1401 HubeZb 50, 1434 Pozn
nr 1429, 1437 ZapWarsz nr 497; ~ /. sg. (o) rębiech XV p. post. R I s. XLIII.
Z n a c z e n ie : *odzież, szata, chusta, bielizna,
płótno, vestimentum, vestis, operimentum capitis
linted: Isz Petrasz ne vkra<dl> Maczegewi
ramb ani penondzi, ani yszitka ma 1396 Pozn
nr 207; Czo na mi szalowała mogą sostra,
bich geg pobrał geg robi 1401 HubeZb 50; Iaco
ne yest pobrała posczeley any romb, any penodzy Katherziny 1403 Kościan nr 204, sim. 1411
HubeZb 57, 1415 KsMaz I nr 2370; Yaco czso
Janowi pocradzoni rambi, ty[chi] ne neszoni

do Maczeya w dom ani tego yzitka ma 1406
Pozn nr 584; Iaco moya macz v Hanny ne brała
ramb y pereł za dwadzescze kop y za dwe 1423
AKPr VIIIa 46, sim. 1426 ZapWarsz nr 183,
1428 Pyzdr nr 1022; Jako Januss Vnączsky wząl
Pyotrowy Guasdze coyn yaco osim grzywen...
a byalych ramb yaco quinque marce 1423
Kościan nr 979; Yssze Jan... non recepit...
ottmmaru, czsso nyal ('miał5) pascz na Katherziną any odzenya, any gynschych rąmb 1428
ib. nr 1346; Jsze pan... Mycolay... othpusczil
panu Janowy... plascz potszity popeliczami...
y raby, y posczela viprawy yaco gynschim szostram dal y dzeszanth grziwen poszagu 1434
Pozn nr 1429; O ctore ramby Katherzina na
mo żałowała, za thi gey oczczecz dosszycz vczynil 1437 ZapWarsz nr 497; Zmaczanych ramb
tinctis vestibus (quis est iste qui venit de Edom
tinctis vestibus de Bosra? Is 63, 1) 1471 M PK JV
96; O rąmbyech (de vestibus) XV p. post. R I
s. XLIII; Rąb kostowny (vestis sumptuosa)
swyadzecztwo gest małego rozum w. Rąb, nadwyssze ukazany, szaszyadom myerzyąnczką
czyny y thesznoscz ib.; Wykny dobroczyą lub
bycz, nye rąmbem (stude bonitate placere, non
veste) ib.; Trzy (pro trsczy 'trzciny5) pochvyvayączey szye nye złomy, a rąba gorayączego albo
kvrzączego nye zgaszy (linum fumigans non exstinguet Mat 12, 20) Rozm 329; Zvyązaly yemv
rącze opak na chrzybyet, a zavyązavschy yemv
rącze rambem, postavyly y (leg. ji 'go5) srod
domv ib. 701.
(Rąbać) Rębać fo rm y : inf rębać BZ Deut
19, 5, 1473 AGZ XVIII 65, 1476 ib. 130, 1500
ZapWarsz nr 1890; ~ praet. 2. sg. m. rąbałeś
1496 ZapWarsz nr 1771, 1498 ib. nr 1802;
3. sg. m. rąbał Dział 58, 1494 ZapWarsz nr 1760,
1496 ib. nr 1771, 1498 ib. nr 1801. 1885; 3.pl. m.
rąbali BZ IV Reg 12, 12; ~ part. praet. pass.
n. sg. neutr. rąbano 1444 Pyzdr nr 1256.
Z n a czen ie: 'ścinać, wycinać (drzewa), caedere (arboresf: Jako czo moy czeladnyk fszczagnyal pocz voszow..., tho fszczagn[y]ąl, ysze rabąno v yey lesze 1444 Pyzdr nr 1256; Szedw
s nim do łasza proscze robacz drzew (in silvam
ad ligna caedenda), a ... szekira... raniłaby przyaczela gego BZ Deut 19, 5; Nakładały... na ti,
gysz kamyenye łamały, abi kupowały drzewo
a kamyenye, gysz (pro gesz) robaly (excidebantur) a łamały BZ IV Reg 12, 12; <U)stawiamy
tesz, acz geden z drvgym mayącz graniczę rozgechane przegechawszy graniczę w lesye, drwa
kv swemv poszythkv rąbał (inciderit, Sul 59:
wyrąby), ten, czyg lyas gest, za pyrwe ma wzącz
syekyrą Dział 58; Pro sua curia ligna pro cre-
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macione cidere al. rąbacz ma 1473 AGZ XVIII
65; Pro roboribus ad edificandum et pro lignis
ad cremandum excidere al. ku palenyy rąbacz
1476 ib. 130, sim. 1500 ZapWarsz nr 1890; Ja
kom ya wsyal Vylha... s wozem..., kthory ra
ba 1 w lesye 1494 ZapWarsz nr 1760; Jako mnye
przes szyna swego Alexego... ranbal drwa olschowa w gayv gyego 1496 ib. nr 1771; Jako
on yemv rabal drwa olszowe y brzoszowe gwalthem 1498 ib. nr 1801; Ysze thy yemv rabalesz
drzewo szosznowe y drwa ib. nr 1802, sim. 1496
ib. nr 1771; Yako mnye Sthanyslaw... w gayv
moyem... rabal drzewo godnye kv budowanyy
y gynsche drzewa pospolythye 1498 ib. nr 1885.
Rąbanie 'cięcie, ścinanie, actus caedendf: Jako
ne zapowadal po *sswa dzedzine chodzicz kmethom ani pozitka ginich, ani llowena, ani *robana 1417 AKPr VIII a 140; W drzewnem robanyv (in succisione lignorum) spadnocz szekira
s toporziska raniłaby przyaczela gego y zabiłaby
gy BZ Deut 19, 5; Cum libera excisione al.
z wolyensthwem rąbanya roborum pro edificiis
et lignorum pro cremacione in silvis predictis
1476 AGZ XVIII 130.
Rąbek fo rm y : n. sg. rąbek 1492 RocznKrak
XVI 59; ~ g. sg. rąbka 1468 AKPr VIII a 55,
1471 ZapWarsz nr 3023, 1480 ib. nr 1485, etc.;
~ ac. sg. rąbek 1477 MMAe XVIII nr 120. 121,
Rozm 64, etc.; ~ l. sg. (na) rąbku Rozm 303;
~ g. du. rąbku 1470 ZapWarsz nr 2941, 1497
ib. nr 1784; ~ n. pl. rąbki Ort Mac 69, OrtOssol
55, 2, 1473 SprTNW VIII 2, 32, etc.; ~ g. pl.
rąbków 1469 ZapWarsz nr 1190; ~ ac. pl. rąbki
1436 StPPP II nr 2655; ~ i. pl. rąbki Rozm 87;
rąbkami 1478 ZapWarsz nr 1211; ~ l. pl.
(w) rąbkoch 1484 Reg 709.
Z naczenia: 1. 'cienka, biała chusta noszona
przez kobiety zamężne pod czepkiem lub kołpa
kiem, linteum tenue, album, quod mulieres nuptae
sub mitra vel pileo gestabanf: Przykryczya lozną
y zenszkye odzenye, rampky, slogerze, szlowye
thy chvsty czo na nyewyeszczką głową szluszayą OrtOssol 55, 2, sim. OrtMac 69; Jakom
ya nye pogonyl Phineti na dobrovolney drodzye
w obori... anym chazyebna rzyecza skrzynky
wzyanl,... any colnyerza, any rampkow 1469
ZapWarsz nr 1190; Jakom ya przischethwsszy
do domv Micolayowego, do dzewky jego nye
wząlem szyła gwalthem... walv plothną, cząchla,
dw (leg. dwu) rambkv y gynschych rzeczi do
mowych 1470 ib. nr 2941, sim. 1497 ib. nr 1784;
Anym gey zadał dw (leg. dwu) ranv,... anym
gey rampka sz głowy szepchnal 1471 ib. nr 3023;
Mycolay... zothfarzal zamk<i> chanszebna rze
czą... <u> byaley scrzynky, v kthorey były

rambky, czepcze, conlerze 1473 SprTNW VIII
2, 32; Jako ya Jan... nye wzyal skrzynky...
v Pyothra... z rampkamy y s czepczy, y s pyrsczenym, y sz gynschymi rzeczamy 1478 ZapWarsz
nr 1211; Jako ya... nye zasthamp<i>l drogy...
Annę... anym gey zadał *thrzach ren synych,
anym gey rampka szdrapal wroczlawszkyego 1480
ib. nr 1485; <Sio>stry nye mayą chodzicz w byndalyech albo w zvoyczoch, albo w rąbkoch yedyabnych (byndis et ligaturis Sericis non utantur) 1484 Reg 709; Jako ya Potencziey nye
szbyla... any rapka szdrala 1488 ZapWarsz
nr 1231, sim. 1491 ib. nr 1707; Fachliky, rąmpky
et alia ornamenta capitis alba 1492 RocznKrak
XVI 58; Item ... *rumbek ib. 59; Dzyevycza
Marya vzryawschy swe mylę dzyeczyątko...
yzyawschy rąbek z glovy y obyynąla ye, y poło
żyła v yasly (Luc 2, 7) Rozm 64, sim. ib. 408. 816;
Myły Iesus... rzeki k nyey: Nyevyasto, masly
rąbek albo chvstą byalą? Nyeyyasta odpovyedzyala rzekącz: Imam, panye myły. Vzyawschy
s svey glovy podvyką, yako ytenczass ydovy
noszyly, y podała mylemy Iesuszoyy... Vzyawschy myły Iesus oną podvyką y przydknąl ky
oblyczy syemv. Tako obraz mylego Iesucrista
yyobrazyl szye na o nem rąbku ib. 303.
2. *koszula lub suknia z białego płótna, ubiór
kobiecy, także cienkie płótno używane na chustki
i suknie, indusium vel vestis e linteo albo facta,
vestimentum muliebre, etiam linteum tenue vestimentis muliebribus conficiendis aptum : Omnia
yestimenta, yidelicet tunicas... yelinamina ylg.
czechla, peplos al. rąbky... dominicelle Jagence
dare oportebit 1436 StPPP II nr 2655; lakom
ya nye ranczil wiprawi po Malgorzecze czepcza
za dwye kopye, swoyki za kopą, rambka yedwabnego w cz<t)iri lokczye 1468 AKPr VIIIa
55; Recepit de ea tergistrum al. rąbek 1477
MMAe XVIII nr 120, sim. ib. nr 121; Duo tergistra al. rapky 1477 PlocEpRp 13, 113v ; Item
4 salume al. rambky 1482 RocznKrak XVI 51;
Marya yala zakryyacz rabky (Maria puerum
yestibus tegebat) boyaczy szye, aby yego sloncze
nye yrazylo Rozm 87.
Rącz cf. Rączy
Rącze 1. *prędko, szybko, celeriteP: Esze to
wz<w)edczaw (leg. wzwiedziaw), *rodcze yest
bribesal (leg. przybieżał) Vrban ca 1400 CyzWroc; R[z]oncze celeriter ca 1428 PF I 489;
Maria abiit in montana cum festinacione, *rocze, in ciyitatem luda (Luc 1, 39) XV med.
GIWroc 57 v; Factus est repente, rącze, nagle
(R XXIV 372: raczę uel pospyesnye), de celo
sonus tanąuam advenientis spiritus yehementis
yacoby przychodzączy wyatr a rącze trzaskayą-
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czy (Act 2, 2) XV med. SKJ I 89; Sczigaycze
ge rocze (perseąuimini cito) a zlapacze ge BZ
Jos 2, 5; Przeto byezely rocze (velociter) byegunowye myasto od myasta BZ II Par 30, 10, sim.
ib. Neh 5, 16; Idzysch *rządzze kv dzyevyczy,
yeyze ymyą yest Marya Rozm 44; Dzyevycza
M arya... posła barzo rączye v góry (Luc 1, 39)
ib. 52, sim. ib. 63. 406; Zydovye..., kyedy ssą
vzrely Maryą, yze szye tako rącze pochvaczyla
(quia cito surrexit Jo 11, 31) y yyschla, naslyadovaly yey ib. 437.
2. 'po malej chwili, wnet, zaraz,
pasf,
wox, statim: Tandem peremptorie, g/. cito
*rocze, vocat (sc. deus peccatorem) per mortem
XV med. GIWroc 93 v; Tunc repentinus, *rocze,
veniat interitus (I Thes 5, 3) ib. 101 v; Gen prziwolaw rocze (cito) swego vbrancza, rzecze
k nyemv: Wymy rocze myecz swoy, vderz
w myo BZ Jud 9, 54; To przyioly moszowye
za sczoscye a rocze pochicyly (festinantes rapuerunt) slovo vst gego BZ III Reg 20, 33;
Rocze (statim) po nyem wszedł Azarias BZ II
Par 26, 17, sim. ib. 26, 19; W tern vsnyenyv
gnoy iastkolyci goroci gemv w oczy ypadnye,
tak isze rocze oszlnol BZ Tob 2, 11; Vzrzala
z daleka a rocze (ilico) poznała Thobyasa...
gydocz ib. 11,6; Nawyedze wasz rącze (velociter Ley 26, 16) nadzą y szychosczya XV p. post.
Kałużn 287.
Rączka 1. 'miara objętości zawierająca od 6 do
15 garncy, mensura capacitatis 6— 15 mensuras
garniec \ocatas continens : a. miodu: Incole
yille... Brzezno... pro censu nostro solyere
nobis mella tenentur singulis annis ąuilibet tria
manualia, id est talia yasa ylg. dicta raczki
(1353) 1532 DokMp IV 93; Quartam partem
mellis yrne dictam ylg. raczka de mensura Lanciciensi... soluere sint astricti 1387 AKHYV 268;
Unum mellificem, qui singulis annis... unum
manuale mellis cum medio ylg. raczka eidem
plebano soluere tenebitur 1422 KodMazL 167;
Item ktoricole i kyelkokrocz wsdawayanczi barcz
myod zaplaczylbi panu swemu,... na kaszdą
rączka (super quodlibet manuale mellis) ma
yiwyescz i yawnye ykazacz dwoye pczoli dobrze
godzancze w swoyem royu czale Sul 96; Qui
quolibet anno regi... 2 ranczky lypyecz et
2 1/2 grossos post lypyecz datiae, 2 urnas mel
lis... dare debebit (1483) XVI p. pr. Matr IV 3
nr 1090; Damus... item de tributo nostro Gonyądzensi tria manualia al. rączky mellis (1496)
KodWil I 512; Solvunt... X rączkas mellis,
quae rączka yalet hodie unum fertonem 1496
StPPP XII 418; ~ b. masła: IV manualia al.
ranczky butiri 1457 MMAe XVIII nr 29.

2. bot. a. boża rączka *storczyk, Orchidearum
sp. tuberibus digitatis L ? : Pentafilon, herba
mercurii, pentadactilus, satirion minus boża
roczka 1437 Rost nr 2728, sim. ib. nr 2729;
Bosza raczka pentadactilus 1465 ib. nr 4500;
Boża r[z]ączka palma Christi 1472 ib. nr 255,
sim. ca 1500 ib. nr 5534; Bosza ranczka
1493 ib. nr 2372; Satirion minus, id est boża
rączka XV ex. GILek 66; ~ b. Maryje rączka
*zawilec gajowy, Anemone nemorosa L / : Marie
r[z]aczka azaracastrum 1472 Rost nr 1780;
~ c. świętego Jana rączka 'zawilec żółty, Ane
mone ranunculoides LĆ: Swanthego lana raczka
pentadactilus campestris 1460 Rost nr 3679;
Swątego Jana rączka palmata 1472 ib. nr 1637;
Szwyatego Yana raczka penthadactillus ca 1500
ib. nr 5541.
Rączość 'prędkość, szybkość, żywość, celeritas,
agilitas' : In subitacione y berskoscy, w rączosczi
ca 1418 JA XIV 511; In hac domo, id est in
regno celesti,... est quadruplex yestis: prima
yestis erit limpiditas,... secunda yestis erit agili
tas ylg. roczoszcz ca 1420 R XXIV 86; Aczkole
w wyelich rzeczach rączoscz (celeritas, Dział 20:
<r)ychla rzecz) chwalona bywa, a wszakosz ta
gista rączoscz (celeritas, Dział 20: rychloscz)
w sządzech a w rosprawyenyy rzeczy rostropnye
nyegdi ma bicz powsczą[ga]gnyon[y]a Sul 32;
*Roczoscz agilitas XV p. pr. R XLVII 357;
~ na rączość 'bardzo szybko, na łeb na szyję,
celerrime, vehementer5: In preceps na rączoscz,
na przewroth (valles scindentur... sicut aquae,
quae decurrunt in praeceps Mich 1, 4) 1471
MPKJ \ U 3 .
Rączy f o r m y : n. sg. m. rącz ca 1450 PF IV
575; rączy ca 1420 WokTryd nr 247. 448, 1437
Wisi nr 228 s. 85, etc.; neutr. rącze Gn 179b ;
~ ac. sg. m. rączy Rozm 600; ~ i. sg. f. rączą
1449 R XXV 165; ~ n. pl. m. rączy BZ I Par
12, 8; - ac. pl. m. rącze 1471 MPKJ V 58.
Comparat. ac. pl. m. rączsze ca 1450 PF IV
569.
Z n a c z e n ie : 'prędki, szybki, także w sensie
przenośnym, chętny, skory do czegoś, celer, etiam
translate: ad aliąuid paratus, promptus': Gescy
suerzo (sc. jednorożec) gestcy ono barszo cysthe
i k temv i tesze barszo rocze, iscy go lofcy gynako ylouicz ne mogo Gn 179b; Velox, celer
roczy ca 1420 WokTryd nr 247, sim. ib. nr 448;
Celer yel citus rączy 1437 Wisi nr 228 s. 85;
Moszowye przevdatni a boiownyci nalepszi...,
a roczi (yeloces) iako sarni po górach BZ I
Par 12, 8; Rancze celeros (egressique sunt veredarii celeres, nuntia perferentes Esth 8, 14) 1471
MPKJ V 58; Ranczy (war. lub. rp.: rącze) festi-
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nus (ecce festinus velociter veniet Is 5, 26)
ib. 88; ~ Sądzą szą vkazvge kv czynyenyy
sprawyedlywosczi tim *rąthsny (pro rąthszy ?
iudex se offert iustitiam ad reddendam promptiorem), a wsdzirza szą oth pothwarzy prawyączy Sul 63; Sit autem omnis homo velox (sc. ad
audiendum) rychl a rącz bycz, tardus autem ad
loąuendum (Jac 1, 19) ca 1450 PF IV 575; Ut
eos avidiores faceret ranczszye yel richlszye ib.
569; Qui pronus, id est yelox, rychły, rąnczy,
est ad misericordiam... benedicetur (Prov 22, 9)
XV p. post. PF I 203; Gotovysczye a barzo rą
czy duch myely (promptulum habuistis spiritum), obyeczyyącz tez ymrzecz za mye Rozm
600.
! Rąnthcza ' ?’: Atramentum rąnthcza (pro rą
cze ?) cum vino sepe bibat X V p. post. R LIII 63.
Rdest bot 1. 'rdest ostrogorzki a. plamisty,
Polygonum hydropiper L. et persicaria L / : Herba
*sancti Marie, persicaria rdest 1437 Rost nr 2644,
sim. 1460 ib. nr 3681, XV ex. GILek 67; Rdesth
ca 1455 JA XIV 491; Rdesth caniculus 1478
Rost nr 2218, sim. ib. nr 2129; Herbam... in wlgari rdest XV p. post. R LIII 63; *Reddesth persiccaria ib. 68; *Rrdesth coriandrum XV ex.
GILek 68; Rdest coriandrum ca 1500 Rost
nr 2030; Rdesth persicaria ib. nr 7270; Rdest
ydropiper ib. nr 7355.
2. *rdest wężownik, Polygonum historia L ! :
Rdest ca 1465 Rost nr 4656.
Rdza 1. 'chropawa powłoka barwy brunatnoceglastej, tworząca się na przedmiotach z żelaza,
stali, rubigo f e r r f : Mali sunt sicud flagellum vel
pila, quia sicud pila delet eruginem r[z]dza XV
in. R XXIV 64; *Rcza rubigo ca 1420 WokTryd
nr 159; Rdza rubigo 1436 R XXIII 276, sim.
X V p. post. P F Y W, ca 1500 Erz 84; Wyessyelczye syą a raduyczye, bocz otplata, czu narzą
dzona wam... opliwyta gest na nyebyesschech,
gdzye wam nykt otyącz ny wsyącz, ny ycrascz
nye może, a gdzye ny rdza (aerugo Mat 6, 20)
nye sstrawy, any mole sgrizą XV med. R XXII
247, sim. ca 1450 PFYV 571, 1471 M P K JY 118,
Rozm 279; Fferrum conflatur, candoreąue purilicatur, sic rubigo, r[s]dza, rei pellitur, odyątha,
igne dei 1466 R X X II19; Rdza arugo XV p. post.
PF V 29; Erugo tria significat: primo est immundicies rodens ferrum ... rdzą ca 1500 Erz 84.
2. *rdza zbożowa, rubigo frumentis: Rani czo
pan... powyetrzim skazenya y rdzyo (aere corrupto ac robigine) BZ Deut 28, 22, sim. 1471
MPKJ V 30; Owocze zemye twey rdza zagyby
(robigo consumet) BZ Deut 28, 42; Rubigo,
ros nociws, rdzą (war. kal. : rubigo rdza, noxiws
roscha skodna; Joel... describit terram ..., rubi-

gine yastante consumptam Prol) MPKJ V 6;
~ przenośnie: Ilia ąuatuor, que secundum Jochelem insaciabiliter yorayerunt, scilicet eruca yerecundie, locusta... superbie,... et ut rubigo,
rdza, ardentis luxurie XV med. RRp XXIII 279.
Rdzawica *chropawa powłoka barwy brunatnoceglastej, tworząca się na przedmiotach z żelaza,
stali, rubigo fern : Rdzawycza erugino XV
p. post. PF V 29.
Rdzawiec *pokrywać się rdzą, rubigine obduci :
Eruginat rdzawyege aut kazy zelazo (sicut en im
aeramentum aeruginat nequitia illius Ecclus
12, 10) M P K JY 80. - C f Zerdzewieć, Rdzieć.
Rdzawy *mający kolor rdzy, colorem rubiginis
habens5: Duos mansos, duo prata, unum dictum
<w> Vsczu inter fluyios Vislam et Skayinam,
inter locum dictum rdzawe et aliud dictum
Dąbrowa 1394 KodPol III 355. ~ Może już
nomen proprium.
(Rdzeń) Dr-zeń, Zdr-zeń 1. 'tkanka miękiszowa wypełniająca środek pnia, pień, medulla,
truncus5: Centrum drszen yel posrzodek ca 1500
Erz 15.
2. *istotna część, udział, magni momenti pars,
participatm : Quia talis cognicio parentum non
potest fieri absque libidine, kochane, et fomite,
sdrzen, peccati, ideo pueri eorum non possunt
concipi absque peccato XV med. GIWroc 105y.
(Rdzębina) Drżębina *ogrodzenie z ostrych pali,
ostrokol, vallus e sudibus acutis confectus : Quia
tu ... yestesch roszmyothal y *roszrubal plothy,
ostrog y disząbyną (pro drsząbyną) około tego
dwora szlamalesch 1477 AGZ XV 487.
Rdzieć *pokrywać się rdzą, rdzewieć, rubigine
obduci5: Et inmotus ens rubigine mox sordescit,
gl. confunditur rdzeye XV med. R XXIII 280.
Rechotać cf. Rzegotać
Reda cf. Rada
Redlica cf. Radlica
Redło cf. Radło
Refektarz 'sala jadalna w klasztorze, refectorium : Refectarz refectorium ca 1500 Erz 84.
Reguła fo rm y : n. sg. reguła 1484 Reg 703;
- g. sg. reguły 1484 Reg 703. 724, XV ex. S K J I
143; ~ d. sg. regule 1484 Reg 723; ~ ac. sg.
regułę 1484 Reg 705; ~ /. sg. (w) regule 1484
Reg 720; - /. pl. (w) regułach 1466 R XXII 11.
Z naczenia: 1. 'zbiór przepisów określają
cych i normujących życie w zakonie, reguła
cuiusdam ordinis : <Zaczy)na ssye reguła y za
kon (incipit reguła) br<aciej> y tez syosthr za
konu trzeczi<ego re^guly ystayyony od blogoslayy<o)nego swyąthego Franczyska 1484 Reg
703; Poslugy albo gynsze rządy, kthore w they
regule (formulae) szą yypissany ib. 720; Ize
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braczya... nye grzeszą smyertelnye, gdy czo
przestąpyą naprzeczyw they regule ib. 723; Konyecz a ostha<tnie> poczvyerdzenye they re
guły (huius regulae sanctae) ib. 724; Przethoz
nye yesth słuszno zadnemv czlovyekovy thego
naszego napyssanya, vstavyenya they reguły
y zrządzenya, y poczvyerdzenya zlamaczi (hanc
paginam nostri statuti et ordinacionis infringere) ib.; Sz reguli swyateho Benedicta, które
sza navky o dobrych uczynkach, po polskv,
capitulum czwarthe XV ex. S K J I 143; ~ regułę
przyjąć 'wstąpić do zakonu, monachum fieri\*
Czo ma byczi czynyono z onymi, którzy by
chczyeli thą regułą przyączi 1484 Reg 705.
2. *prawidło wiedzy, sztuki, reguła, lex, fundamentum scientiarum : Quibus, gl. sc. artificibus, solus usus si forte defuerit, tanąuam ceci
in artis sue pałpitant rudimentis, gl. dubitant
in documentis szlapyą w regułach 1466 R XXII
11.
Rejestr, Rajistr, Rejistr 1. 'spis spraw, osób,
przedmiotów, index, album, cataloguś>: Kon
myska, kopynyczy, srzedny, dobrj, pod pacholaczem, cleczą<wy>, a w *ragistre krolew<s)kyem czaly pszan 1471 GorsJaz 283; Re
gestr dworzyan w Podolv 1495 ib. 277; ~ przysiężny rejistr, rejistr przysiężniczy *księga są
dowa, commentarius iudicu : Yakosz y zapyszano od szlowa do szlowa w przyszyasnym
reysztrze (iuxta continentiam cuiusdam litterae
scabinalis) OrtMac 26; Pytham prawa, mamly
lepsze prawo k themv gymyenyy, gdysz ona
mnye przed gaynym sąndem sz pełnym prawem
gey gymyenye wszdala pyrwey, nyszly gego zona
szostala, a <o> tho szye byerza do reystra przyszasznyczyego (ad litteram scabinalem, OrtMac
26: do reystru przyszyasnego) OrtOssol 29, 2;
~ na rejistrze 'w pogotowiu, czy też na rejestrze
ludzi, którym grozi rychła śmierć, in promptu
vel in indice eorum, qui proxime e vita discessuri
s u n f: Dzyrzsza kosza na reystrze, szy<e)ka
doctory y myszthrze De morte w. 105.
2. *wyciąg, skrót (z obszerniejszego dzieła),
epitome, breviarium, compendium : Svyaty Ieronym odpovyeda ve mnyeyschych kxyągach,
czvsch v reystrze na zoltarz (in minori breviario
super psalmos) rzekącz Rozm 484.
Rejistr cf. Rejestr
Rejnwajn *lekki wóz kryty, currus levis, tectus5: Pro curru leui dieto reynwayn cum reclinatorio dieto poklath 1393 M MAe XV 158.
Relikwiarz 'grabarz, fossoP: Item lictor ponitur pro fossore sepulerorum vlg. *relyqyasz
1444 RozPaul 150v.
. Relikwie pl. tantum 'szczątki ciał świętych lub
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przedmiotów związanych z nimi, otaczane czcią
religijną, sanctorum reliąuiae : Isze gdiscy ktoro
svotoscz do mastha przynoszo, tedycz vocz
ludze s kaplany, s choroguamy, s r[z]eliquiamy
naprzecif ge yynydzo Gn 4a; Modlyą szye
thobye... prze zaszlugą thych szwyathych, kthorych reliquie sza w thym bozem domy Naw 141.
Rena cf. Rana
Renić cf. Ranić
Renny c f Ranny
Reno cf. Rano
(Reński) Ryński ‘pochodzący od Renu, Rhenanus5: ryński złoty *moneta bita w mennicach
Nadrenii, nummus in terra ad Rhenum flumen
sita cusus": Przydze za kaszdy ortel, czo po
prawo szleczye, geden rynszky (OrtMac 129:
*rzymszky) szlothy, <czo> czyny dwadzyesczą
szyrokych grossy OrtOssol 93, 4.
Reptać *szemrać, wyrażać niezadowolenie, murmurare : Reptal gest (murmuravit) lud przeczy w
Moyszeszowy a rzkocz: Czso bodzyem pycz? BZ
Ex 15, 24. ~ Bohemizm.
Repłanie 'szemranie, wyrażanie niezadowole
nia, murmuratieć: Reptanye susurracio M W gl.
69. ~ Bohemizm.
Retajski c f Ratajski
Retować cf. Ratować
Rezyna *żywica, resina: Tercia die fac vngentum de reszyna et antiqua arvina et unge locum
ca 1500 JA IV 91.
Reż 'żyto (roślina i ziarno), Secale cereale L.
(planta et semenf : Eze Adam ne ucradl Falkowi
dwu kopu rzi 1386 HubeZb 60, sim. 1391 Pozn
nr 93; Czo Jakub na me szaloual o pencz
sczwirczen rzy,... temu trzi lata minola 1393
Pozn nr 180; Iaco praue Stasek do swego pana
ne snosil dw copu psenice ani dw copu rsi corzistno rzeczo 1397 HubeZb 115, sim. 1398
ib. 71, sim. 1402 ib. 116; Jaco Czewley... Maczegewy... ne zwonl {pro wzonl) brogu rszy
1399 Kościan nr 131, sim. 1402 KsMaz I nr 236,
1419 Pyzdr nr 575; Isz Stroszin ne sslal do Climanta, chczancz mu resz zaplaczicz, czso mu
pogorzala 1405 Kościan nr 291; Yaco mne wynowat łan [...]nacze grossa y grziwno za *rosz
1409 KsMaz I nr 1359; Jako czso my prawo
skazało panu Barthossewi zaplaczicz resz na ten
rok, ya mim posłem obesziala gy, aby przyal
bracz r[z]esz, a on ne prziyal 1416 Kościan
nr 616; Yako Mycolay... ne byl wynowat
pączy grzywen za brog rzy 1425 Pozn nr 1197,
sim. 1429 Pyzdr nr 924; Jaco my pan Jandrzich... winowat... maldr rszy 1428 Kościan
nr 1354; Jsze yakosz nass pan Stanisław obszalowal, bychom wsząly iego resch w brodzeeh
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robił, tom robił w szwem, ale ne w Iacuszoue
1443 Pozn nr 1612; Frumentum, siligo dictum
1400 KsMaz I nr 19, sim. 1418 Czrs 194; Homiresz 1464 Rost nr 4802; Resz siligo 1472 ib.
nes... de Niekurza... in ipsius Iohannis sylua
nr 943, sim. ca 1500 Erz 84; Resz frumentum
yiolenter scindunt al. rąbią (1415) MMAe X V II
1475 Rost nr 3064.
Rębacz 'drwal, człowiek trudniący się wyrębem 5 149; Iaco yest kmecz Micolay rabil na Medzirzeczskego dzedzine, a ne tu rabil, yago {pro
drzew, qui arbores caedif: Vy stogicze... przed
yako) mu Grodzewski Micolay ykazal 1415
panem..., synowye y zoni wasze, przichodnyoPyzdr nr 414; Yaco to, czszosmy rambili, tośmy
wye, gis to s tobo przibywayo w stanyech przes
ne szobe rambili, aleśmy drogą przeczynali 1417
robaczow lyesnich (exceptis lignorum caesori10 Pozn nr 924; Yz czso pan Jaszek... zalowal...,
bus) BZ Deut 29, 11.
aby... porambyly sedmdzeszanth y sto kop
Rębać cf. Rąbać
drzewa, tho szą rambily na swem na prawem
Rębca 'rębacz, drwal, człowiek trudniący się
1418 Kościan nr 675; Yakosm ne robił na pana
wyrębem drzew, qui arbores caedif: Item kme*Thomislaowem drzewa 1418 Pyzdr nr 538;
tho al. rampcza, Miross de Zucowo... contra
15
Yaco Micolaya ne zazalowal s procuratornym
Johannem Cossatka 1424 Kościan nr 1056.
listem oth Thomy, cszo liczy, bich rąbil. Testes:
Rębić f o r m y : praes. ind. 1. sg. rąbię 1479
By rabil w gego szapusce 1419 Pozn nr 974;
ZapWarsz nr 1474; 3. sg. rąbi 1423 TPaw V II
Yze Iacusszic gdze cupil, tu rambyel 1420 AKPr
nr 2741, 1424 Kościan nr 1242, 1424 Pozn
V III a 154; Czso Philippow parobek wsczyangnr 1168, etc.; 3. pi. rąbią 1415 M MAe X V II
149, 1424 Pyzdr nr 771, 1428 Kościan nr 1322, 20 nol lud, ten lud robił na Czeszewye 1420 Pyzdr
nr 622, sim. 1419 ib. nr 598, 1420 ib. nr 648, etc.;
etc.; ~ imper. 2. sg. rębi 1426 Pozn nr 1220;
Jakom ya zastał kmecza, a on w mem gayu
~part. praes. act. adv. rąbiąc Sul 20; adi. rą
rambi 1423 TPaw V II nr 2741; Jakom ya ne
biąc Sul 68; ac. sg. m. rąbiącego Sul 59; ~ inf.
ranbil w Pyotrowe dzedzine samoszotdm 1423
rębić 1395 Kościan nr 21, 1418 ib. nr 682, 1421
ib. nr 863, etc.; ~ praet. 1. sg. m. -śm rąbił 25 ZapWarsz nr 62, sim. ib. nr 64, 1437 ib. nr 690;
Ysze Katherzyna... rąmby y gągy, tąm gdzę
1418 Pyzdr nr 538; -m rąbił 1396 Pozn nr 316,
1400 KsMaz I nr 19, 1418 Czrs 194, etc.;
gęy mąsz rambyl y gągyl, a gyndze ne rąmby
-m rąbieł 1462 Czrs s. XL; /. -m rąbiła 1500
any gągy, gdze gey mąsz ne rąbyl 1424 Pozn
ZapWarsz nr 1890; 2. sg. m. rąbiełeś 1473 Zap
nr 1168; Yako czso moy rzandcza yczyodzal ty
Warsz nr 1361; 3. sg. m. jest rąbił 1415 Pyzdr 30 syekyry, tho yczyodzal na mćm na prawem,
a ono robyo 1424 Pyzdr nr 771; Kędy pan
nr 414; rąbił 1398 Kościan nr 110, 1399 Pozn
Pyotrek... ykasąl../rabicz rzekacz: Oto thobe
nr 400, 1400 ib. nr 454, etc.; rąbieł 1420 AKPr
tam za droga koczeschewska, tam raby, a gyn
V III a 54; /. rąbiła 1427 MPKJ II 306— 7;
dze nycz 1426 Pozn nr 1220; Jaco czsom wsząl
1. pl. m. -smy rąbili 1417 Pozn nr 924; 3. pl. m.
są rąbili 1418 Kościan nr 675; rąbili 1398 35 dwe szekyrze dwema czlowekoma..., thym wsząl
Kościan nr 94, 1402 Pozn nr 541, 1421 ib. nr 1097,
w szapuscze w szagayonem, any ('a oni5) rąmbą
etc.; ~ condit. 1. sg. m. bych rąbił 1419 Pozn
1428 Kościan nr 1322; Yako czom wszczagnal
nr 974; 3. sg. m. (-)by rąbił 1419 Pozn nr 974,
dwa woły y kon, thom wszczagnal, ysze w mem
zapuszczę rambyono 1440 Pyzdr nr 1188, sim.
Dział 56; ~ part. praet. pass. n. sg. neutr.
rąbiono 1440 Pyzdr nr 1188, 1444 ib. nr 1259; 40 1444 ib. nr 1259; Ten, gego łasz bądze, rąbyąg. sg. m. rąbionego 1474 ZapWarsz nr 1369.
czego (incidentem) pyrwey szekyrą począdza
Sul 59; Jakom ya... nye wyrambylem geblony
Z naczenia: 1. *wycinać, ścinać las, drzewa,
gwalthem, ale czom rąbyl, thom rabyl sz *dorąbać drzewo, chrust na kawałki, silvam, arbo
wzolenymgego 1470 ZapWarsz nr 2995; ~ Kedi
res, ligna caedere5: Isz *Wilczelcz otpusczil Baworowi rambicz swich {leg. w swych) sapuscech 45 Stanisław Zydowca damby rambil w Geligowskem gayu, thedi Bronisław the dzedziny
1395 Kościan nr 21; Czom robił v Piotrka, tom
w trzimanu ne bil 1413 Kościan nr 478, sim. 1427
rabil, isz mi dal 1396 Pozn nr 316; Iaco czo
ib. nr 1418; Yz pan dal yolo y drzewo rambicz
Baworovy poszły rambili Woczechovem {leg.
Cubye 1418 ib. nr 682, sim. 1421 ib. nr 863,
w Wociechowem) zapuscze, to rambili s gego
volan 1398 Kościan nr 94, sim. 1402 Pozn nr 541; 50 1448 ZapWarsz nr 817; Jaco cszo Potrek... po
Iaco Bawor rambil Wylkovem {leg. w Wilko
siał ctyrzech, cszo rąmbyli dambi, to ge rąbili
na gego 1421 Pozn nr 1097; Yako soltisz z Yeszwem) lesze s gego dobro volan 1398 Kościan
kowo {pro Yeszkowa) nye rambyl dambiny
nr 110; Czso iol Iaroslaw Bartka, to gi iol w zazolandney 1424 Pyzdr nr 979; Ysze pany Kapusce, ez mu robił w zapuscze noczno rzeczo
1399 Pozn nr 400; sim. 1400 ib. nr 454; Czszom 55 tharzina rambyla łasz 1427 MPKJ II 306— 7;
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Mayącz granice a drvgego lyaasz rąmbyąncz
Vstauil yczone w domv bozem z swoneczki
(silvam incidens), mozze począndzan bicz Sul
a z zaltarzmy y z rocznyczamy (cum... citharis)
20; Rąbyącz drwa (incidentes ligna, Dział 56:
BZ II Par 29, 25; ~ w błędnych przekazach :
a gdyby kto drwa rąbyl) w czvdzem gymyenyy
Rzeki Dauid ksyoszotom..., abi ystauily...
tylko w szekyrze mayą bycz począdzany Sul 68; 5 spyewaki na organoch y rozlycznego stroia, to
Jacom ya nye rabyel drew w Swyaschkowskyey
gest na rocznich {pro rocznicach, Stary Testa
czasczy 1462 Czrs s. XL; Yako thy przyyement warszawski: na rućńiciech) y na rothach,
chavh ssamowthor po thrzy razy rąbyelesch
y na kobossye (in... nablis yidelicet et lyris)
drzevo w boru moyem 1473 ZapWarsz nr 1361;
BZ I Par 15, 16; Wszitek Israhel wyozl skrzinyo
Yakom ya nye brał chroszthu rąbionego ro- 10 zaslyybyenya boszego w spyewanyy... a w zwonbothy jego gwalthem 1474 ib. nr 1369; Jakom
cech, a rocznymy {pro rocznycamy, Stary Te
ya nye poszyathl szyedlyszka... thamo, gdzye
stament warszawski: rućńiciemi), rotamy zrowgye prauo wvyąszalo... y thamo na thym tho
nawaiocz syo (in... nablis et citharis concrewwyaszanyy drew w lyeszye nye rambya gwal
pantes) ib. 15, 28.
them 1479 ib. nr 1474; Jakom ya nye rambyl 15
Ręczniczek 'mały ręcznik, mant ile parvum :
drzewa na spław any ryb lowyl na gymyenyy
Ten ystny poszel... roszpostarl rącznyczek (fasReny pana Dybowskyego 1488 ib. nr 1636;
ciale inyolutorium) ten, który noszyl v rącze
Jacom ya nye przykaszala Byernathovy... ramRozm 751; Poszel... prószył mylego Iesucrista
bacz drew sza granyczamy anym rambyla sza
nasylnye, aby ystąmpyl na ten ystny rącznyczek
granyczamy drew y lesze gyego olszeyych 1500 20 (super fasciale suum) ib. 757.
ib. nr 1890.
Ręcznik fo rm y : n. sg. ręcznik ca 1420
2. 'niszczyć uderzeniami siekiery, securi aliWokTryd nr 295, XV p. pr. R X L V II 358, XV
quid destruere, delere’: Jaco Mirosław gwałtem
med. GIWroc 6 1 r, XV p. post. P F Y 6; ~ ac. sg.
ne yal na Woczenczewo dzedzino i ne ranbil
ręcznik Rozm 751.752; ~ n. pl. ręczniki OrtMac
yego wroth ani clol 1411 Kościan nr 446, sim. 25 69, OrtOssol 55, 2; ~ g. pl. ręczników 1493
1412 Pyzdr nr 352; Sze beszal na iego dom zamoPF IV 664; ~ ac. pl. ręczniki 1413— 4 JA
wtor... sze slimi slovi y iego yliczką rambil 1414
X IV 503, 1426 KsMaz II nr 2371; - l.pl. (w)
AKH III 244; Jaco Szyban... nye yal gwałtem...
ręcznicech 1471 M PKJY 66.
do Sowiny any wroth slamal, any plotow ram
Z n a czen ia : 1. *kawał płótna używany do
30 różnych celów (np. do wycierania rąk, przykry
bil 1421 Kościan nr 916, sim. ib. nr 917.
Cf. Narębić, Obrębić, Podrębić, Porębie,
wania stołu), prześcieradło, obrus, ręcznik, pars
Przerębić, Urębić, Wyrębie, Zarębie, Zrębie,
lintei, mantile, linteum leeti, linteum mensae’ :
Rąbać, Obrąbać, Porąbać,
Rozrąbać,
Roczniky mappulas 1413— 4 JA X IV 503;
Spodrąbać, Wyrąbać, Zrąbać, Wyrębować
Racnik mappa ca 1420 WokTryd nr 295;
Rębienie *ścinanie, wyrąb, actus caedendi (ar- 35 O ethore ranczniki i o pyerz Micolay na Staszca
b o re sf: O ethore robene na mo Jan zalowal, tom
szalował, tego on gemu nye ycratl 1426 KsMaz II
ya robił wezm {leg. we swem) 1418 Czrs 194;
nr 2371; Rancznik sudarium XV p. pr. R X L V II
358; Statim Iacobus misit sudarium, gl. suda
O kthore rambene Micolay na Potrą zalowal,
tho on rambil *wi swem, a ne w yego 1425
rium manuterium, rancznyk yel chustka, cum
KsMaz II nr 1349; Yako czsom wszanl, thom 40 qua se tersit, paniculus, suum dicens XV med.
wszanl na szwem na prawem, tam kdzye pan
GIWroc 61 r; Cv they to gyerdze.. slvszayą...
kobyerczye, obruszy, racznyky, kołdry Ort
Yandrzey... prawa rambyenya nye mai 1432
Ossol 55, 2, sim. OrtMac 69; Item rącznyPyzdr nr 1050; Tho thesz yvsz położono wyszkow scheszcz 1493 PF IV 664; *Ranczink
szey o rabyenyy w leszech abo w gayoch Sul 68;
Ysze Bartholomeus xandza opathow nye zastał 45 gausape XV p. post. PF V 6; Panye myły,
ystampysch na *tem r[z]ecznyk Rozm 751;
drzew v kmyeczy y mogich noyego rąmbyenya
1483 ZapWarsz nr 1544.
A on yzryayschy y {leg. ji ’go’)... postarl yemv
rącznyk (fasciale), ktor[z]y dzyerzal v rącze y
Ręchnąć cf. Dręchnąć
Ręcznica [jakiś instrument strunowy, instru- 50 rzeki yemv ib. 752.
mentum ąuoddam musicum chordis instructum :
2. ręczniki *kajdany, okowy, manicae, comGego bratu bilo gymyo Tubal, ktorysz to bil
pedes5: W {r^ąncznyczech in manicis ferreis
oczyecz spyewayoez na organoch a na roczny(ad alligandos reges eorum in compedibus et
czach (ipse fuit pater canentium cithara et ornobiles eorum in manicis ferreis Psal 149, 8)
gano) BZ Gen 4, 21; Na rocznyczach cy godly
1471 MPKJ V 66.
(in nablis arcana cantabant) BZ I Par 15, 20; 55
1. Ręczny 'mający związek z ręką, ad manum
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Pozn nr 996, 1424 ZapWarsz nr 85, 1437 Pyzdr
pertinens?: (strzała) ręczna ‘strzała wyrzucana
nr 1242, etc.; f. by ręczyła 1395 Pyzdr nr 10;
ręką (bez pomocy łuku czy kuszy), sagitta, quae
3. pl. -by ręczyły 1403 Pozn nr 724; ~ part.
manu conicitur5: Iohannes... recognovit, quia
praet. pass. n. sg. m. ręczon 1464 Trześn 74; neutr.
hoc vidit, yidelicet... sex rostraczonich et in
istis sex mulier mortua est, et ad subfalcam 5 ręczono 1386 HubeZb 61; g. sg. neutr. ręczonego Ort Mac 118; n. pl. ręczony 1441 AGZ
(pro subsoleam?) al. w podeschwa unus sagitXIV 24; m. ręczone 1398 StPPP V III nr 7053;
tatus, et duas sagittas al. schipi vidit, et duas
~ praet. pass. 3. sg. m. był ręczon 1428 Pyzdr
sagittas raczne, ąuibus sagittaverit 1448 AGZ
nr 896; ~ condit. pass. 3. sg. neutr. ręczono
X IV 265; Ministerialis vidit, ąuomodo pellicium
et palium super domina prefata est persagit- 10 by było Sul 65; -by ręczono Dział 52.
tatum, et super huius rei evidentiam ministerialis
Układ
atulit duo tela al. schypy et unam sagittam al.
yydlycza et unam sagittam manuałem al. rączną
a. z dopełnieniem wskazującym osobę, za
1466 AGZ XV 44.
którą się ręczy: kogoś; ~ za kogoś;
15
2. Ręczny cf. Ręcznica
~ za k i m ś ........................................449
Ręczyca *rodzaj sieci, genus ąuoddam re tis:
b. z dopełnieniem wskazującym osobę, któ
Excipiendo et reseruando sibi suis hominibus...
rej się ręczy: komuś; ~ przeciw(o) ko
in eodem lacu piscaturam retibus manualibus
muś; ~ dokogoś; ~ u kogoś . . . 451
et paruis: reczyce, stepy et sportis al. koszmi
c. z dopełnieniem wskazującym przedmiot,
20
(1443) 1620 KodWP V 674.
którego dotyczy poręka: czegoś; ~ coś;
Ręczyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. ręczy Ort~ na coś; ~ o coś; ~ za coś; ~ z inf;
Mac 72. 93. 130, OrtOssol 57, 2, etc. ; 3. pl.
~ ze zdaniem .................................... 452
ręczą Dział 52; ~ inf. ręczyć 1399 Kościan
d. y a r ia ...................................................453
nr 144, 1405 ib. nr 293, 1415 ib. nr 537, etc.;
Z n a czen ie: 'dawać na coś za kogoś porękę,
~ praet. 1. sg. m. ręczyłem 1429 Pozn nr 1525; 25
zaręczać, zabezpieczać, umacniać zobowiązanie
jem ręczył 1427 ZapWarsz nr 218; -śm ręczył
poręką, de aliąua re cavere, pro aliąuo spondere,
1400 Pozn nr 458, 1403 ib. nr 717, 1405 ib.
praedem esse, vadimonium facere : a. z dopeł
nr 756, etc.; -(e)m ręczył 1391 Pozn nr 94, 1396
nieniem wskazującym osobę, za którą się ręczy:
ib. nr 311, 1398 Kościan nr 93, etc. etc.; ja
ręczył 1427 Zap Warsz nr 241, 1428 Pyzdr nr 885, 30 kogoś: Jaco Meczko sial do Kathusze, bi mv
parobka roczila na prawo 1395 Pyzdr nr 10;
1429 ZapWarsz nr 254; /. -m ręczyła 1444
laco praue ranczilesz gy k mey rancze, kegdiPyzdr nr 1269, 1453 ZapWarsz nr 935. 973,
bich czo obesłał, tedisz mi gi mai postawicz
1494 ib. nr 1661; 2. sg. m. ręczyłeś 1399 Leksz II
1399 Leksz II nr 1189; Jaco Pauel poscoczil
nr 1189; -ś ręczył 1422 ZapWarsz nr 51, 1428
Kościan nr 1334, 1437 Pyzdr nr 1121, etc.; 35 ot prawa i ne chał {leg. nie chciał) szo roczicz
1405 Kościan nr 293; Yakosmy przy tern bili,
3. sg. m. jest ręczył 1416 Pyzdr nr 443, 1418
gdi Zegotha ranczyl kmecza Potrą 1417 Pyzdr
ib. nr 515; ręczył 1387 Pozn nr 14. 17. 22,
nr 505; Yakosmy wydzeli tha yaplka v czlo1389 ib. nr 54, etc. etc.; f. ręczyła 1391 Pozn
wyeka, czsosmy gy ranczili, czso gye rwał
nr 275, 1393 Kościan nr 52, 1400 ib. nr 147, etc.;
1. pl. m. ręczyliśmy 1415 Pyzdr nr 392; -smy 40 w sadu panów Kamblowskich 1424 ib. nr 766;
Yakom Stanka kmecza ne raczył 1427 Kał
ręczyli 1400 Pozn nr 457, 1405 ib. nr 755, 1416
nr 952; Jacom yą ne rączyl Sigmontowi Barthka
Kościan nr 585, etc.; -em ręczyli 1427 Zap
sz gaczstwa 1433 ZapWarsz nr 484; Albo yako
Warsz nr 2718; my ręczyli 1416 Pozn nr 806,
długo może myecz rok, yszby gy potym mozono
1471 ZapWarsz nr 3012; 3. pl. m. są ręczyli
1418 Pozn nr 957; ręczyli 1394 Kościan nr 13, 45 szkazacz, gdyby kto gy rączyl kv praw (cum
nullus ipsum fideiubere vult de forma iuris)?
1404 Pozn nr 565, 1414 ib. nr 854, etc.;
Ort Mac 125; Raczy-ly (fideiubet) kto kogo,
~ pląperf. 1. sg. m. -m był ręczył 1428 Kościan
czo gy ozalowano o głowa albo o czyaszkye
nr 1321, 1429 Pozn nr 1324; 3. sg. m. był ręczył
rany, a nye postawy-ly go ku prawu, tedy ten
1406 Kościan nr 295, 1421 ib. nr 1204a, 1461
ZapWarsz nr 1121; ręczył był 1438 Pozn 50 porancznyk mą zayn zaplaczycz wargelth Ort
Ossol 70, 2, sim. Ort Mac 93; ~ za kogoś:
nr 1590; 3. pl. m. byli ręczyli 1411 Pyzdr nr 324,
Jaco temv rankoyemstw {leg. rękojemstwu)
1428 ib. nr 887, 1446 StPPP II nr 3267; - conminola trzi lata, czso za Swanthoslaua ranczono
dit. 1. sg. m. (-)bych ręczył 1420 Pozn nr 1077,
1386 HubeZb 61; Czso Zegotha za Herthmana
1432 ib. nr 1543; 2. sg. m. -by ręczył 1457
ZapWarsz nr 1031; 3. sg. m. (-)by ręczył 1420 55 1 Maczeyeui ranczil, s tego gi yicupil 1391 Pozn
S ło w n ik s ta r o p o ls k i VII
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ne raczył panu Jacussewy paczydzesąnth grzinr 245, sim. 1396 Kościan nr 80, 1397 Pozn
yen 1423 Pozn nr 1151; Ysze Wyanczencz
nr 358, 1399 Kościan nr 126, etc.; laco <To>mislawa ranczila za Micolaya Woczechowi 1393
a Czaslaw myely dacz list na dwadzescza grzy
Kościan nr 52; Petrasz ronczil Grzimkoui sza
wen groszy szyrokich Gunczerzewy, czso ran
kmecza sto grziuen 1393 Pozn nr 147, sim. 5 czili za Borsza 1424 Pyzdr nr 762; Jarochna
ne prosiła Jana, by za nio rączil *diwe czasczi
1406 ib. nr 785, 1408 Kościan nr 393, 1411
Pyzdr nr 317, etc.; Jakom ne ranczil WolbraMarcinoyi 1424 ZapWarsz nr 85; Jacom ya
nye ranczyl potcomorzemy w rąką za Wyanmowy za Janusza dzeszanczy grzyyen 1398
Kościan nr 93, sim. 1423 ZapWarsz nr 60. 67,
czincza 1425 Kościan nr 1125; Yam gotow
1426 ib. nr 188, 1428 Kościan nr 1328, etc.; 10 bil ranczicz za tego kmotowicza 1427 ib. nr 1277;
Jaco Maczek... nye rąnczil za Fawrzka... za
Jaco Potencia ronczila Jandrzichowy za swon
Branczewą głową ib. nr 1294; Yako czsom
czotko za wiczlene dzedziny 1400 Kościan
nr 147; Iacosmi Boguchne ne ranczili dzeszanczi
rączil za Woyczecha za trzi grziwny Pacosszewy,
s tego mye Woyczech wyprawił 1427 Pyzdr
krziwen za Marcina y za Krziwosanda 1400
Pozn nr 457; Czosmi (leg. cośm) Petraszewi 15 nr 866; Jakom ia ranczil za Ianusza gotove
penedze 1427 ZapWarsz nr 37; Jakom ya ne
za Zegoto ranczil pro quinque marcis, to ranczil
ranczyl listha Michałowy za Zemaka ib. nr 209;
s Margorzeczino yolo ib. nr 458; lacosm ne
Jacom ya ten panczerz, czssom ya zan byl rąn
ranczil krziwni Przedwogewi za mego brata
czil Woczechowi... za Oswalda, tako dobry
1403 ib. nr 717; laco czsom ranczil... za Yana...
sescz krziwen, o to ma Micolay scodi pancz 20 yaco dwadzescza grziwen 1428 Kościan nr 1321;
Jacoss my rąnczil za Oswalda, tegom scodzen
krziwen 1404 ib. nr 567; Jaco Potrek postawił
yaco sexaginta marcas ib. nr 1334; Yako ya
panu *Pribislaoui szoltisa, czso mu bil zan
nye ranczil dwu grziwnu Janowy... za Olbrachta
ranczil 1406 Kościan nr 295; Jaco Jan ne ranczil
1428 Pyzdr nr 885; Jako mne Borzim ranczil
za kmecza niczsz *deley yedno do Buku 1408
Pozn nr 658; laco czso pan Yoczech... ranczil 25 prauo za kmecza 1428 ZapWarsz nr 248; Jaco
czom raczył Abramowy... za brata..., tychem
za ksandza dzekana za posak... Vanczenczewi,
ya pyenyadzy szobye nycz nye wzal 1429 Pozn
to mu wsitko zaplaczono 1413 ib. nr 891,
nr 1318; Jako dla nyezaplaczenya thich pyesim. 1415 Kościan nr 552; Taco yest Hanca
nyandzy, czosz mi rancil pan Wyrzbantha za
y Stachna a Micolay ne vipraw<i)li s rąkoyemstwa, czsosz raczili za list za dw (leg. dwu) 30 Jana..., skodzyen *geszem dzesyancz grzywyen
ib. nr 1518; Jszem ya skodzen dla nyeszaplaOndrzeyy a za Vawrzincza 1415 Pyzdr nr 416;
czenya ósmy grziven, czom rączil za Wirzbantha
Kyedi mi Wanczoszcze ranczyly za Jacuba
1430 ib. nr 1350; Jakom nye ranczyl za pana
1416 Pozn nr 806; Jaco gest Gądrzey ranczil
Jana... za lyst 1432 Kościan nr 1427; Yakom
Janoyi za Yoysława *dywe *grzewne y secz
groszy za szytho 1416 Pyzdr nr 443; Jako o thy 35 ya nye ranczil za dwye copye za pana Maczka
1437 Pyzdr nr 1134; Jsze pan Wyrzbyantha...
penandze, czszo my xandz... ranczil sza Wandlya nyezaplaczenya... sta grzywyen otKomorczoszka, mam skody jako dzeszancz grziwen
niczskego, jakosz mu ranczil byl za pana
1418 Kościan nr 670; Yako Przybislaw... nye
Czółka..., sto grzywyen schkody podyąl 1438
ranczyl... za... Yoyczecha 1418 Pyzdr nr 564,
sim. 1422 Pozn nr 1102, 1430 Pyzdr nr 951; 40 Pozn nr 1590; Yakom nye ranczil za Mikolaya
1444 Pyzdr nr 1266; lako dossicz uczinily rąkoCzszo yey za ną ranczyly przot, niszli s nym
gemstwu swemu, iakoz biły rączili pod trzimy
we przą wstąpiła 1419 Kościan nr 746; Yako
sti grziwen zacladu za Pechną... Micolaiowi
Wyanczoska nye ranczila za swego mosza za
1446 StPPP II nr 3267; lakom ja nye raczyła
list 1419 Pyzdr nr 578; Jacom czssom rączil
za Nikła... Olbrachtowy, gem scodzen trzy- 45 kopy za Anna 1453 ZapWarsz nr 973, sim.
1494 ib. nr 1661; Czokolwyek tha zona za
dzesczy grzywen 1420 Kościan nr 834; Ysse
szwego ymarlego mąza długów rączyla (quid
czsso bil rączil... Adam za pana Pyotra...,
mulier pro viro debiti compromisit)..., thy
tego my yest ne yplaczal 1421 ib. nr 1204a;
ma ona placzycz a może szye gynnym ludzyom
O kthore dzesancz kop na *my Maczey szalował,
*tis ya *yenu zaplaczil, czos ti sza mo Mrosla- 50 rowno podeprzecz tego raczonego (OrtOssol
87, 3: zaporaczonego) zaplaczenya na gego
voyi roczil 1422 ZapWarsz nr 51; Jacom ne
gymyenyy, czo po nym zostało OrtMac 118;
ranczil Jaroslawowy... za szescz grzywen scody
A nye chcze-ly kto zayn raczycz (si nullus fuerit,
za Wirzbyątą 1423 Kościan nr 1010, sim. 1429
qui ipsum fideiubere yelit), tedy maya go zaPozn nr 1338, 1430 ib. nr 1364, 1432 Kościan
nr 1445, etc.; Yaco pan Yan za kmothouiczą... 55 czwyerdzycz, slowye yako wynowatego sbyeglcza
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GrtOssol 85, 4, sim. OrtMac 116; A byby (pro
szą rączyly Micolayewy..., tho zaplaczyly 1418
gdyby) ktho zayn raczył (OrtMac 130: gdy
Pozn nr 957; Yakosmi nye ranczyli Philipkto zany rączy), mogaly czy poracznyczy myecz
powy... w [s] Woli any Zaworach, ale na
dalsy dzen? OrtOssol 94, 3; Jakom ja czebye nye
Baruczyne 1418 Pyzdr nr 544; Ysze Passek
prosszil, abi thi za mya raczhil vipys 1457 5 Wanczenczewy nye rączyl othe trzech lath 1419
ZapWarsz nr 1031; <U>stawyamy, aczby kto
ib. nr 961; Any mu snam, bich mu rączil za
za kogo rączyl a ten, za kogo raczą (pro quo
to pąnczdzeszand grzywen Maczkowy 1420
fideiussum fuerit, Sul 65: za ktorego rączono
Pozn nr 1077; Jaco Januss ne rączil Januby było), zaprzy syą, aby zan raczono, tedi...
ssewy... za wyczlene dzedziny 1421 Kościan
na to samotrzecz ma przysyądz swey sprawie- 10 nr 884; Ize... Capusta ranczyl Lysscowy ranką
dlywosczy Dział 52; <U> stawiamy, gdy kto
y wsti ib. nr 912; Yakom nye ranczil Janowy
rączy za kogo (pro quo fideiussit, Sul 66: za
yedenascze grzywyen grosszy szyrokich 1421
ktorego rączyl w sządze) Szydowy, konya any
Pyzdr nr 691, sim. 1422 ib. nr 705, 1423 ib.
wolv nye zastawiał, wyiawszi, yszby była wola
nr 750, 1426 ZapWarsz nr 193; Esze Jan ne
tego, za kogo rączy, tedy ten, za kogo raczą, 15 ranczil Paulowi kopi za kon 1423 ZapWarsz
nr 72, sim. ib.; Jacom nye ranczyl ranką any
taka zastawą ma wykvpycz ib.; Jako mnye
Jan j Stanisław ranczyli oprawą za Byernatha
vsthy za listh Czemye 1424 Kościan nr 1243;
pode sstem kop zacladv 1461 ZapWarsz nr 1146;
Yakom ya nye ranczil panu voyewodze za
wyczlenye dzedzin 1424 Pyzdr nr 764, sim. 1429
Jakom ya nye othsthapyl prawa swego prusskyego, gdym ranczyl pyenyadze za Pyotrha 20 Pozn nr 1521; Yakom ia nye przygyol czlo1487 ib. nr 1620; ~ za kim ś: Eze Bartholomey
wyeka wynach (leg. w winach), za które mi
Sczepanem (leg. z Szczepanem) rączil za BarthWoyczech ranczil 1425 Pyzdr nr 785; Jako mne
lomeyem 1410 JA VI 210.
Micolay ranczyl ranką pospolithą dwa eona
1425 ZapWarsz nr 145; O ctore penadze na
b. z dopełnieniem wskazującym osobę, której się
ręczy : komuś: Czso mi ranczil Andrzey za pe- 25 Micolaya s Andrzeyem zalowal (sc. Maciej)...,
tych mu ony ne ranczyly 1427 ib. nr 218; Jako
nadze, tich mi ne zaplaczil 1387 Pozn nr 14,
ya ne ranczyl Pyotrowy... ctyrech y dwdzestu
sim. 1389 ib. nr 54, 1397 ib. nr 349, 1400 Ko
kop ib. nr 241; O ethoro wiprav0 na myo i na
ścian nr 162, etc.; Jaco ten scot, czso gy ranczil
Thomislaua Jacusch szaloual, tegem gemv nye
Prandotha Maczeyewy, ten stal za szecz grziuen
1387 Pozn nr 22, sim. 1425 ZapWarsz nr 145a; 30 ranczili ib. nr 2718; Yako trzy latha mynola,
nysz pozwala Ha<n)ka... Goslawa y YaroIaco Przibek ne raczil Hańcze za scodo 1391
slawa, yakosz bili ranczili Micolayewy, gyey
Pozn nr 262; Jako Dorothea ne ranczila Janovi
brathu rodzonemu 1428 Pyzdr nr 887; Jszem
swo vol0, ale przim0czona ib. nr 275; Iaco
czom byl raczil Katherzine... *copya, toschem
mi ranczil pospolno ranko 1395 Kościan nr 19;
Jacom Marczinowi ne raczil za niyedna skodą 35 yey zaplaczil 1429 Pozn nr 1324; Yakom ya
thobye nye ranczyl za listh 1430 Pyzdr nr 1000,
1396 Pozn nr 311, sim. 1407 ib. nr 615, 1417
sim. 1432 ib. nr 1041, 1436 ib. nr 1103; Aczbych
Kościan nr 632, 1427 Pyzdr nr 854, etc.; Jako
cy czo ranczyl, tegosz ty mnye puscyl prosno
szo temu minala trzi lata, iako Benaszek JaJ432 Pozn nr 1543; Yakom ya thobye nye
cuszoui ranczil 1397 Pozn nr 222, sim. 1412
Kościan nr 456, 1416 ib. nr 619, 1426 Pyzdr 40 ranczil za sznamyonanye grany<c> 1437 Pyzdr
nr 1111; Yakosz my raczil za polthori grziwny
nr 816; Ysz Michał *vscheld ot soday na chał
ib. nr 1121; Jakom ja gynako nye ranczyla jano
('nie chciał5) my sze ronczicz 1399 Kościan
thym obyczayem panv Woythkovi 1453 Zap
nr 144; Ysze Michał ne ranczil Przibignewowi
Warsz nr 935; Jako mnye pany... lystu nye
pospolito ranka, ale za sz<w>0 czo<ś>cz 1400
Pozn nr 472; Isze *dzedzi Xanszkey ne mali 45 yydala, który my byl Vrban ranczyl 1461 ib.
nr 1121; Jakom my nye raczily Janowy Ząrolat, kedi Sandziuog[ew]... meni, abi mi (pro
myną (leg. z Żaromina) trzidzesczi y szchecz
mu) ranczili 1403 ib. nr 724; Czso Jacub Andrzekoopp groschi 1471 ib. nr 3012; Jakosz thy
yeui ranczil za widzelene poi dzedzini, to mu
mnye rączyl 1/2 sexagenam gr<oszy> ... za rany
chczal yidzelicz 1409 Kościan nr 409; Czso
Micolay na mo zalowal zawatu panczi grzi- 50 człeku memv 1478 ib. nr 1458; ~ przeciw(o)
komuś: Czso Mirosław ranczil przecziw Mawen..., za tosmu (leg. tośm mu) ya ne ranczil
czeyewi, tego go uczinil prozno 1387 Pozn
ib. nr 423; Jakoszmy Franczkowy y yego zene
nr 17; Yaco ranczil *Przeczswa przecziwf *Staniranczily w rancze za trszydzesczy grziwen y za
slaowi o copą, tho mu yest gyo zaplaczil 1401
trszy 1416 ib. nr 585, sim. 1420 Pozn nr 1007,
1440 Pyzdr nr 1184; Yaco Mirzon y Yan, czszo 55 Kai nr 1; Czsom roczil przecivo Ianovi, s tegosm
57*
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r0koiemstva vipravon 1401 Pyzdr nr 162; Jaco
sa wiszli trzsi lata temu rancoyemstwu, czso
ranczil Yelislaw przecziw Janowi o trzi grziwni
1410 Kai nr 327; Odbił gest rocoym tich,
czszosz bili roczily przecziw Niczvoytowi 1411 5
Pyzdr nr 324; Jaco czssosmy raczily za Micolaya a Woczecha przeczywo Jana (pro Janu),
gesmy scodny X I marcas 1420 Kościan nr 839;
~ do kogoś: Czom roczil za Yana do Zit, tego
mi lista ne wikupyl 1391 Pozn nr 94; Yaco 10
Micolai... nye r[z]anczil do Dauida... dw {leg.
dwu) grziwnu... za Swanthomira 1416 Kai
nr 524; ~ u kogoś: Iacom przi tern bil, gdi
Micolai ranczil v Maczka cone, a na ten dzen
gich ne postavil 1404 Piek VI 234; Yako Swyan- 15
thomyr nye ranczyl kony v pana Yanussza pod
pyanczyo grzywen na postawyene 1417 Pyzdr
nr 504; Jsze Dobrog<o)st... poloszyl ty penądze, cszo sza ne Bethką raczył... w... pana
Jana 1420 Pozn nr 1065; Yakom nye ranczyl 20
dw {leg. dwu) syekyru v panye Hanky na panskye szkaszanye 1425 Pyzdr nr 1013.
c.
z dopełnieniem wskazującym przedmiot, któ
rego dotyczy poręka: czegoś: Isz Jan a Dobesz
ranczili memu szynowi pręt starosto listu wy 25
prą wena 1394 Kościan nr 13; ~ coś: Jaco
prawe ti ku Potruszczine rance ranczone główne
penandze 1398 StPPP V III nr 7053; Iaco Czaslaw ne ranczil ctirzech krziwen 1401 Pozn
nr 504, sim. 1402 ib. nr 542; Jakom Andra- 30
chowi ne kazał ranczicz dobitka na panske
skazane 1415 Kościan nr 537; Ysze czso iest
Woyslaw ranczyl sedm grzywen, tego yego
rancoyemsstwa Maczey prosno ne pusczyl 1418
Pyzdr nr 515; Yako moy włodarz wszyol 35
w mem zapuscze... dwoye kony, które raczil
Dzerszek 1427 ib. nr 835; Alisz gdim wyal,
tosz poszli po noczy przyeli, chczacz dobitek
ranczicz ib. nr 1016; O ctore penadze na mo
Macey s bracza zalowal, tych yem ya s Andrze- 40
yem ne ranczyl 1427 ZapWarsz nr 218; O ctoran
czanszan Grzegorzs na myan zalowal, they ya
nye ranczil 1429 ib. nr 254; Aby ranczil bydło
na panszkye szkazanye 1437 Pyzdr nr 1242;
Jacom ya Woydkowi ne kasal ranczicz szcody 45
1440 Czrs s. LXXX1I; Czokoly tą zona swego
mażą
vmarlego
długów
raczyła
(quid
mulier pro viro debiti compromisit)..., ty ona
ma zaplaczycz OrtOssol 87, 3, sim. Ort Mac 118;
~ na coś: Jako moy oczecz ne ranczil Marcu- 50
sszewy na dzeszancz grziwen 1418 Kościan nr 707;
Yako mi ranczyl na panskye skazanye w szesczy
nyedzel na grzywna 1420 Pyzdr nr 663; ~ o coś:
Yakosmi bili przi tern, gdi Wawrzek ranczil
Ywanowi swego czlowyeka ku prawu o yego 55
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rano i nye postawił 1405 HubeZb 105; Jaco
Stanisław... ne rączil Belczcoui... za Sczepanca
o tho, aby szą sz nim prawem obchodził, a ne
pozegą 1421 Kościan nr 874; Jaco Nicolaus...
conya nye ucradl... any mu sza wyna do groda
nye raczył o then gysty eony 1423 Kai nr 843;
Yze Marcis ne kaszal rączicz za swą zoną o stho
grzywyen... trzisseth grzywyen zacladw 1424
AKPr V III a 164; Yako iest Pyotr kmyecz
yoth na wtorky po pyrzwem rancoyemstwe
y clodowan a yusz bil wyczyrzpyal wsitko prawo,
acz {pro ocz) bil pyrzwe ranczon v kzyandza
na dzyedzynye 1428 Pyzdr nr 896; Jako czo
my rancyl Jaroni za Pyotra... o nye w crasz
{pro czasz) zaplaczenya pyenyandzy, *sczkodzyen
*yeszem tego takyyeleiako dwye grzyvnye 1429
Pozn nr 1517; Y tesz tha gego zona raczyła
tesz o drugye dlugy (uxor etiam pro uno promisit peccuniam fideiussoria cautione) zą szwego
thego mażą OrtOssol 87, 2, sim. OrtMac 118;
~ za coś: Iacosmi ranczili za odzene, za ąuone,
za wosz 1405 Pozn nr 755; Iacosim ne ranczil
nysacz, yedno za odzene ib. nr 756; Za yesz
penandze pan sandza... ranczil 1410 ib.
nr 795; Ysze Maczek ranczil za wrzeszene y za
wyczlene dzedzyni połowicze poi 0<r>zechowa
1412 Pyzdr nr 343; O to Micolai straczil *sexcz
grziwen, a za to Swantoslaw ranczil ib. nr 360;
Chczal za ną {sc. siekierę) rączicz, a on mv ge
nye dal 1418 Pozn nr 1020; A on gich {sc. świerzepek) dacz ne chczal, a yam chczal za nye
ranczicz 1423 Kościan nr 1001; ~ z inf. : Iacosm
przi tern sodze bil, kdze Przeduog roczil... za
Potrassa Voyczechoui szesczoro scota zaplaczicz 1403 Pyzdr nr 221, sim. 1413 Kościan
nr 500; *Jacosim przi tern bili, kedi Potrek...
et Benak ranczili Scorziney sestr<z)e sto krzi
wen... wsdacz 1404 Pozn nr 565; Ysz Paszek
ranczil Pyglowskego list yyprawicz 1406 ib.
nr 591; Yakom ne ranczil postawicz kony we
dw {leg. dwu) nedzelu 1411 ib. nr 833; Yako
rączyl Przeczslaw... trzy grzywny... dacz 1412
Pyzdr nr 399; Yzem ne ranczil Janowy... lista
dacz na czternacze grzywen 1414 Kościan
nr 519; Yacosmy przi tern byli, kyedy Andrzey
ranczil za Pawia postawicz
Mycolayew
przed prawo 1416 Pyzdr nr 476; Ize pan podcomorze y chorąze nye rączyly oprawicz na
Lubyacowe swey jątrwy 1420 Kościan nr 855;
Jacom nye ranczil Micolayewy... postawicz
Jaczka... przet panem starostą 1424 ib. nr 1042;
Jaco nye rancillem panu Gardzynye lista dacz
za Lussowskyego 1429 Pozn nr 1525; Jakom
ja nye ranczil panu Mycolagewi wroczicz
Climka kmecza na prawo, ale szaczem ran-

RĘCZYĆ

czil, s tegom gy wyprawyl 1429 Pyzdr nr 1030;
~ ze zdaniem : Yako Mała ranczil Symanoui,
is [...] 1393 Pozn nr 298; Ysze Potrassius roczil
za swego bratta Potrowy..., ysz myal czirpicz
prawo 1399 Kościan nr 129; Iaco Habdanczek 5
ranczil Micolayewi.. isz mai prziwescz pana
Hinczko do Krobe 1400 ib. nr 207; Taco Jaszek
ranczil za pano Vichn0 ..., ysz ne mała gabacz
Jaszka 1403 Pozn nr 551; Isze Nemerza a Mirosek ne ranczil za Prandota, ysz ne mai przisancz 10
za graniczo 1402 ib. nr 713; Jacom ne ranczil
za Iacusza, bi sz nim zona mała pomocz prawa
1404 Kościan nr 250; Jacom przi tern bil, kedi
Jacub ranczil Grzimcovi i gego szene za Bitinske, isz mu meli prava doszedzecz o fszitki 15
rzeczi 1406 ib. nr 324; Jako my pan sandza
ranczyl za swo j0trew y za swego bratha, ysze
myo mely wyczlicz oth kaszdego czloweka 1412
Pozn nr 870; Yze Woczech y Virzbantha ne
ranczyly Staszkowy za tho, ysby Jura ne mai 20
dayacz penandzy na Beszdrowszko 1414 ib.
nr 854; Jaco Thomislaw ranczil za Bilyno, ysz
ye gemu mai wszdacz polpantha szlada w oszmy
scoth 1414 Pyzdr nr 386; Jako za thą smowo
pan Janusz y Janek ranczily za xandza..., yz 25
mai... cupicz oszm siadów 1417 Kościan nr 646;
Yaco cszo szalował Bogus na Micolaya...,
yszby mu raczył za comendora, ysz meli szą
menacz 1420 Pozn nr 996; Jaco Micolay... ne
rączil Olbrachtoui, aby mv pyeczącz do lista 30
myal rącogemnego przywessicz 1421 Kościan
nr 873; Jsze pąn Micolay... ranczyl sza pana
Jąna..., jsze kandibikoly jednacze snamonali...,
tady copcze sypani many bicz 1422 Pozn nr 1101;
Jacosmy przy tern bili y sa tą graniczą ranczili, 35
yze ty wsytky copcze... suty myedzy Smilowem
a Drzewczem 1423 Kościan nr 999; *Jacom
czom raczył za Chwalantha..., jszye myal ze
kszang yypyszacz trzy grzywny vyn..., ty gyest
Chwalantha ze kszang wypysal 1427 Pozn 40
nr 1274; Jakom ya nye ranczyl za Katharzinan,
aby szan myala virzecz spuszcziny 1427 ZapWarsz nr 280; Jszem ya nye ranczyl za Thomka
przecyw Janowy..., aby mu myal wszdacz
dobitek 1429 Pozn nr 1524, sim. 1430 Pyzdr 45
nr 957; Jzem nye raczil za swego striya...,
ysz ne myal wsdacz swey zene... stą grziwen
1436 Pozn nr 1461; Yakom ia tobye nye ran
czil za Dobyeslawa..., ysze myal zlomycz ploth
1437 Pyzdr nr 1112; Yakosz my ranczil za 50
pana Lucasza..., ysze my myano othvyeszcz
zitho 1440 ib. nr 1248.
d.
varia: Jacoszmi przi tim bili... y rancziliszmi, jaco Andriczka v Stachny czansc dzedzini kupił 1415 Pyzdr nr 392; Raphael... con- 55
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dempnavit... Andream et Nicolaum, quia ipsi
retinuerunt secures, que fideiusse fuerant al.
,ranczony 1441 AGZ X IV 24; Yakom nye
ranczila pro duabus sexagenis pro filio Andrea
nobili Bodzanthe 1444 Pyzdr nr 1269; Gdysz
ta pany opyeka szye y raczy, y placzy (ex quo
ipsa domina sit fideiubendo et solvendo), azaly
nye ma o tho szlubowanye odpowyedacz?
OrtOssol 57, 2, sim. Ort Mac 72; Clemens...
pro quo erat cittatus et fideiussus al. ranczon
et ipse stetit antę ius banitum iuxta ius decretum 1464 Trześn 74; Ktho ranczy qui fidem
facit (affligetur mało, qui fidem facit pro extraneo Prov 11, 15) 1471 MPKJ V 68; Abraam...
libere recognovit, quia fidei iussit al. ranczyl
pro... Pyotruchno... pro satisfaccione hominibus regalibus... atque pro ipsorum dampnis
1500 AGZ X IX 461. - Cf. Obręczyć, Poręczyć,
Przyręczyć, Uręczyć, Wręczyć, Wyręczyć,
Zaporęczyć, Zaręczyć, Zręczyć, Poręczać,
Zaręczać.
Ręczysko 'pałka, maczuga, clava : Cubiti nodum rustica claua, gl. dextra rusticalis, *reczysko, ferit, huius plaga loci tocius corporis
auffert robur 1466 R X X II 17. ~ Możliwa też
lekcja recisko, cf. Racisko.
Rędzina 'gatunek urodzajnej, ciężkiej gleby,
genus ąuoddam soW: Item randziny retro lang
eciam obligauit 1398 StPPP V III nr 6945;
Arws dictus randzina penes rubetum 1450
StPPP II nr 3425; Ab eodem scopulo vadunt
scopuli per directum usque ad agros dicti do
mini loannis Osswiąnczym dictos rąndziny et
penes dictos agros infra al. podle roi fine
silvae al. krągiem lasu domini Marcissii usque
ad finem dictorum agrorum rąndziny (1464)
KodTyn 470, sim. ib.; Caeterum ipse plebanus
pro tempore existens, habet unam petiem terrae arabilis dictae przeczka in terra petrosa
al. rąndzini sitam DILB II 32.
Ręka f o r m y : n. sg. ręka FI i Pul 9, 34. 20, 8.
31, 4, etc. etc.; ~ g. sg. ręki Kśw cr 10, 1398
StPPP V III nr 7757, FI i Pul 21, 21, etc. etc.;
~ d. sg. ręce 1398 StPPP V III nr 7053,
1399 Leksz II nr 1189, 1399 StPPP V III
nr 8492, etc. etc.; ~ ac. sg. rękę Gn 181 b,
FI 36, 25, FI i Pul 37, 2, etc. etc. ; ~ i. sg. ręką
1395 Kościan nr 19, 1398 StPPP V III nr 7258,
1399 TPaw IV nr 567, etc. etc.; ~ l. sg. (w) ręce
FI i Pul 74, 7. 94, 5. 126,5, etc. etc.; ~ n. du.
ręce Gn 4a, FI II Prol 2, FI i Pul 57, 2, etc.,
ca 1500 SprTNW V 13, Rozm 535; - g. du.
ręku 1398 HubeZb 94, FI 9, 16. 77, 47, etc. etc.,
Rozm 662. 740. 800; ~ d. clu. rękama BZ I Esdr
8, 26; rękoma 1426 Pyzdr nr 810; ~ ac. du.
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ye za roko 1415 Kościan nr 534, sim. 1416
ręce 1395 Pozn nr 187, 1400 ib. nr 488, FI
ib. nr 590; Jaco Micolay Katharzyne stranczil
i Puł 9, 36, etc. etc., ca 1500 SprTNW V 17,
podwyko z gye głowy swo ronko 1415 Pyzdr
Rożni 138. 241; ~ i. du. rękama Gn 4a, FI
nr 396, sim. BZ Gen 3, 22. I Reg 14, 26; Jaro
23, 4, FI i Puł 46, 1, etc. etc., Naw 98, Rozm
646; rękoma XV med. R X X II 244, 1471 MPKJ 5 sław ne bezal na Climcowo goszpodo y ne bil
go any w yego ranku policzkowan (sc. Klimek)
V 26, ca 1500 Erz 84, Rozm 82, etc.; ~ I. du.
1416 Kościan nr 625; A ye sz mnogo twarzo
(w) ręku Gn 4b. 5a, FI i Puł 25, 10, etc. etc.,
czudno, a bodze mecz roko brudno Slota w. 28;
Rozm 663. 818; - g. pl. rąk FI 89, 19, BZ
V wody szo poczina czescz, drzewey nisz gdi
Ex 35, 22. Deut 31, 29, etc.; ~ d. pl. rękam
1430 Pozn nr 1353; ~ ac. pl. ręki 1391 Pozn 10 szodo gestcz, tedyo {leg. tedy ją) na rocze dayo
ib. w. 58; Jaco tego pachołka, czoszm gy yąl
nr 95, 1397 Kościan nr 33, 1404 Piek V I
o wczącze Maczeyewi raky, ot *thegom szacunku
229, etc. etc., 1467 ZapWarsz nr 1269, 1471
ne wząl 1420 Pozn nr 1067, sim. 1456 ZapWarsz
AKPr V IIIa 56; ~ i. pl. rękami Rozm 649;
nr 1046, etc.; Zloszonyma rankama {Erz 84:
~ /. pl. (po) rękach 1468 ZapWarsz nr 2984.
~ Przy niektórych formach du. występują przy- 15 rąkoma) collatis manibus ca 1428 PF I 487;
Micolay Thomiczsky ne schedl *wi trzidzesczi
dawki lub orzeczenia w pl.
taco dobrimi jaco szam a s paczadzesand podZ n a c z e n ia : 1. *kończyna górna, przede
leischich do clastora... humislnye hy gwał
wszystkim jej część końcowa z dłonią i palcami,
towne, mayacz w raku kasdy mecz 1429 Pozn
manus9: Chczala szo gest ona sviima rokama
dothknocz tego to mastha była Gn 4a, sim. FI 20 nr 1339, sim. Sul 54, Rozm 30. 32. 123. 533.
663; Na ranku (in manibus) albo na gynich
i Pul 76, 2. 105, 40, Naw 98, Rozm 646; Ge
myesczczoch ranami snamyenythimy yranylbi
rocze szo ge byle usch[ch]le Gn 4a, sim. ca 1500
Sul 103, sim. OrtMac 84, 1461— 7 Serm 96v,
SprTNW V 13; Dzeczothko pokne gestcy ona
1491 ZapWarsz nr 1712; Splothwszy raczę ma
na sfv *roku bila noszyla Gn 5 a, sim. Rozm
70. 71; Gest on na ne swo roko bil flosyl Gn 25 nibus cancelatis 1454 R X L V II 353; Szam szobye lysth napyszal i szczisznal gy thwardo w rą
181 b, sim. BZ Gen 47, 29, Rozm 232. 376;
cze Aleksy w. 189; Nye mogl roszdrzecz nycht
lensze vczy rocze moie (manus meas) ku boiowi
ranky gyemy ib. w. 226; A gdisz yszrzy... zaFI 17, 37, sim. Pul, sim. FI i Pul 21, 18. 25, 6.
ponyce v swey syostri na roku (in manibus)
27, 2, etc.; Gdi vpadne, ne zarazy se, bo gospodzin podclada swoio roko (supponit manum 30 BZ Gen 24, 30; Rospadli so sze przekowi loktow u roky gego przes rocze mocznego Iacoba
suam, Pul: potpyra swoyą ręką) Fl 36, 25;
(yincula bracchiorum et manuum illius per
Wszistczi ludze, cleszczicze rokama (plaudite
manus potentis Iacob) ib. 49, 24; Bodze yako
manibus)! Fl 46, 1, sim. Puł, sim. BZ Num
znamyo w roku twu (in manu tua) BZ Ex 13, 9;
24, 10. Deut 23, 25. IV Reg 11, 12. II Par
7, 6, 1462 R XXV 270; Vmil iesm medzi 35 Dały soo... pyerszczyenye y sponky s prawich
rok (anulos et dextralia) ib. 35, 22, sim. 1471
newinnimi rocze moie (manus meas) Fl 72, 13,
MPKJ V 19; Maszly czso myedzi rokama (si
sim. Pul, sim. Fl i Puł 113, 15, XV p. post.
quid habes ad manum)..., day my BZ I Reg
RozmPam 476, Rozm 138; Kelich w roce (in
21, 3, sim. ib. 21, 13; Obyema rokama (utraque
manu) gospodnowe wina czistego pełni smesy
Fl 74, 7, sim. Pul, sim. Fl i Puł 126,5; W roku 40 manu) proczamy cyskaioc BZ I Par 12, 2;
Bandzely kto ozalowan o głowa albo o czaszkye
(in manibus) nosicz bodo czebe Fl 90, 12,
rany, albo oczkoly gynego, czo mv gydze
sim. Pul; Rzeky plosacz bodoo rokama (fluo szyyą albo na raka za goraczey rzeczy Ortmina plaudent manu) Fl 91, 9, sim. Pul; Pan
Ossol 85, 4, sim. OrtMac 116; Yakom ya nye
strzeze czebe, gospodzyn sasczyczene twoge nad
roko prawo twoyo (super manum dexteram tuam, 45 zadał reny syney na rancze odcrythey Wąchnye
1465 ZapWarsz nr 1175; Anym gemv zadał
Pul: nad rękę prawo twoyę) Fl 120, 5; Czebye
rany szyney any w raczę zacrythey ib. nr 1240,
dla, czlowecze, dal bog przeklocz szobe rancze,
sim. Dział 28, 1493 ZapWarsz nr 1658; Anim
nodze obe Bogur B— F; Iacom Potrą spowadal
reny w raki zadał na polu 1467 ZapWarsz
w ponedzalek y s mu ranku przyal *posze czalo
1404 Piek VI 231; Cszom vczinil Marczinowi, 50 nr 1269, sim. 1471 AKPr V IIIa 56; Klaskayancz
rankoma complosis manibus (Num 24, 10)
tom vczinil za gego poczotkem, kedi mi pirwey
dal rano w roko 1406 KsMaz I nr 722, sim.
1471 MPKJ V 26, sim. Rozm 82. 137; Jakom
1432 Pyzdr nr 1071, 1470 Zap Warsz nr 2949, etc.;
ja yego nye obrany 1..., ralcym mv nye yyczyągnąl
Jako Stanisław Slap non equitavit yiolenter...
anym mv palcza vczyal 1471 ZapWarsz nr 1416,
super dominam Margaretham Bayorii, ne targał 55 sim. 1482 ib. nr 1538; Yego ślub ma <być

RĘKA

po)czvyerdzon pod svyadom<iem pospol)nego
pissarza rąką (per manum publicam... redigatur)
albo pyss<arza) napissanym instrumenthem
1484 Reg 707; Ktoresz (sc. ciało boga) kapłan
w raku pyasthuye, nam grzeschnym vkazuye 5
Naw 79; Any złączysz raką swą (manum tuam
Ex 23, 1), abysz rzekł za zlosznykyem fałszywe
swyadeczstwo XV p. post. Kałużn 286; Reptavit
na rąkv y na nogv laszl XV p. post. Zab 522;
Angyolom svoym przykazał o thobye, a w raczę 10
vesmą czyebye (in manibus tollent te Mat 4, 6),
aby nye obraszyl o kamyen nogy thvogyey
EwZam 300, sim. Rozm 78; Zona, splatayącz
rancze, gorzka crziczi XV ex. SKJ III 67, sim.
1456 R XXXIII 184; Musculus est caro in pol- 15
lice vel tibia myschka w rącze ca 1500 Erz 84;
Tako dzyeczyatko Marya, vyrvawschy szyą kv
drzvyom z rąkv svoyey mathky (se de manibus
retraxit suae matris),... na ony stopyenye sama
yeschla Rozm 13, sim. ib. 82; Począł {sc. Jesus) 20
prosto stacz a chodzycz..., nye podług obyczaya pospolnych dzyeczy, ysch... staw na
nogy drza nogama y rąkoma (pałpitando mani
bus et pedibus) ib. 98; O rąkv (de manibus)
mylego lezukrysta ib. 153; To bądzyesch myecz 25
yako zavyeschenye myedzy oczyma tyema
y <na> tvoych rąkv (in manu tua) ib. 180; Thv
byl ęzlovyek, który myal rąką vschla (habens
manum aridam Marc 3, 1) ib. 326; Czerny
yego zyolyenyczy yedzą chleb, nye vmyvschy 30
rąk ib. 354; Nye ymyyayą syoych rąkv (non...
lavant manus suas Mat 15, 2), kyedy yedzą
chleb ib.; Nye ymytyma rąkoma (non lotis...
manibus Mat 15, 20) yescz chleb ib. 356, sim.
ib. 646; Myedzy temy sloyy padła dzyevycza 35
Marya kv nogam syego mylego syna *rozczyągnyenema rąkoma ib. 524; Vmyyaya tobye
nogy thy rące (his manibus), które nyebyossa
styorzyly ib. 535; Boczyem dal vam przykład,
aby yakom ya vam yczynyll, yschbyszczye y yy 40
takyesch raką albo serczem yczynyly ib. 539;
Nye yąlyby go były rąkamy kv ybyczyy ib. 649;
Tełkokrocz dały yemv z rąku pascz ib. 662;
Dopyro gy tako tyardo yyązaly, aze do kosczy
rospadlo szye na yego svyąthych raku myąsso 45
7*6. 818; ~ Tedy może praw bycz szam szwą
rąką na krzyzv, yako yesth prawo Ort Mac 64,
sim. OrtOssol 51,4. 56, 2. 57, 2. 64, 1. 70, 2, etc.,
Dział 37; Tedy my ystawywszy przysądzylysmy
łanowy wiosną raką przysyągwszy odydz Dział 50
22, sim. ib. 21. 35. 52, OrtOssol 79, 1; ~ pod
nieść rękę na kogoś 'podnieść rękę z zamiarem
uderzenia, zamachnąć się przeciw komuś, manum
alicui ajferre’’: Jakom yaprzyszchethwschy w dom
kxandza pyssarzow gwalthem, nye groszylem mv 55
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anym ranky na parszyną gego pothnyossl 1470
ZapWarsz nr 3007; Czom yczynyl, thom yczynyl za poczathkyem thego tho Yan[y]a, gdy
pothnyoszl raka szwa n[y]a nya ('mię’) 1480
ib. nr 1502; Any yeden nan rąky nye podnyosl
(nenio misit in illum manus Jo 7, 30) Rozm 458;
A nyyeden nan nye podnyosl rąky (nenio apprehendit eum Jo 8, 20) ib. 471; Kogocz ya
czalyyą a na kogocz pyryey rąką podnyossą,
yyecz y {leg. ji 'go5) nathychmyast ymczye ib.
514; Tego yzdrovyl, który snadz napyrwschy
na lesucrista rąką podnyosl ib. 645; ~ wziąć
w ręce 'porwać, auferre, rapere*: Hynczka ne
wsol paney Jgneske {pro Jagneski) w swoy
rancze gwałtem y ne dal gegey na losze szwem u
bratu 1400 Pozn nr 488; ~ na lewej ręce 'po
lewej stronie, laevorsum : Ot tego copcza, czosz
pyrzwy copyecz, wyyawschy z Brudzewa, na
lewey rancze,... do drugego copcza... iest th o ...
Sandzywogewa lanca y szemya 1428 Pyzdr
nr 870; ~ szeroki rękama 'bardzo szeroki,
ciągnący się daleko na prawo i na lewo, latissimus, dextrorsum laevorsumque longe se extendens \ To morze welike y szyrokee rokama (hoc
marę magnum et spatiosum manibus) El 103, 26,
sim. Pul; ~ pod rękę czy pod ręką (o mia
rach zboża, de grani mensura) 'równo z brze
gami naczynia, nie kopiato, po zgarnięciu kopki
ręką, modi labia non exsuperando, ad summam
impleta et aeąuata mensura5: Tunc quomodocunque mała {sc. frumenta) suscipere tenebitur sub
mensura coagitata ylg. pot ravka {pro ranka)
1413 MMAe XIII nr 1511; Plebanus dixit,
quod... solyunt {sc. kmethones) unum chorum
cum summitate al. wirzchowato et alium sub
manum al. pod ranka 1460 M MAe XVI nr 566,
sim. 1463 ib. nr 1936, (1493) XVI p. pr. Matr IV 3
nr 1157; Kmethones... eidem... plebano... non
aliter maldratas solyere debent, nisi unum
chorum manu adequatum siliginis, tritici et
avene al. pod rąnka 1463 MMAe XVI nr 1937.
2. 'człowiek, jego działanie, homo eiusąue actiones5: Kedi ge nam dali y nasze rancze, przepiszi, tedi Wenczslaf a Paaszek obesłali pana
Hinczkoui gednacze 1395 Pozn nr 187, sim. 1491
RKJŁ VII 57; lako Geczski Dobrogost, czso
mi ranczil za sesczdzesant grziuen, y *mey ran
cze list mai yroczicz, tego mi ne yroczil 1397
Pozn nr 349; Jaco prawe ti ku Potruszczine
rance ranczone główne penandze 1398 StPPP
VIII nr 7053; Iaco praue rancziiesz gy k mey
rancze, kegdibich czo obesłał, tedisz mi gi mai
postawicz 1399 Leksz II nr 1189; Rocze inoie
(manus meae) yczinili so organi FI II Prol 2;
W uczinkoch roku swoiu (in operibus manuum
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suarum, Pul: w uczynku yego) polapon iest
nye przeklol any oth moych rakv szmirczi
grzesznik FI 9, 16; Odplacy mne gospodzin...
pothyala 1472 ZapWarsz nr 3054, sim. 1404
Kościan nr 259; W praczy rąk szwych chleba
podług czistoti roku moiu (secundum puritatem manuum mearum) FI 17, 27, sim. Pul, sim.
pozywaya (labores manuum tuarum quia man5
FI i Pul 140, 2; Newinowati rokama (innocens
ducabis Psal 127, 2, FI i Pul: ysylowana rokv
manibus, Pul: nyewynnych rąk, R XXII 244:
twoyw, ysze bodzesz gescz) M W 81 a, sim. Rozm
nyewinni *rokoma) y czistego sercza FI 23, 4;
98; Bralasz karmye z rąky bozey albo anyelsky
(de manu angeli) Rozm 59; Kto yest ten tako
W gichsze roku (in ąuorum manibus) lichoti so
FI 25, 10, sim. Pul; Podług scutcow roku gich
moczny na nyebye, yze smyal przeczyy naschym
(secundum opera manuum eorum) day gim FI 10 bogom tako smyelye swa rąka po<d)gyącz (qui
sit ausus... manum suam elevare) ib. 92; Mogą
27, 6, sim. Pul, sim. FI i Pul 27, 7; W serczu
lichoty strogicze, na zemo {pro zemi) krziwdi
zlomycz ten kosczyol boży rąką yczynyony
roce wasze (manus vestrae) spewaio FI 57, 2,
(manu factum), a po trzech dnyoch yny nye
rąka vstavyony (non manu factum Marc 14, 58)
sim. Pul; W rozumech roku swoiu (in intellectibus manuum suarum) przewodl iest ie FI 77, 78, 15 yczynycz ib. 719, sim. ib. 639. 720; Oprayyl
sim. Pul, sim. BZ Gen 20, 5. 31, 42; Rocze iego
(^c. szatan), yze szye sya rąką sam obyesyl (^c.
Judasz, ut faceret eum inicere sibi manum) ib.
(manus eius) w koszu sluszile iesta FI 80, 6, sim.
770, sim. ib. 552. 554; ~ (z) bronną ręką, ręką
Pul; Dzala rok {Pul: ręku) naszich (opera ma
nuum nostrarum) spraw nad nami a dzalo rok
bronną *zbrojnie, z bronią w ręku, armatus,
naszich (manuum nostrarum, Pul: ręku nasszu) 20 cum armis : łan wysznal sze tho wczynycz thegodla, ysz rąnką bronną (armata manu) dom gego
spraw FI 89, 19; W dzala<ch> roku twoyu
(in operibus manuum tuarum) *bodo se wesenagabal Sul 34; A then radcza by... przystapyl
licz FI 91, 4, sim. Pul, sim. FI i Pul 101, 26.
sz bronya, bronną {OrtMac 36: sz bronną) raką,
103, 29, etc.; Sucho {sc. ziemię) roczye iego
ku swemv przyyaczyelowy..., czo ten za to
(manus eius) stworzile FI 94, 6, sim. Pul, sim. FI 25 ma czyrpyecz ? OrtOssol 34, 3; Panowie nye mayą
i Pul 118, 73; Slawany {pro bałwany) poganow
przychodzyczprzed sąd z bronną rąką Dział 15;
~ ręką gwałtowną, przez gwałtowną rękę *gwał
srzebro y złoto, dzal<a> rokv ludzkv (opera
manuum hominum) FI 113, 12, sim. Pul; Bycho
tem,, przemocą, per vim : Gdi nyekteri slachne wsczogly prawy kv lychocze rokw swoyw
czicz... przirodzonąn slachczyanka rankąn gwał
(manus suas) FI 124, 3, sim. Pul; Dzala rokv 30 towną (manu yiolenta) wzyąlbi w domy Sul 89;
ludzkych (opera manuum hominum) FI 134, 15,
Gdyby szye radczczą... przylubowalby szye ku
sim. Pul, sim. FI i Pul 110, 6; Eze cu Micolayodworu..., a tho szgyednal, aby... prawo... szkawey roce roczono Micolayeui penodze 1402
zono przesz gwałtowną raka albo gwaltownye,
HubeZb 103; Yako Hanka bila szywa mymo
czo gest gego pokuta ? OrtOssol 34,4; ~ mocną
trzi latha po swem moszv szmerczy, a y Czeley, 35 ręką, w ręce mocnej, w mocnej ręce, w ręce
czso gyo bil poswal poswem, kthori wszyol pan
silnej *okazując siłę, używając siły, vi adhibita :
Nakelsky z panem szandza po<z)nansky<m>
Gen wywodl Yzrahel z posrzod gych w rocze
w rancze, ten posew bil wyszedł po trzech lemoczney (in manu potenti) y w rameny wysoczech gyey mosza smyerczy 1420 Pyzdr nr 655;
kem FI 135, 12, sim. Pul; Jako Maczek... byeJaco Jandrzey... ne zabił Jagnę... manza any 40 zal gwalthownye na moy dom y ranyl moczną
go ot yego ranku strądze 1422 Kościan nr 933,
rąką w mem domu panicza Carszeczskego 1428
sim. 1407 Pozn nr 624; Bodzesz przeklyoti na
Kościan nr 1352; Mocznoo rokoo puszczy ge
szemy, istocz... przyyola krew brata twego
(^c. synów izraelskich) a w rocze sylney wy<z> roky twey (de manu tua) BZ Gen 4, 11;
rzuczy ge z szemye swey (per manum enim for
Ten nas vczyeszy od vczynkow y od robot roku 45 tem dimittet eos, et in manu robusta eiciet illos
naszu (ab... laboribus manuum nostrarum) na
de terra sua) BZ Ex 6, 1; Pomnyczye..., kako gest
zemy ib. 5, 29; Vczynyly Aaron y synowye gego
w moczney rocze (in manu forti) wywyodl was
wszytko, czsosz gest mowyl pan przes roko
pan s tego to myasta ib. 13, 3, sim. ib. 13, 9. 16;
Moyszesowo (per manum Moysi) BZ Lev 8, 36;
Bog vasch... moczną rąką odyąl vass z rąky
Wzrvszicze gy przes skvtki rook waszich (per 50 pharaonoyey Rozm 810; ~ jedna, pospolita,
opera manuum vestrarum) BZ Deut 31, 29;
pospolna ręka *wspólne działanie, obligatio, sponA ti tak, Ezdraszy, podle modroscy boga twego,
sio communis, ąuae pluribus simul competit vel
gen {pro iasz) gest w tvey roce (secundum saimposita est, indmsa : Szaloyali so pospolito
pientiam ..., quae est in manu tua), vstaw sodze
roko 1399 TPaw IV nr 567; Poszpolytha rąka
BZ I Esdr 7, 25; Jakom ya kobyli gwalthem 55 manus coniuncta ca 1455 JA XIV 494; Błyszczy
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szą k themv przicz przyszagą gyedną raką, ysze
gych oczecz nycz nye wyanowal gych maczyerzy
OrtOssol 26, 3, sim. OrtMac 21; O ctore kopanye y oranye przesz graniczą Jan ... y Raczybor... pospolitą rąką na mya żałowali, thom 5
ya nye orał v[o] gich, ale w swym 1462 PF VIII
19; Eze Maczey y Czczybor pospolną raką nye
ycradly Maczegewy 1462 ZapMaz 43; Manu
propria al. pospolną raką 1467 Trześn 79;
cf. 4.; ~ po martwej ręce, po odumarłej ręce, 10
po (h)umarłe(j) ręce, po umarłych ręku, po zmar
łej ręce, *tytułem dziedziczenia po zmarłym wła
ścicielu, nomine hereditatis, quae a possessore
mortuo veniF: A go..., quia usa est vlg. poszila
palium..., crinale... et alias res... post manum 15
mortuam vlg. po umarley rocze 1405 TPaw IV
nr 2487, sim. 1418 Pozn nr 951, 1420 ib. nr 1075;
Stanisław wzal pancz a dwadzescza grzywen
pusczini po Michale, po striu po gego, k gymsze
blysszy po humarley rancze 1420 AKPr VIII a 20
151, sim. 1461 ZapWarsz nr 1120; Hanca ne
pożyła XX grzywen possagu na Mandzygow
Margorzacze po vmarle rancze 1420 Kościan
nr 844, sim. 1424 ib. nr 1237. 1237 a, etc. ;
Szyagnally kto po odvmarleyrąncze po gymyenye 25
(ad hereditatem successoriam, OrtMac 105: po
ymarlego gymyenye), ten ma tho ypewnycz stoyączym gymyenym w temze prawye OrtOssol
79, 2; Mozely nyewyasta... za pyenyadze po
ymarley raczę (post mortuam manum) przy- 30
sandcz? ib. 80, 3; Jakom ya nye zabrał po Maczyeiv y Marczyny<e>, y po Dorothey, po szmarlych rąkąch ryschayaczego gymyenya 1468 Zap
Warsz nr 2984; Jsche ya nye dzirszą cząsczy
y bliszkosczy Malgorzączyn[y]ey po szmarley 35
rącza {pro rącze) ib. nr 3099; Po marthwey rącze
blyszkosczyą 1470 TymWol 59; Kthora blysskoscz na nye spadla po Gotarcze, szmarley
rącze 1470 ZapWarsz nr 2994, sim. 1472 ib.
nr 2967; Jakom ya po oczczv y po maczerzi 40
ymarlych rąnkv rzeczi domovich... nye wzal
sszyla 1472 ib. nr 3076; ~ po pustej ręce
*tytułem dziedziczenia po zmarłym bez spadko
bierców, nomine hereditatis, quae venit a posses
sore, qui heredibus carens mortuus e s f : Cum ... 45
lasko... Michaelem... citasset... super medietatem yille..., ad quam se predictus lasko post
Annam, Machnam, awas suas dilectas vlg. po
pvstey rancze proximiorem asserebat 1421
MMAe XVII 187; Jako Micolay... po Wocze- 50
chowey smyerci tam giste y Othuschu siadu {leg.
z śladu), na gemsze byl Parzysz... po gego
smercy, po pustey rancze, po Buthcze, syestrze,
y po Woczesche, synu geye, *citerdzesci *grywen
g<r)oschy schyrokych... za cobili nye po 55
S ło w n ik s ta r o p o lsk i V II

RĘKA

457

brał 1428 Pozn nr 1502; ~ przyjć w ręce
'być doręczonym komuś, pervenire, afferrC:
Any gim thy listy zastawne w rancze prziszly
1415 Kościan nr 559; ~ puścić komuś w ręce
'oddać do polubownego załatwienia, aliquid alicui
arbitro diiudicandum permittere’: Jako prziyeli
do Welgego Koszmina, tako szo pusczili gedna[n]cze<m> v rancze 1395 Pozn nr 187; Ysz
pany Vbiscowa my<a)la przywescz pana Micolaya..., a Marczin s Sczedrzykem pana Donyna, a tim myela moczno pusczicz w rancze,
a ony ge myely ygednacz o wszitky rzeczy 1420
Kościan nr 807; M athias... ab vna et Stephanus... parte ab altera moczno puscyli w rancze
nobilibus dominis Jarando..., Andree... et Alberto... pro lacu..., et isti debent inyenire me
dium inter eos 1420 TPaw VII nr 1562.
3. 'posiadanie, władza, opieka, nadzór, possessio, potestas, cura, custodia : a. *posiadanie,
własność (rzeczy, pieniędzy, majątku), possessio
(rerum, pecuniae, praedii)’: Thy ponoszę {pro
panosze) to dzedzino oth scsczidzesanth lath
<dzirżą>, a nigdi sz gych rancu ne postała 1398
HubeZb 94, sim. 1420 Kościan nr 768, 1417
AKPr \ I l i a 140; Stasszek dzerszi dzedzina...
XVI lat, a nigdi mu s ranky ne wichodzila 1398
StPPP VIII nr 7757; Oczin oczecz byl w dzerszenu
pyantey czansczi carczmi XV lat, a XV lat zastauil, a potem yo k swey rancze wycupyl 1399
StPPP VIII nr 8492, sim. 1403 Piek VI 177,
1405 KsMaz I nr 490. 490a; Niczs so ne nalezli
wszistcy moszowe bogaczstw w roku swoiu (in
manibus suis, Pul\ w swoych ręku) Fł 15, 5; Iaco
comendor ne ranczil panczinacze krziwen cu
Grzegorzewech {pro Grzegorzewey) rancze, al<e>
k swey 1402 Pozn nr 542; Jako Boro widzerszal
pokoyno dzedzino trzidzesczi lat y trzi lata
kromę tich lat, jako swe {leg. z swe) ranky za
stawił 1411 Pyzdr nr 330; Ysze Jąndrey... tą dzedziną... wydzerszal *crzydzescy lath spocoyne,
a ... nigdy s gego raky yisla na gynną raką 1420
Kościan nr 769, sim. ib. nr 769a; Yako pany
Margorzatha poloszyla list wyenny swey ranky
v woyta, a ten list Jacub zapowyedzal myeszczskim prawem 1420 Pyzdr nr 636; Esz Maczek
dal dwe wlocze Przedwogeui w szastawo, a on
ge dal oracz gynemu szwoy {leg. z swoi) ranki,
a Maczek gemu w nich ne przecasza 1420
TPaw VII nr 1859; Jaco Januss... z sswą szostrą... y s swimy przotky XXX lath wydzerzely
poi Szenna na gych ranką 1422 Kościan nr 947;
Czokoly ten vmarly szwych rzeczy albo gymyenyą dal swemv towarzyszowy za szywotą szwego
w raczę (in ipsius potestatem respondit)..., tho
gemv ma zostacz OrtOssol 49, 1, sim. OrtMac 60;
58
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Jakom ya nye gagyl w pospolny lyasz, alle
Cząsthokrocz... nyevolny rąkv panów szwok mey rancze robyono za mogye pyenandze
gych (manus dominorum suorum) yczyekayącz
1446 PF VIII 18; ~ wydzierżeć na jednę
a wyerowacz szą chczącz, v obczych zemyan...
rękę, wytrzymać ku jednej ręce, nie wypuszczać
noczowąni bywayą y chowany Sul 82; Otocz
z jedne ręki, z ręku 'posiadać coś nieprzerwanie, 5 twoya dzewka gest w twoyu roku (in manu tua
bez zmiany właściciela, sine intermissione aliąuid
est), vczyn s nyo, czso chczesz BZ Gen 16, 6;
habere5: Micolay dzerzzy tho czonscz w CroszniDani bodzecze w nyeprziiacźelske rocze (in ma
nye mimo trzydzesczy lath, sz ranku ne wipunibus hostium) BZ Lev 26, 25, sim. ib. II Par
sczayancz 1411 HubeZb 55; Yako czso dzerszy
28, 5, Fl 105, 39; Nye boy syo gego, bo w roko
Dobromir tho dzelniczo, tho dzerszal pocoyne 10 twoyo (in manu tua) dalesm *ge y *wszitstek
mymo trzidzesczi lath y mymo trzi latha nye
lvd, y wszitki zemye gego BZ Num 21, 34, sim.
wypusczayancz z gedne ranky 1420 Pyzdr nr 631,
ib. Jer 29, 21; Wiszwolon bodze nyeyinni z rokv
sim, 1425 ib. nr 796; Yako czo szalowalą Jagpomsciczelowich (de ultoris manu) BZ Num
nesska... na Yadwygą o *czczwąrtą cząscz
35, 25, sim. EwZam 290, Rozm 740; Wipraw
Gnusschyny, tą yydzersalą mymo trzydzessczy 15 pan Dawyda z roky nyeprzyiacyelsku (de manu
ląth na yedną raka 1424 Pozn nr 1174, sim. 1422
inimicorum) BZ I Reg 20, 15; Nye bodze po
dano myasto to w roce (in manu) krolya asyrib. nr 1121; Yako Katharzina a Marzgorzatha
skego BZ IV Reg 18, 30, sim. ib. Judith 7, 17; Acz
wytrzimali trzidzesczi lath ku yedney rocze
syo on nawrocy ku zbitkom, gisz so ycyekly
s swymy przotky tho czoscz Wangrzech {leg.
20 roku krolya asyrskego (manum regis Assyriow Węgrzech) 1430 Pyzdr nr 949.
b. *władza, moc nad czymś, alicuius rei porum) BZ II Par 30, 6; W roku czudzich (in
manu extraneorum) yczinyoni so poswyotne
testas, potentia : *Pospecsice so..., izbisce duse
rzeczi BZ I Mach 2, 8, sim. 1461—7 Serm 416v;
uase zdroky ('z ręki5) urogow uasih d [...]nily
Vkladi y prawa są przez rącze bosze ystawyony
Kśw cr 10; On ten to fszyczek svath f sw {leg.
swu) roku gestcy gy on byl sgromadzil Gn 4b; 25 Dział 1; Dusza moia w ranku twogich (anima
Wstań, gospodne bosze, y powiszona bodz roka
mea in manibus meis Psal 118, 109) zawzdi,
twoia (exaltetur manus tua) FI 9, 34, sim. Pul,
a zakonu twego nye pomnyalem M W 37a;
sim. FI i Pul 20, 8. 31, 4. 88, 14, etc.; W itargn...
Czyalo swe szwyathe w raczę podał kathowszkye
M W 64 a, sim. Naw 144, ca 1500 SIO cc X I I 161;
z roky psey (de manu canis, M W 31 b: z ranky
nyerzodney) iedzinaczko moio FI 21, 21, sim. 30 W poganszką nasz rąka dawasch XV ex. MacDod 138; Oknem w koszy spysczon geszm przez
Pul; Ani ies sczisnol me w *roku neprzyaczela
(in manibus inimici) FI 30, 10, sim. Pul, sim. FI
mur, a tokom {pro takom) yszedl rękv gego
{sc. starosty, effugi manus eius II Cor 11, 33)
i Pul 36, 35. 122, 2. 3; W roku twoiu szczosce
XV ex. SKJ I 67; Tegodlya sukaly, by y {leg. ji
moie (in manibus tuis sortes meae) FI 30, 18,
sim. Pul; Witargn me z roku neprzyaczelow mo- 35 'go5) mogły yącz, a on yyschedl z ych rąky (de
manibus eorum Jo 10, 39) Rozm 430, sim. ib.
gich (de manu inimicorum meorum) FI 30, J9,
sim. Pul, sim. FI i Pul 34, 12. 105, 11, BZ Gen
615. 617. 800; Bądzye... zamyeschanye myedzy
32, 11. Ex 14, 30, Rozm 428; Strzali twoie wkloti
ludem y mogą y {leg. ji 'go5) nam odyącz s naschych rąk ib. 509, sim. ib. 512. 616. 648; Kyedy
so w mo y stwerdzil ies nade *mno roko twoio
(manum tuam) FI 37, 2, sim. Pul, sim. FI i Pul 40 myą *yetego od Zydoy yzryczye, yschyczy...
80, 13; Od moczi roki twoiey (manus tuae)
yczyeczeczye, a mnye samego ostayyczye v ych
ia iesm zszedł w strofowanu FI 38, 14, sim. Puł\
rąkv ib. 580; Yvz mamy Iesusa v rąku, yyzsczy
yąth ib. 663; Nye ydrączayczye syna mego...,
Roka twoia (manus tua) rozegnala iest lud
bocz on vass vyvyodl pharaonovych rąku ib.
FI 43, 3, sim. Pul, sim. FI i Pul 79, 18. 88, 21;
Bog odkupy duszo moio od roky pkelney (de 45 740; ~ "władza sądownicza, iurisdictio : Woyth
manu inferi) FI 48, 16, sim. Pul; Odkupił ie
nye może ypewnicz nykogo, ktho zaluge na
kogo gynego, gymyenym, czo nye leszy pod gego
z roku {Pul: z ręky) zamoczaioczego (de manu
rąką albo poszluszenstwem (bonis in iudicio non
tribulantis) FI 77, 47; Oni z roky twey (de manu
iacentibus) OrtOssol 47, 1, sim. ib. 15, 2, Orttua) odpodzeni so Fl 87, 5, sim. Pul; Bo w rocze
iego (in manu eius) so wszistky craie zeme 50 Mac 57; ~ dać, podać, wydać za rękę "wydać,
przekazać dłużnika w ręce wierzyciela, (debitoFl 94, 5, sim. Pul, M W 108a; Margaretha szerem creditori) praedem dare’ : Bandzely goscz
dzi pod Marczinowo roka na szoltistwe 1406
HubeZb 85; Jana a Gnewossa... any on ssam
gosczyowy albo gynemy czlowyeku... za rąnką
wydań o dług, tedy woyth ma mv gy wydacz
{sc. Mikołaj) yąl, any go swe {leg. z swe) rąky
ginnemy w yączstwo dal 1426 Kościan nr 1164; 55 [y] szchowacz tako długo, asz mv ten dług za-
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placzy OrtOssol 69, 4, sim. ib. 18, 2. 69, 3, Ort
Mac 92; Gdyby komv wydano albo podano
z prawa <jego dłużnika) za raką (per manum datus foret) OrtOssol 82, 1, sim. ib. 19, 4,
OrtMac 110; Podadzaly mv go (sc. dłużnika 5
wierzycielowi) s prawa za raką, tedy go <nie>
może wyyacz s tego on, czo mv gy pyrwey po
dano za raką OrtOssol 82, 2, sim. OrtMac 111;
Vynny ma bycz dan za rąką dlvsznykowy
Dział 8; Gdy badą (sc. winni) przeparczy są- 10
downye, mayą bycz dany za rąką (ad manus
suorum adversariorum ligati tradantur, Sul 22:
abi w rancze przeczywnykoom swoym zwązany
bili podani) ib.; ~ dać w ręce miecza 'wymor
dować, necare : Oni zaprawdo po proszniczi 15
szukali so dusze moiey, wnydo w nyzcosczi
zeme, dani bodo w rocze meczą (tradentur in
manus gladii) FI 62, 9, sim. Pul.
c.
*opieka, nadzór, zarząd, cura, custodia, regimen : Widzisz, bo ty trud y bolescy znamo- 20
nuiesz, yszby dal ie w rocze twoie (in manus
tuas) FI 9, 36, sim. Pul; Ne so pamotlywy roku
(Pul: ręky) rego (pro iego, manus eius) FI 77, 47;
Eze Stach bodo Yanowim *opocadlnikem dal
gy swu (leg. z swu) roku na sluszbo 1401 25
HubeZb 100; Nassą *dussy polecz[cz]icz oczczu
bogu w ranka ca 1420 R XXV 229; Tho gymyenye w rąncze prziyaczelom telko thim, gysch
thim tho dzyatkam lepyey bi vczinyli, w opyekąn ma bicz polyeczono (ad manus amicorum... 30
in regimine committantur) Sul 107; Przisly do
Ierusalema przes roko dobro boga swego nad
sobo (iuxta manum dei sui bonam super se)
BZ I Esdr 7, 9; Odwazilem k gich rokama (in
manibus eorum) srzebra lyber szescz ib. 8, 26; 35
Pod cyenyem roki swey (in umbra manus suae)
obronyl myo gest BZ Is 49, 2; Jam myal mogey
zony wszyczko gydacze gymyenye w sz<w)ey
obronye y mogyv rakv (in potestate sua, Ort
Mac 134: w mogych rąkv) OrtOssol 97, 2, sim. 40
ib. 97, 3; Synv boży,... poleczam duszą w thwe
rącze ca 1500 SprTNW V 17; Oczyecz bog mylvye syna a wschytky rzeczy dal yemv v yego
rącze (dedit in manu eius Jo 3, 35) Rozm
241; Ovcze moye sluchayą glossa m ego..., a ya 45
ym daye zyvoth yyeczny, yze nye zgyną na
vyeky any ych kto z moych rąkv vchvaczy (et
non rapiet eas ąuisąuam de manu mea Jo 10, 28)
ib. 428; ~ dać (s)chować, brać itp. k(u) wier
nej), dobrej ręce, ku wiernyma rękoma 'dać 50
coś na przechowanie osobie godnej zaufania, lub
brać coś na przechowanie jako osoba godna za
ufania, aliąuid apud aliąuem deponere, aliąuid
alicui asservandum dare (dicitur de homine, cui
fides habetur) vel ab aliąuo asservandum acci- 55
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pere : Yaco Sczedrzik, yego pani s yey dzatky
ne szachowali listów y polthorasta owecz, czosz
Aaron Szid da<ł> szchowacz k werne rancze
1406 Pozn nr 827; Jaco Jacub ne dal Wiszacowi
lista chowacz k werney rocze 1409 Kościan
nr 408; Yako Mancarz my wroczil list rokogemsky, ysz y (leg. ji 'go5) Olbracht wyprawił,
a tego listam ya ku wyernyma rokoma nye brał
1426 Pyzdr nr 810; Jaco my Jąndrzich y Dzyrzek cum fratribus nye dały gynnego lysta cho
wacz kv wernyey rąncze, gedno then, czom gy
przeth prawem polozyl 1427 Kościan nr 1293;
Przeto zapowyedz położono o thy zapowyedne
pyenadze v gednego dobrego czlowyeka k wyerney rącze tako długo, aszby ten, czo ge zapowyedzal, vkazal, czo za prawo ma ku thym pyenądzom OrtOssol 65, 3, sim. OrtMac 87; Gdysz
on z opyekaldnyky[em] pospołu... dofoldrowaly szye thych długów y tesz w gego gymyą
wloszony v dobrego czlowyeka k wyerney rącze
(OrtMac 87: kv dobrey rącze) OrtOssol 65, 3;
Yako my Stanisław nye dal cztyrzęch y dwdzyesthu koop chovacz ku vye<r)ney rącze za głowa
nyegdy Janową, Stanislawova szyna 1471 ZapWarsz nr 1421.
4.
'poręczenie, poręka, zabezpieczenie zobo
wiązania, wykonania wyroku, stawienia obwinio
nego do sądu itp., fideiussio, cautio, vadimonium :
Rąnk danye stipulaciones (accepi librum possessionis signatum et stipulationes, et rata, et
signa forinsecus Jer 32, 11) 1471 M P K JY 100;
~ dać, dajać, dawać na ręki, na ręce 'wydać,
wydawać za poręczeniem, fideiussione, sponsione data reddere’: Jaco Czestk daual Jacuszewi skot <na> ranky, iaco sand skaszal 1388
Pozn nr 50; lsz Stephanus Pettra vczandzal,
isze ot nego cradl, a on mv dayal poddlug prawa
na ranky 1397 Kościan nr 33; Czso wzol Maczegewi Vocenecz kone na drodze, to ge dal na
rocze pirzwego dna 1402 Piek VI 93; Iacosmi
bili posli do Grzimka ot Marcina, bi dal cone
na ranki 1404 ib. 229, sim. 1405 Pozn nr 760,
1410 HubeZb 52; Jaco nass pan Mycolay Nepartsky sial do pana Janussa Vnanczskyego,
aby gego czloweka dal na ranky na panskye
skazane, a on go dacz ne chczal 1422 Kościan
nr 927; Ize burgrabya pana Jana Rydzinskyego
dal Tymą *laswicz na ranky s Friczewą volą
ib. nr 950; Yako gdy Pyotr obsylal, aby gemu
czansza na ranky dana, a o tey czanszy soltisz
nye wyedzal, aby była w dzyedzynye any gey
w domu myal 1424 Pyzdr nr 980; Yz pan Abra
ham Dzbanszky nye wząl kmotowicza Jana gwał
tem cum XX nobilibus..., ale prziszedl do nego
potem, kedi go obszilal, aby gy dal na ranky
5 8*
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na panszke skazane 1427 Kościan nr 1276;
dzesczy grziwen y za trszy z gich wolo y przi
Yakom ya tych ludzy na ranky sz thwyrdzey
tern biły, kędy listh pisań 1416 Kościan nr 585;
nye dal tedy, gedim gye o Gawła w czwyrdzy
Ize Thomek Capusta ranczyl Lysscowy ranką y
myal 1438 Pyzdr nr 1170; ~ żądać czegoś na
wsti s tymy rancoymyamy, czsso szą w tern
ręki *domagać się wydania czegoś za poręczeniem, 5 lyscze 1421 ib. nr 912; Jacom nye ranczyl ranką
any vsthy za listh Czemye 1424 ib. nr 1243; Ja
za poręką, fideiussione, sponsione data exposcere,
com ya nye ranczyl potcomorzemv w rąką za
efflagitare’: Jaco Michał zodal v Paszka cobily
na roky, a on mu yeg ne *chal dacz 1391 Pozn
Wyanczincza Curanowskego ot pana Pelky yego
cząsczy 1425 ib. nr 1125; Yakom ya nye ran
nr 95; Yako sin moy nye wszyal Mycolayewy
dwu szyekyru na Psarzech any gich nyosl 10 czil sza sto grziwyen w ranką panu Mikolayewy
w moy dom ..., any gich v mnye na ranky
za wyano y posag gyego dzyewcze 1444 Pyzdr
nr 1215.
*szodano 1419 Pyzdr nr 597; ~ pospolita,
5. mocna ręka 'oddział wojska, manus milipospolista, pospolna ręka *wspólna, solidarna
tum : Kyedy vzryal posła svego rannem ode
poręka rękojemców i dłużnika, zabezpieczenie,
fideiussio, vadimonium : laco mi Jaszeg ne *fzre- 15 słanego, posiał moczna rąka Archelaus, blyszko
yedennasczye tyszyączy (missa grandi manu
szil idem... o dwe grifni płatu, iaco mi ranczil
satellitum, Archelaus circiter novem milia occipospolno ranko 1395 Kościan nr 19; Jaco randit) Rozm 112.
czili pospolita ranka VI grziwen za Maczeya
6. 'miara miodu, zawierająca od 6 do 15 garncy,
1398 StPPP VIII nr 7258, sim. 1400 Pozn nr 472;
Esz Nicolaus Dulowsky, czsosz myal prziyancz 20 mellis mensura, ąuae 6—15 mensuras garniec
vocatas continebaf: Cum novem pullis mellis
rakoymye ku posspolitey rancze ss Sandzischem,
al. *thry ranky per alios homines de eodem
to prziyanl ku swey rancze, opusczo Sandzisza
districtu singulis annis exsolvendis dedimus
1401 PKKr II nr 9; Eze Potr y Adam ne ran(1441) 1492 KodW ill 191.
czyly pospolno ranko groszy dwudzestu grzywen
Rękaw 1. 'okrycie ręki, część odzieży wkładana
1407 HubeZb 121, sim. 1420 TPaw VII nr 1380, 25
na rękę, połączona trwale z okryciem tułowia lub
1467 Trześn 79; Jacom ne ranczil za trzi typrzypinana, manica : Mayą braczya myeczi rąsancze krziwen capitule gnesdzenskey swim (leg.
kavy czyassne (clausas manicas) 1484 Reg 709;
z swym) striyem pospolito ranka 1407 Pozn
Jakom ya nye pobrał gwalthem Zydowy... rze
nr 615; Yaco mne Thomek obroczil listh za
brata pospolisto roko 1411 KsMaz I nr 1698; 30 czy..., tho yest schvby..., suknyey modrey se
srzebrem na rakawy<e>ch 1488 ZapWarsz
Velislaus cum patre... et Bartholomeo... fidenr 1628; Yedvo yrzuczyl na szye suknyą, aze
iussores pospolna roka 1418 Czrs 188; Jako
gy poczaly czyagn[y]ącz, ależ potem yzdzyal
mne Micolay ranczyl ranką pospolithą dwa
syoye rącze v rąkavy Rozm 827; ~ Jszem ya
eona 1425 ZapWarsz nr 145, sim. 1446 ib.
nr 778, 1480 ib. nr 1506; Quomodo nobiles 35 ne pożyczała plaschcza y rakawow z adamasku
1432 Pozn nr 1406; Jacom ya ne ranczyl WloPaulus..., Pełka... fideiusserunt manu codzimirowy... dzeszanczi loketh szukn[n]a...
niuncta, pospolna ranka, pro nobili lohanne
y postawczowych rankawow 1435 ZapWarsz
1434 AGZ XI 89, sim. 1454 ib. 402; Fideiusse
nr 513; Jako ja nye wzal thkanky pyerloyey,
runt unita manu al. pospolną rąką 1454 ib. 400;
Quia ipse pro nobili Ioanne... manu coniuncta 40 rakayow postawczovich, czepcza examythnego
1456 ib. nr 994; lakom ya nye ranczil wiprawi
al. pospolythą rąką fideiussit 1499 AGZ XVIII
po Malgorzecze..., plascza..., rankawow kow408; ~ Jadrzey zadał racoyemstwo (pro ratirowich w trzy lokczye 1468 AKPr VIII a 55;
coyemstwa), by mu to Paweł obraczil. A rzacza
Jsze Thiphan *nyal dacz rankawy za polthory
('rządca5) paney Gorzewskyey rzeki: Bracze,
chcza czi ya obraczicz ku paney rakam, hyszchą 45 kopy... Janoui 1474 ZapWarsz nr 1408.
2. rękawy żelazne 'okowy na ręce, manicae :
(leg. hiż 'iż5 się) tobye zapłatą ma stacz pole
Kv swozany krolew gych w przekowach, a weprawa 1430 Pozn nr 1353; ~ ręczyć w rękę,
lebne gych w rokawech szelasznych (in manicis
w ręce, ręką, w rękę ślubie *zabezpieczyć zobo
ferreis) FI 149, 8, sim. Pul.
wiązanie przez symboliczne podanie ręki lub ude
Rękawica f o r m y : n. sg. rękawica ca 1500
rzenie ręki o rękę, manibus porrectis obligatio- 50
Erz 84; ~ n. pl. rękawice 1495 RocznKrak XVI
nem confirmare : Kedi Jacub Bilanta Adama
63; ~ g. pl. rękawic 1420 TPaw VII nr 1539,
Bilanto przeprzal, isz mu ne mai w tey dzedzine
1462 Czrs s. XLI; ~ ac. pl. rękawice 1409
vadzicz i gemu w roko slubil 1405 Kościan
KsMaz I nr 1396.
nr 280, sim. 1416 ib. nr 588; Jakoszmy FranZ n a c z e n ie : 'okrycie wkładane na palce, dłoń
czkowy y yego zene ranczily w rancze za trszy- 55
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i część przedramienia, tegumentum manuum, digirękojemski 1426 Pyzdr nr 810; neutr. rękojem
tale : O ktori na mo captur y o rankauicze Arskie Sul 16; ~ i. sg. f. rękojemską Sul 35;
nolth zaluge, tich ani ya ne wzol, ani vzithka
~ n. pi. m. rękojemskie 1443 Pozn nr 1634;
mam 1409 KsMaz I nr 1396; Jako[m] moy pa
~ g. pl. m. rękojemskich 1411 Czrs 352, 1424
robek ma kasznya ne wszyąl Micolageui ran- 5 KsMaz II nr 453, 1425 Pozn nr 1204; ~ ac. pl. m.
cauicz, nogauicz y meczą 1420 TPa w VII nr 1539;
rękojemskie 1423 ZapWarsz nr 58, 1427 Pozn
Jakom ya nye wzyanl gwałtem... Maczyeyowy
nr 1254.
suknyey..., burschi..., rankuvicz (pro rankaZ naczenie: 'związany z rękojemstwem, fivicz) 1462 Czrs s. XLI; Łapka, dwa piachy,
deiussorius': Chczemy abi ten, oth kogo wyszła
myschky, renkawycze, oboyczyk 1495 Roczn- 10 kląthwa, dobrim obiczayem, tho yest s *doKrak XVI 63; Cirotheca, id est manuum tecsthaczeczną przisząsną alybo rąkogemską pewtura, inde ciroga idem, rąkavyczą ca 1500
nosczą (cum sufficienti cautione iuratoria vel
Erz 84.
fideiussoria) o stanyw kv praw {leg. prawu)...
Rękawiczne 'kwota płacona przez nabywcę do
bil ypomyenyon Sul 35; Kaknykole lybo przes
datkowo przy akcie kupna—sprzedaży, pecunia, 15 rakoyemske yprzespyeczenye (per fideiussoriam
quae ab emptore insuper sohebatur': Burrardus...
cautionem), lubo ktorimkole ginszim obiczayem
accusavit contumaciam in primo termino Pethaky ślub myedzy ye wnydze..., tho skazyyemy
bicz wsdryszone a proszne Sul 76; ~ list ręko
tri... pro circulacione medie decime... valoris
12 marcas grossorum et 8 scotos vlg. rankauiczjemski *pismo zawierające rękojmię, litterae fide
nego 1393 AKPr X 16; Vitus... jurę super Bol- 20 iussoriae': Yaco Micolay... ne rączil Olbrach
towy, aby my pyeczącz do lista rącogemskego
czone aquisiu<i)t octo marcas vlg. rankawiczne
{war. rącogemnego) myal przywessicz 1421
1409 StPPP II nr 1230.
Kościan nr 873; Yaco Olbracht... ne wraczal
Rękawicznik *rzemieślnik wyrabiający ręka
lysta Szegocze przed tim czaszem any na ten
wiczki, digitalium opifex : Proporzecz Stanisła
wów, rakawycznyk *Andzeyn gy noszy 1471 25 czasz, yaco gego lyst Wirzbanczin racogemsky
mowy 1425 Pozn nr 1491, sim. ib. nr 1490; Yako
GórsPiech 212; Ursula, filia olim Stanislai, rąMancarz my wroczil list rokogemsky, ysz y {leg.
kavicznik de Stradomya 1474 StPPP II nr 4123.
ji 'go5) Olbracht wyprawił 1426 Pyzdr nr 810;
Rękawka bot. 1. *ciemierzyca biała, Yeratrum
Jaco ty listy rakoyemskye, czo pąn Dobrogost...
album L ! : Eloborus albus, id est *rąchawka uel
30
rączil za Maczka... y za Dobeslawa..., stracziczemyerzycza XV ex. GILek 55.
lesm y sgubyl 1427 Pozn nr 1254; Listhy rąko2. Maryje rękawka *zawilec gajowy, Anemone
yemskye na cztyrzy y na dwadzyeszczya grzynemorosa L ? : Marie r[z]ąkawka azaracastrum
wyen polugroschkow 1443 ib. nr 1634; Ysch
1472 Rost nr 1779. list Woczyechowi... rąkogyemsky na pana CzuRękojemny 'związany z rękojemstwem, fideiussorius5: Szą {leg. za) rąkogemne ypewnyenye, 35 rila, kthori byl na cztyrzy na dwadzyeszczya
grzywyen v Yascha..., kyedy dom sgorzal, thedi
tho gest za rąkogemsthwo (pro... fideiussoria
theze list sgorzal ib. nr 1635; ~ rękojemskie
cautione, Dział 64: o ... rakogemstwo) swego
pieniądze 'pieniądze poręczone rękojmią, pecunia
pana kmyecz nye ma bycz począdzan Sul 70;
~ list rękojemny 'pismo zawierające rękojmię,
fideiussone cauta : Jacom ya ne winowath Bor
litterae fideiussoriae : Jaco Micolay... ne rączil 40 kowi *poł copy rancoyemskych penandzy 1411
Czrs 352; O kthore penodze rankogemske WanOlbrachtoui, aby mv pyeczącz do lista myal
chno na mo szalował, tim ya yemu szaplaczil
rącogemnego {war. rącogemskego) przywessicz,
1423 ZapWarsz nr 58; Eze Adam Przeczslawovi
czsso rączil za Wanczincza 1421 Kościan nr 873;
yinowath szecznacze grossi rankoyemszkich
~ rękojemne pieniądze 'pieniądze poręczone
rękojmią, pecunia fideiussione cauta : Jaco dla 45 *penoczy 1424 KsMaz II nr 453; Yako o nezaplaczene penadzy rakoyemskych przeczyw
nyezaplaczenya tich pyenądzy rącoyemnich z a ...
Rzischcouiczu, czo ye wranczil Janusch..., tam
Janusium sum scodzen 1420 Kościan nr 840;
ych ne wiprawich {pro wiprawil), sza skothny
Thomek ne rączil *Stanislaowy poltory kopy
racoyemnych penądzy 1445 ZapWarsz nr 754;
{leg. szkodni) *sto y scheczdzezanth grziwen
Jakom ya nye yynoyath Vąnczlavovi rakoyem- 50 1425 Pozn nr 1204.
Rękojemstwo, Rękojemwstwo, Rękojewstwo,
nich pyenyądzy szethmdzesszanth grosschi 1449
ib. nr 897.
Rękomstwo, Rękowstwo fo rm y : n. sg. rękojem
stwo 1400 StPPP VIII nr 10081, 1422 Pyzdr
Rękojemski f o r m y : n. sg. m. rękojemski 1425
nr 706. 707, OrtCel 5, ca 1500 Erz 84; ~ g. sg.
Pozn nr 1490. 1491, 1443 ib. nr 1635; ~ g. sg. m.
rękojemskiego 1421 Kościan nr 873; ~ ac. sg. m. 55 rękojemstwa 1391 TPaw IV nr 3850, 1393 Pozn
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nr 131, 1396 TPaw IV nr 5267, etc. etc.; rękojemwstwa 1427 Kościan nr 1271, 1428 ib. nr 1356;
rękojewstwa 1428 Kościan nr 1323. 1335; rękomstwa 1399 Kościan nr 133; rękowstwa 1397
Pozn nr 346; ~ d. sg. rękojemstwu 1446 StPPP II 5
nr 3267, 1484 ZapWarsz nr 1558; ~ ac. sg. rękojemstwo 1391 Pozn nr 290, 1402 KsMaz I
nr 231 a, 1405 Pyzdr nr 252, 1407 HubeZb 85, etc.
etc.; rękomstwo 1391 Pozn nr 86, 1393 ib. nr 174.
179, OrtOssol 94, 3; ~ i. sg. rękojemstwem 10
1408 Pozn nr 645, Ort Mac 121; — /. sg. (w) rękojemstwie 1406 KsMaz I nr 726, 1422 Zap
Warsz nr 44, 1436 ib. nr 470, etc.
Z n a c z e n ie :
'poręczenie,
zabezpieczenie
zobowiązania, rodzące odpowiedzialność ręko- 15
jemcy zamiast lub obok dłużnika, sponsio, fideiussio, cautio3: Isz Maczey ne mai Sandziwogium poszbiwacz lati o racomstvo 1391 Pozn
nr 86, sim. 1393 ib. nr 174. 179; Jako mam
s mimi dzeczmi skodi sedmdzessot grziven i dve 20
o V0czenczevo rocogemstwo 1391 ib. nr 290, sim.
1405 Pyzdr nr 252, 1434 ib. nr 1099, 1435 ib.
nr 1092; Pro viginti marcis caucionis fideiussorie dotalicii *rekoyemstwa 1391 TPaw IV
nr 3850; Pro fideiussoria caucione, yidelicet ran- 25
koyemstwa 1396 TPaw IV nr 5267; Esze Jan
Woczechowi... za Yandrzeya ne zaplaczil racoyemstwa 1398 HubeSąd 2 \\,sim . 1405 Kościan
nr 277, 1405 KsMaz I nr 532, etc.; Jacosm przi
tern byl, gdze Jacuss ranczyl trzy grziwni Mi- 30
chalcoui... zacladu, rancogemstwa za S<t>anislaua 1398 StPPP VIII nr 6902, sim. 1419
MPKJ II 300; Iacom ia ne sdzil ot *szesczorka
scota penądzi za rocoyemstwo 1402 KsMaz I
nr 231 a, sim. 1407 Kościan nr 341; Jacosm 35
smowil rok... w ssobotho po Gromniczach pot
tim rancoyemst[e]wem, jacosz Bodzantha przód
ranczil 1408 Pozn nr 645; O które rancoyemstwo
Pauel zalowal, tom mu ya zaplaczil s pełna 1411
KsMaz I nr 1648; Yako czso na myo zalowal 40
Micolay, takego mu rocoyemstwa nye snayo
1419 Pyzdr nr 587; Yakom przód dzelil Byenka
z braczą, nysz szye tho rancoyemstwo stało
1422 ib. nr 706, sim. ib. nr 707; Jaco czsso my
Mycolay... nye zaplaczil *polgednyeynascze 45
grziwny rąncogewstwa pro Janussio..., tegom
scodzen jaco X marce 1428 Kościan nr 1323;
Cum uno fertone ot pana Mycolaya... rąncoyemwstwa ib. nr 1356; Jacom ya Michała nye
sbil po rancogemstwe siło 1436ZapWarsz nr 470, 50
sim. 1439 TymWol 51, 1470 ZapWarsz nr 2986;
Gdi ktho bi byl skazani, a doszicz wczynycz
alybo dostatecznego rąąkoyemstwa (sufficientem fideiussoriam cautionem) dacz a vczinycz
wsgardzylbi a sz sandv... bi ssczedl, przerze- 55
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czonego rąąkoyemstwa nye wczynywszi (non
praestita praedicta cautione, Dział 18: any rakoym postawywszy) Sul 31; Za rąkogemsthwo
(pro... fideiussoria cautione) swego pana kmyecz
nye ma bycz począdzan Sul 70, sim. Dział 64;
Jacom ya nye wzyal Janowi po rakoyemstwye
owcze gwalthem 1452 ZapWarsz nr 954, sim.
1467 ib. nr 1289; Fideiussoria caucio, id est
rakogemstwo OrtCel 5; Ma-ly goscz albo gynny
czlowyek, czo nye może rąkoyemszthwa (fideiussores, OrtOssol 86, 1: poraky) myecz..., mozely przyszyadz w szawyeszony czasz? Ort Mac
116, sim. ib.; Mayą-ly onego nyepewnego zathwerdzycz rąkoyemszthwem (OrtOssol 89, 1:
porąka) albo gynnym kthorym obyczayem? ib.
121; Jako themv rakoyemsthwv dzessyacz lyath
mynala 1484 ZapWarsz nr 1558; Vadimonium
zakład albo rakoyemstwo ca 1500 Erz 84;
~ (być) prozen rękojemstwa 'być zwolnionym
od zobowiązań wynikających z poręczenia, officiis e jideiussione manantibus solvi3: Iaco Boguss
ne roczil ąuatuor marcas za Czaslawa przecziwo
Jaskowi, ale roczil gy pred prawo *postavit.
[Gjkedi gy postavi, tedi rokoyemstwa prozen
1405 Pyzdr nr 266; lako pr[z]auie Pawsecz ran
czil za D obka... pode *strzemi grziwni, yesze
mai plascz wroczicz, a gdybi byl plascza ne
wr[z]ocil, tegdy tego rakoyemstwa pr[z]oszen
1418 AKPr VIIIa 144; ~ dać, położyć rękojemstwo 'poręczyć, zabezpieczyć, umocnić zobo
wiązanie, spondere, cavere*: Thedy maya gym
dacz równy dzyal thego gymyenya a maya rąkoyemszthwo (OrtOssol 77, 4: porąką) albo
gynna pewnoscz dacz OrtMac 105; ~ Pro
Vito et pro Machna yolumus caucionem fideius
soriam ponere, quod ipsum impedire non debebunt poloszycz *rąkoemstwo 1418 TymWol
80; ~ dobyć rękojemstwa, rękomstwa *uzyskać
wyrok zasądzający rękojemcę na wykonanie
świadczenia, efficere, ut fideiussor sententia iudicis promissa facere cogatuP: Jaco czosm dobił
ronkomstwa na Ba worze..., tego *man
*szckodo *dzeczen grzywen 1399 Kościan nr 133;
Jako Margareta caszala Janoui rancicz schescz
kop od dzeczi za bidlo y tego gesth rancogem
stwa na Jane dobitho 1419 TPaw VII nr 1167;
~ dać, dawać, puścić, wrócić na rękojemstwo
*wydać rzecz, osobę za poręczeniem, per sponsionem aliąuam rem, aliąuem dare*: Jacosmy
posly były od Andrzeya do Potrascha, aby
oszmoronathcze dobythca dal na rocoyemstwo,
czso zaganl na gego dzedzinye 1416 Pyzdr
nr 475, sim. 1419 Pozn nr 975; Yakosm sial
trzycrocz do Maczka, a on my nye chczal dacz
kony na *rokoyemstwo na panske skaszane 1419
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Pyzdr nr 602; Kedi gest Krczon tego kmecza
dla nyewyprawyena rąkoyemstwa Gylowa ot
na rancogemstwo na panske skaszane dal, tedi
Trutka woyta na ten rok gem szcodzen pyanczgest gi potem Krczon yanl 1419 TPaw VII nr 756;
dzessząd grzywen 1420 Kościan nr 827; Jaco
Jaco myą burgrabya... sial do Jandrzycha..
o newyprawene rącogemstwa pana Janusszewa
aby mv zwerzepky dal na rancoyemstwo tedy, 5 za N ikła... gem scodzen X marcas 1421 ib.
kyedy ye zayąl pirzwego dnya, a on gich dacz
nr 875, sim. 1423 ib. nr 988. 1007, etc.; Jaco dla
ne chczal, a yam chczal za nye ranczicz 1423
nyewyprawenya rąncoyemwsthwa pana BarthoKościan nr 1001; Czo moy rzacza... wszal
scha przeczywo panv Dzedrzychowi gem sco
sz Moschyny cone y *gynnye rzeczy, tom
dzen decem marcas 1427 ib. nr 1271; Jaco ya
wschitko dąl na rankoyemstwo a nycz szobe 10 dla nyewyprawenya s rankoyemstwa oth pana
ne ostawyl 1424 Pozn nr 1186; Jakom mv ya
Baworowszkego gem scodzen tako wele, yako
X marcas ib. nr 1302, sim. 1446 Pozn nr 1639;
nye myal dacz lysta na rancogemstwo taco, yaco
na myą zalowal 1425 Kościan nr 1138; Gdi ktori
~ Yako Y an... o nezaplaczene rakoyemstwa
starostha... ktorego przebiwaacza... dlya ktorichoth Phaliboga... za Mycolaya... yesd skodzen
koly przestanpow... gymye..., taky starostha... 15 trzydzesczy grziwen 1425 Pozn nr 1203, sim.
1437 Pyzdr nr 1152; ~ (po)pełnić rękojemstwo
wschitka gymyenya yego ma dacz na rankoyem
*wykonać zobowiązanie, wynikające z poręczenia,
stwo (omnia et singula bona sua debet dare ad
officia e fideiussione manantia explere : Jacom
cautionem fideiussoriam) Sul 111, sim. ib. 112;
ya z Pyotrem... nye ygednan, abych czloweka
Then maz dan na rąkoyemszthwo (ad fideius
soriam cautionem, OrtOssol 38, 3: na poraką), 20 myal przyancz zassą, ale my myal rancoyem
stwo pelnicz 1424 Kościan nr 1022; ~ Esz czso
aby go poszthawyono na wyrzeczony dzyen
yest... Mleczkoranczil*ze dzewkaPhilippowi...,
Ort Mac 42; ~ Esze czso iest pan Marcisz po
to rakoyemstwo yest popelnono 1400 StPPP VIII
brał Maczeyowo gymene, to yest pobrał sza
nr 10081; ~ postawić kogoś w rękojemstwie
czinsz, za ogrodzene i sza sep, a potem to na
*rokoyemstwo dawał, a on roczicz ne chczal 25 'wskazać poręczyciela, praedem monstrare’ :
Pyothr postawił Hannosowi Jana w racoyem1408 HubeZb 123; ~ Alye począdza-ly kogo
stwe o polschosti kopy 1422 ZapWarsz nr 44;
we dw {leg. dwu) volv..., yenego sobye odzyrzy,
~ ~ przyjąć ręko(je)mstwo, wziąć rękojem
a drygego volv... na rąkoyemsthwo pvsczycz
stwo *przyjąć czyjeś zabezpieczenie zobowiąza
ma (super fideiussoriam cautionem dimittat,
Dział 58: druge ma dacz na rakoymye) Sul 59; 30 nia, porękę, sponsionem, cautionem ab aliąuo
factam accipere5: Chczely kto raczycz ku prawu,
A ieslizebi kthokolwie drugiego w sądzie ramayą rąkomstwo {OrtMac 130: rąkoyemsz
nyl..., thedi thakowi ma bicz wsądzon wieżą
thwo) przyącz, a rakoymya ma gy postawycz
{leg. w wieżę) a nie ma bicz pusczon na żadne
na pyrwszy sand OrtOssol 94, 3; ~ Ne wszalem
rąkoiemsthwo (ad nullam cautionem fideius
soriam debet dari) 1498 MacPraw VI 273; 35 od nego rankoyemstwa na yiczlene dzedzyni
1427 Pozn nr 1268; ~ (s)puścić prozno ręko~ Vstawyamy.. abi bidlo... sząndza... czalo
jemstwa, wyprawić z rękojemstwa, rękojewa s pełna na *rąkoyemstwo wroczycz maya (ex
stwa, rękowstwa, wypuścić o rękojemstwo, z rę
toto super fideiussoria cautione restituere tekojemstwa, wyzwolić od, z rękojemstwa *uwol
neatur, Dział 19: ma wroczycz a dacz na ra
koymye) Sul 31; ~ dosyć uczynić rękojemstwu 40 nić poręczyciela od zobowiązań, praedem officiis
sol\ere : Ysze czso iest Woyslaw ranczyl sedm
*wypełnić zobowiązanie wynikające z poręczenia,
grzywen, tego yego rancoyemsstwa Maczey
officia e fideiussione manantia explere*: lako
prosno ne pusczyl 1418 Pyzdr nr 515; Jacom
dossicz uczinily rąkogemstwu swemu, iakoz
ya swego {leg. z swego) ymyena wyprawił ranbiły rączili 1446 StPPP II nr 3267; ~ mieć
coś w rękojemstwie ' trzymać coś jako zabezpie 45 coymye, w które myą Maczek wranczyl, a on
myą s tego nye wiprawil a dlatego myą pan
czenie zobowiązania, aliąuid cautionis nomine teGolyass pusczyl prosno rancogemstwa 1426
nere’: Iaco mne Maczey eona ne poziczil, ale
Kościan nr 1172; ~ Isz Borzislaf spusczil Sula
gi m am ... w rakoyemstwe 1406 KsMaz I
prosno raneoiemstwa dzeszanczi grziuen 1393
nr 726; ~ niewyclenie, niezapłacenie rękojemstwa, niewyprawienie (z) rękojem(w)stwa 50 Pozn nr 131; ~ Jako Staszek wiprauil Thoma
s tego rankofstwa, czo gi bil vranczil do Jag'niewywiązanie się ze zobowiązań wynikających
neszszky 1397 Pozn nr 346; Kedi Szara slubila
z poręczenia, officia e fideiussione manantia non
yiprauicz Crzczona s tego rokoyemsthwa, czosz
explendi actus : Jaco dla nyewyczlenya rancogy ye mansz wroczil o wsdane... dzedzyny 1398
yemstwa pana Lysska ot Mycolaya... gem scodzen X marcas 1427 Kościan nr 1189; ~ Ja<ko> 55 Kościan nr 108, sim. 1406 ib. nr 319, etc.; Yssze
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Maczek... Sigmuntha... sz rancogewstwa nye
wiprawil od Golyassa 1428 ib. nr 1335; O kthore
rankoyempstvo Slauek na mya szaloval, s tegom
gi ya wczasz yiprauil 1435 KsMaz III nr 1480;
~ Esze pan Landsky wipusczil Swebode o Mar- 5
czinowo rokogemstwo 1407 HubeZb 85; O ctoro
stodoło Hanka na mo żałowała, s tego rocoyemstwa mo wipusczila 1419 AKPr VIIIa 45;
~ Tegdi... ten isti rąnkoymya ot tego tho rankoyemstwa bival yiswolyon (ab ipsa cautione 10
fideiussoria fuerat absolutus) Sul 100; ~ wpra
wić, wręczyć, wwieść kogoś w rękojemstwo *spo
wodować czyjąś porękę, wskazać kogoś jako po
ręczyciela, aliąuem praedem constituere, monstrare : Jakom ya nye wprawyl w *rakoyam- 15
sthwo o czthyrdzyesczy gr<oszy> y o pyacz
gr<oszy> Jana... do Yakuba... pothla poszw
(leg. pozwu) 1479 ZapWarsz nr 1455; ~ Jacom
ne wranczyl Marczina w rankoyemstwo prze
czywo Abramowy... anym go rzeki przed san- 20
dem wyprawicz 1423 Kościan nr 998, sim. 1428
ib. nr 1199; ~ Jacom ya czebye nye wwyothl
y *rokogyemsthwo d o ... Marczyna 1491 Czrs
s. LXXXVII; ~ wyrzec się z rękojemstwa
'uwolnić się od zobowiązań wynikających z po 25
ręczenia, officiis e fideiussione manantibus se
lib e r a r e Jako Paszek yirzekl so sz rakogemstwa przed Abramem 1424 ZapWarsz nr 87;
~ wziąć coś na rękojemstwo 'poręczyć, spondere,
fideiubere : Ysze pan Olbracht posiał do Szblo- 30
thka..., aby wirszą yego na rankoyemstwo wsząl,
a on wsząncz nye chczal 1429 Kościan nr 1385;
~ wziąć coś za rękojemstwo *wziąć jako zabez
pieczenie zobowiązania, aliąuid cautionis nomine
s u m e r e Jsze ty conye, czosz ge pan Dolanga 35
wszal Pyotrowy..., ty gyesd wszal za rakoyemstwo, czosz mu by<ł> raczył za drugego kmecza
1428 Pozn nr 1293; ~ zastawić kogoś w ręko
jemstwo 'dać komuś zabezpieczenie zobowiąza
nia, de aliąua re cayere : Jakom Stanisława... 40
ne zastawił w rokoyemstwo przeczyw Micolayewy... w trzeczo czanscz pyanczidzeszanth
grziwen 1415 Kościan nr 526.
Rękojemwstwo cf. Rękojemstwo
Rękojeść 'uchwyt miecza lub innej broni, na 45
rzędzia, może także naczynia, manubrium, capulus gladii, aliorum armorum, instrumentorum,
fortasse etiam yasorum : Capulus gedlcze ac
*rąnkąyeszcz (Jud 3, 22) MPKJ V 32; A reformatione rakoyesczy gladii et a tersione eius- 50
dem ... dedi... XXXV denarios Ungaricales
1500 ZsigBud 66; Capulus est caput gladii yel
manubrium eius, yel lignum in aratro, quod arator tenet in manu gloyycza myecz<e)va albo
yed^lce) yel rąkoyescz myeczeva, szochą plv- 55
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gova ca 1500 Erz 84; Rąkoyescz manubrium
ib. 85; Stiva, szocha plvszna, yel manubrium,
rąkoyescz, aut eciam capulum dicitur gloyycza
myeczewa ib.; ~ Ansa, eyn handhab an eynem
krug oder kandel, ycho albo rąkoyescz ca 1500
Erz 85.
Rękojewstwo cf. Rękojemstwo
Rękojmi 'ten kto za kogoś ręczy, poręczyciel,
praes, fideiussoE: Yakom ya s towarzishmy
mimy... nye ranczhin (pro ranczhil) pyanczi kop
za Cprissa... anym gynego rakoymyego wstawycz myal 1456 ZapWarsz nr 1001; Jako my
tho ygednaly, ysze Jacub nye myal nagabacz
Grzegorza..., rakoymyego kxadza... plebana
1490 ib. nr 1644.
Rękojmia, Rękomia f o r m y : n. sg. rękojmia
1399 StPPP VIII nr 9490, 1405 Pozn nr 757,
XV in. Maik 118, etc.; rękomia 1400 Pyzdr
nr 120; ~ g. sg. rękojmie 1428 Pyzdr nr 904,
Sul 51; rękojmiej 1398 StPPP VIII nr 7056,
1403 Piek VI 176, \\\\P y z d r nr 406, etc.; ~ ac.
sg. rękojmią 1392 HubeZb 66, 1398 Pozn nr 389,
1400 HubeZb 109, 1420 Kościan nr 809; rękomią
1401 Kai nr 3.6, etc.; ~ i. sg. rękojmią 1404
Kościan nr 215, 1412 Pozn nr 872, 1422 PF VIII
17, OrtMac 98; rękomią 1412 Pozn nr 844. 873;
~ /. sg. (na) rękojmi 1400 Pozn nr 450, 1400
StPPP VIII nr 10154, 1410 Pyzdr nr 306, etc.;
rękomi 1418 Kościan nr 713; rękomie 1405
Pozn nr 757; ~ n. pl. rękojmie OrtMac 42. 120.
130, 1461 ZapWarsz nr 1146; rękomie 1401
Pyzdr nr 141, 1417 AKPr VIIIa 141, 1453 Trześn
60; ~ g. pl. rękojm 1389 Pozn nr 56. 235, 1399
Kościan nr 118, etc.; rękom 1398 Kościan nr 37,
1415 ib. nr 529, 1417 ib. nr 636, 1429 ib. nr 1387;
~ d. pl. rękojmiam 1409 Kościan nr 404, XV in.
Maik 117, 1421 Pyzdr nr 686; ~ ac. pl. rękoj
mie 1401 PKKr II nr 9, 1403 Piek VI 184, 1412
Pozn nr 843, etc.; rękomie 1402 Pozn nr 715,
1405 ib. nr 763, 1415 Kościan nr 531, 1420 ib.
nr 824, 1425 ib. nr 1228; ~ i. pl. rękojmiami
1410 Pozn nr 795, 1418 TPaw VII nr 284, 1421
Kościan nr 912; ~ l. pl. (na) rękojmiach 1389
Pozn nr 64, 1437 Pyzdr nr 1150.
Z n a czen ie: 'ten kto za kogoś ręczy, porę
czyciel, praes, fideiussoE: <Jako ksi)eni ne brała
Staszcoyich rancoym [...], ale swoge kmecze 1389
Pozn nr 56; Jaco Maczey vmouil s Boguszem,
czso bi dobił na rancoymach, tho mu mai dacz
ib. nr 64; Jaco Paweł ne stawał Nicolao gynych
rank<o)im potem ib. nr 235; laco o tho, czso
zalowal Wyssoczin kmecz na Dzerska, bi brał
o gego rzecz iego rankoymo, o to gy pothwarza
1392 HubeZb 66, sim. 1400 ib. 109; Isz Krisztka
fzaola (leg. wzięła) v Mikol<aj>ewich rankom
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VII *firdunkof 1398 Kościan nr 37; lako Miczszosz bili roczily przecziw Niczvoytowi 1411
colay wipravil o odzene swego rokoymo, ocz
Pyzdr nr 324, sim. ib. nr 323, 1412 Pozn nr 685;
gi bil wroczil 1398 Pozn nr 389; Ez Wanch ranYacoszmy przi tern bili, kedi Marcusz vkasal
czil za zona poi grziwni *Nicolaoui, ez ne mała
cztyrzi grziwny w goszpodze.. wroczil list
o ten cinz gabacz ani iego racoymey 1398 StPPP 5 podług tey vmowy y szpusczil rankoy[e]me
VIII nr 7056; Ysz Micolay ne popadł scody...y
1412 Pozn nr 843; Jakoszm bil rankomą za
swym czem {leg. z swym ćciem)... vmowan myal,
pana Poznanszkego panom Bitinskim za czterkromya naz, rankoym 1399 Kościan nr 118;
dzeszczy grziwen ib. nr 844; Ta rzecz ne doko
Eze csokoli rankoyma Imram ranczil za Sułka,
nała szyo kxandzem canczlerzem y yego łudźmy
to wschitko Sulek kmeczowi wroczil 1399 StPPP 10 y gynym rankomyo {ib. nr 872: rankoymyo)
VIII nr 9490, sim. XV in. Maik 118; W tern na
ne poranczyl ib. nr 873; Jakom przetho wszayego rokoymi wsanto triginta marcas 1400 Pozn
dzila thego czloweka w twerdzo, ysz rankom
nr 450, sim. 1421 ib. nr 1082. 1087; Iaco moy
ne mai a prawo my go bilo podało 1415 Kościan
rokoma ne mai stavacz volow w Koszubczu,
nr 529, sim. 1417 ib. nr 636; Yze kedi Przibi
ale w Miloslavu 1400 Pyzdr nr 120; Esz ten dług 15 slaw... ypomonol rokome *Bronislaowy w za
dwesscze grziwen, yegosz długu na Staschkv...,
łogo, tedy yescze ne wedzal zakasny crolewske
rancoymy Neczinem, Jaschkowye... dobili, ten
1415 ib. nr 531; Yako prawye rakomie podały
yest zaplaczila Netha Staschcoui 1400 StPPPVIII
tego wolu rzadczi Mikolayewi 1417 AKPr VIIla
nr 10154, sim. 1410 Pyzdr nr 306, 1416 ib. nr 453;
141; Ne wsząl w<y)sszey, niszly k <(c)zemu
Y aco... my szaplacil dwe grziwne przes szesczi 20 prawo mai na rankomy 1418 Kościan nr 713;
Jakom przi tern bili, meli bicz rancoymami za
grosow a w ostatcze mam rocomo 1401 Kai nr
thi pyenadze, czso panowe Sadlensczi meli
3, sim. ib. nr 6; Esz Nicolaus..., czsosz myal prziplaczicz paney Dorothiey 1418 TPaw VII nr 284;
yancz rakoymye ku posspolitey rancze ss SanTen gisti Doliwa... poddał so tim gistim ro
dzischem, to prziyanl ku swey rancze, opusczo
Sandzisza 1401 PKKr II nr 9; Cszo łan zalowal 25 coymam XV in. Maik 117, sim. 1421 Pyzdr
nr 686; Jaco Jacub... tego sandzą, czszo gy
na Sandziuoia o kon, tego Sandziuoy ne wzol,
Maczey... przyąl za sządzą v Jacussą, prawa
ale rokome 1401 Pyzdr nr 141; Iacom przi tern
mv dopomogl pyrzwey, nisly na nem prawem...
bil, kedi Janusz rancome spu<ś)cil, tedi Wandobył yyprawyayącz swego rąkomyą {war. rancencz gemu za wszitko ranczil 1402 Pozn nr 715;
Iaco Sczepan ne wszanl s Woyczecha zaplati, 30 koymyą) 1420 Kościan nr 809; Jaco mya Mico
lay do Jasca sial, yszby mv chczal scot na skaale s yego rancoymey 1403 Piek VI 176, sim.
zanye panskye dacz na rącomye {war. rącoyme)
1414 Pyzdr nr 406; Iaco Ianek nade wszistki
a on go wyrączicz ne chczal ib. nr 824; Yako
rancoyme ranczil Goluthowskemu 1403 Piek
Benąk ne ycynyl rąkoym proszno PotrasscheVI 184; Jaco Szidowka bil rocoymo... za
Yodrzichowi dzeczi, isz Mirosława ne mali 35 yich 1424 Pozn nr 1178; Yze Rogynsky wybawyaią swe rankoyme dawał wzanye {pro wwązanagabacz o fszitki rzeczi 1404 Kościan nr 215,
nye?) w Rogynicze 1426 AKPr VIIIa 166;
sim. 1422 PF VIII 17; Iaco racoyma stawał
Eze Vith Pawiowa rancoymeg nye yschcodzil
scoth na rok Paszcowi, an ('a on") ne *chdzal
pirwey, nisz rok przischedl 1426 KsMaz II
yego prziyanl {pro prziyancz), ale vsanl na ramcome poi krziwni 1405 Pozn nr 757; Iaco Lau- 40 nr 2389; Yako my Pyotr... wynowath grziwno,
a za nyom rankogymye nye myal 1428 Pyzdr
rencius ne scladal dwa roki, a na trzeci rok
nr 904; Yssze Wach rancom nye postawił albo
postawił swey {pro swoye) rancome y chczal
gych nye mai 1429 Kościan nr 1387; Woyslaw
ge wyprawicz ib. nr 763, sim. 1425 Kościan
sza tho rakoygmya 1435 Pyzdr nr 1055; Yakom
nr 1228; Czso Micolay wszanl dzewancz grzi
wen ot rankoym Woliszewskego, to mu bilo 45 ya oth tich pyenyądzy płatu nye wszal oth
Dzyerska, ktorim giscziny szy<s>kal na gyego
ne zaplaczono 1406 Kościan nr 316, sim. 1411
rąkoymach 1437 ib. nr 1150; *Ragoymya fideiusPyzdr nr 319; Jaco Otha ne wszanl grziwni
sor 1437 Wisi nr 228 s. 87; Rąnkoymyaa (fideoth Sandziuoya za to, bi dal yego rocoymam
iussor)... ky doswyathczenyy ma bicz dopusmilczenye 1409 Kościan nr 404; Jaco Przibislaw
ne brał ginego lista i rocoym za sto grziwen 50 czoon Sul 17, sim. ib. 46; Skazvgemy,... aby
thaczy gygracze... spoinę rąkoymye ylozyli
przes trzi 1410 ib. nr 429; Derska ne dawała
Sul 51; Then tho Maczey dlvsznyk Mykolayowi
rokow pany Thomcowey staroscze o thy pyepozyczczy prócz Wawrzyncza rąkoymye (in
na<dze>, za yesz penandze pan sandza s ginimi
j absentia... fideiussoris, Dział 43: rąkoymyey)
rankoymami ranczil 1410 Pozn nr 795, sim.
1421 Kościan nr 912; Odbił gest rocoym tich, 55 | zaplaczil thy pyenyądze, yako wynowath byl
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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ib.; Hec sunt rąkomye: Gregorius Szeplacovycz,
R XXV 181; Przykład o yednem robaczku
Iohannes Alwyetko 1453 Trzęśli 60; Then maz
albo vązv przez yadu Rozm 601; Czczyemy tez
dan na rąkoyemszthwo, aby go poszthawyono
0 Dauydzye, yze y pysmo chrobaczkyem nazyva
na wyrzeczony dzyen, a czy tho rąkoymye
drzevnym (ligni vermiculus II Reg 23, 8) ib. 625;
(fideiussores, OrtOssol 38, 3: porącznyczy) ne 5 Chrobaczek drzevny, kyedy szye yego thykayą,
posthawyly go. Czo czy rąkoymye (<OrtOssol
barzo szye myekky vydzy, alye kyedy on thyka,
38, 3: porącznyczy) przepadły szą podług praua?
barzo tvardą {leg. twarde) drzewo przeyyerczy ib.
Ort Mac 42, sim. ib. 120. 130; Rąkoymya {Ort
(Robacznik) Chrobacznik bot. 'Senecio vulOssol 70, 2: porancznyk) ma szam szaplaczycz
*wgarleth ib. 93; Gdyby w naszem myesczye 10 garis L .: Chrobacznik carduncellus 1472 Rost
nr 439.
czlowyek zathwerdzon, szlowye rąkoymyą {Ort
Robaczstwo cf. Robactwo
Ossol 73, 1: poraką) albo... gynnym obyczayem
Robak, Chrobak fo rm y : n. sg. robak 1442
ib. 98; Pothym... poszwaly gy przed sząd y raRoz Racz 96v, 1461—7 Serm 443 v, Naw 113, XV
koymye {OrtOssol 103, 2: poracznyky) yego
ib. 140, sim. ib.; O rakoymy nye wybawyonem 15 p. post. PF V 8. 10, XV ex. SKJ I 145, ca 1500
JA IV 91; ~ ac. sg. chrobaka XV med. MPKJ
przez dlvsznyka (de fideiussoria) Dział 64;
Byernath gysczecz any Stanisław s Janem reV 432; ~ i. sg. robakiem Rozm 831; ~ n. pi.
robacy Rozm 108. 629; ~ g. pl. chrobakow
coymye nye były 1461 ZapWarsz nr 1146;
XV med. MPKJ V 427; robakow BZ Judith
~ dać coś na rękojmie *wydać na odpowiedzial
ność poręczyciela, praede cavente aliąuid dare : 20 8, 25; ~ d. pl. Chrobakom 1461—7 Serm 320 v;
~ ac. pl. robaki BZ Gen 1, 24. 7, 23, Rozm
Tedi sądzą terno {pro temv), kogo tako dzecz89; ~ z. pl. chrobaki BZ Ex 16, 20; robaki
kowano, bydło abo gynsze rzeczi... kromye
Gn 173 b, 1471 MPKJ V 16.
szkodi y obraszenya ma wroczycz a dacz na
Z n a czen ie: 'małe zwierzę, zwłaszcza owad
rąkoymye (ex toto super fideiussoria cautione
restituere teneatur, Sul 31: na *rąkoyemstwo 25 1 jego gąsienice, zwierzę pełzające, np. wąż,
paruim animal, praecipue insectum eiusąue erucae,
wroczycz maya) Dział 19; Ale gdy weszmye dwa
animal reptile, e. g. anguis5: Ysze ktoricz
woły abo konye, tedy gednego ma sobie za*czlouecz neczysthe odze(nie) ma, tenczy
stawycz, a druge ma dacz na rąkoymye (super
s pokogem pred robaky ff nem ne odpoczyua
fdeiussoriam cautionem dimittat, Sul 59: na
30
Gn 173 b ; Alye ostawyly nyektorzy z nych asz
rąkoyemsthwo pvsczycz ma) ib. 58.
do yutra
ten chleb, tj. mannę), chrobaky
Rękomia cf. Rękojmia
(1471 MPKJ V 16: robaky) sze to roszlayzlo
Rękomstwo cf. Rękojemstwo
(scatere coepit vermibus) a zgynolo BZ Ex
Rękotarżca 'człowiek rozrzutny, trwoniący
16, 20; Caro dissoluitur in morte, post mortem
pieniądze, homo prodigus, qui rem suam per did :
Vtiłium tardus {sc. iuyenis) prouisor, prodigus 35 in putredinem, post putredinem in vermem,
post vermem in cinerem... putredo, vermis et
eris *rhekotaicza XV ex. GIKórn II 211.
cinis prochnoscz, robak a proch 1461—7 Serm
Rękotarżność 'rozrzutność, marnotrawstwo, ef443 v; *Robacz vermis XV p. post. PF V 8;
fusio, profusio : Na rokotarzznoscz d<o)br czeSenta robak w slonynach, czyrw ib. 10; Krczycza
rekwnych prze pycho (ad... pecuniae cupiditatem et bonorum ecclesiae pro superbia prodi- 40 tha szą poczyna myedzy copitem a stawem
a na them myesczy, gdze tho robak bądze,
galitatem) XV med. MPKJ V 430—1.
*tuncz bandze gyedna górka yako wloszky
Rękotarżny *rozrzutny, marnotrawny, prodi
orzech ca 1500 JA IV 91; Vy yyczye, kakosmy
gus, profusus : Rakotarsny prodigus XV p. pr.
yyelye złego czyrpyely na tey drodze: głód,
R XVI 322.
czyrpyenye, pragnyenye, nądze, robaky..., yąze,
45
Rękowstwo cf. Rękojemstwo
smoky Rozm 89; Bo myal yyelka a trudną nye(Robactwo) Robaczstwo *plaży i gady, amphimocz zymna, krosty naszylne na wschem czyebia et reptilia : Vczynyl bog... robaczstwo
lye..., a łono yemv robaczy (vermes) yedly ib.
(reptile), *ys to szo plodzy po szemy BZ Gen
108; Albo by mogl yschytką vaszą bron ze1, 25.
Robaczek, Chrobaczek *drobne zwierzę, 50 trzecz {sc. Krystus), yako yczynyl yoyscze syrskyey, yze wschyczky czyaczyyy ych lączysk
tj. małe zwierzę, zwłaszcza owad i jego gąsienice,
na yeden czass robaczy zgrysly ib. 629; ~ Dana
zwierzę pełzające, np. wąż, parvum animai,
yest yemv mocz na czterzy cząsczy svyata zapraecipue insectum eiusąue erucae, animai rep
mordovacz gdobem {pro głodem) a smyerczyą,
tile, e. g. anguis: Magna confusio est, vt yermiculus, chrobaczek, vilis wlt esse diues XV p. post. 55 a robakem zyemskym (interficere gladio, famę
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et morte et bestiis terrae Ap 6, 8) Rozm 831;
~ fut. 2. sg. m. będziesz robić BZ Ex 20, 9;
~ Thy yesz bog moy, ya thwoy robak Naw
robić będziesz BZ Ex 34, 21; 3. sg. m. będzie
113; Jesus... lotrum yesth przyluczon, yak
robić Rozm 606; robić będzie FI 48, 8; 3. pl. m.
robak w<z)garczony XV ex. S K J I 145; ~ stu
będą robić Sul 110; ~ praet. 1. sg. m. robiłem
dzienny robak 'pasożyt głowy, który miał po 5 1430 Czrs s. LXXXI; -(e)m robił 1436 Czrs
wodować migrenę, vermis capitis, qui dimidii
s. LXXXII, 1436 ZapWarsz nr 480, BZ Is
capitis dolorem efficere dicebatur5: Emigram
49, 4, etc.; 3. sg. m. jest robił 1411 JA VI
vermis ąuidam vlg. studzeny {PF V 14: sar213; robił 1399 HubeZb 96, 1411 JA VI 213,
dzony) robak 1442 Roz Racz 96v; ~ (Odzie
1411 KsMaz I nr 1609, etc.; f. robiła Rozm
nie) to yest yedwa(bne) [...] s chrobakow 10 48. 118; 2. pl. m. -(e)ście robili BZ Jos 24, 13,
(yestimentum scilicet Sericum, quod sit de verRozm 249; }. pl. m. robili 1425 Kościan nr 1134,
mibus..., notat abstinentiam puram) XV med.
XV med. GIWroc 88v, Rozm 182, etc.; ~ condit.
3. sg. m. -by robił 1491 RKJŁ VII 58; 3. pl.f. -by
MPKJ V 427; Byzkvp przes motylya Chrobaka
robiły 1484 Reg 713; ~ part. praet. pass.
(per papilionem vermem), a ssmyara a pycha
byzkvpya przes dwye krzydlye... wyobrazzony 15 n. sg. neutr. robiono 1446 PF VIII 18.
so y wylozzony ib. 432; Byzkvp przes chrosta
Z n a c z e n ia : 1. 'pracować, zwłaszcza fizycz
chrobaka (per bruchum vermem), słowna rzecznie, opus facere, laborare’: Jakom ya nye gagyl
noscz przes wylyeczyenye {leg. wylecenie)... so
w pospolny lyasz, alle k mey rancze robyono
wyobrazzony ib.; Animalia abigunt muscas
za mogye pyenandze 1446 Pi7 VIII 18; Przetho,
adiutorio caude ogonem bronya sza mucham 20 aby dobrze robyaczy a opyekadlny (bene laboy gynsch<y)m Chrobakom iadoyitim 1461—7
rantes et procurantes) nyekthor[z]y yszythek
ss tego wszaly, a lenywe oth gnussthwa... bySerm 320v; ~ Rzeki bog: Wiwyecz szemya
chom othczągnąly..., ystawyamy Sul 53; Szeszcz
stworzenye szywe w swem porodzę, dobitek,
dnyow bodzesz robycz (operaberis) BZ Ex
robaky (reptilia) y szwyerz szemsky gich podle
podobyenstwa BZ Gen 1, 24; Zgładzi bog wszi- 25 20, 9; *Syeszcz dny robycz bodzesz (operaberis)
ib. 34, 21; Dałem wam zemyo, w nyeyzescye
tek *wyek żywi, gez to bil na zemy, ot czlowyeka
aze do dobitczoczya, tako robaky (reptile),
nye robili (in qua non laborastis), y myasta,
gichzescye nye dzalali BZ Jos 24, 13; Na prozyako ptastwo *nyebyesky, zagładzono bilo
wszitko z zemye ib. 7, 23; Dussa, ktorasz syo
nocyem robyl (in yacuum laboravi), przes
dodknye nyeczystego albo gesz to zabito gest 30 przyczyni a marnye sylo mo gesm strawyl BZ
Is 49, 4; Czo wasz pyszarz byerze podług daw
od swyerza, albo samo vmarlo, albo *ktorenego obyczayą za szwą robothą albo za szluszbą,
koly *gyne chrobak lasoczi (reptile), a zapomnyalabi nyeczystoti swey, wynna gest BZ Lev
to wszythko gest gego, poko on za to roby
(laborat) OrtOssol 90, 1, sim. Ort Mac 123;
5, 2; Ktorzi so pokuszenya bożego z *boiazny
nye przyioly..., od robakow (a serpentibus) 35 Syosthry, kthore cziąszko robyą (laborantes)...,
so zgynoly BZ Judith 8, 25.
m<ogą jeść) trzy razy przez dzyeny... a tho,
gdyby cyązko robiły 1484 Reg 712—3; Przes
(Robakowy) Chrobakowy *właściwy robakowi,
yszystka nocz robyacz (laborantes Luc 5, 5),
vermis proprius : Byzkvp przes motylya Chro
nyczesmy nye yaly EwZam 306; Kyedykolvye
baka.. ., zle byzkvpyee tayocze przes trzsy barwy
chrobakowe (per tres yermis colores)... wy 40 przestały robycz (a manuum laboribus illae
cum vacabant), tako natemmyesczye szły y moobrazzony so y wylozzony XV med. MPKJ
V 432.
dlyly szya bogy Rozm 16; Maria sama zamknąvschy szyą <w> svey komorze robyla (laboRobić, Robić się f o r m y : praes. ind. 1. sg.
rabat) ib. 48; Vzryącz {sc. Żyd) dzyeczy y sobotą
robię 1473 ZapWarsz nr 1363; 3. sg. robi
Słota w. 31, Ort Mac 123, OrtOssol 90, 1, 1491 45 robycz (operari), pocznye szye barzo gnyevacz
ib. 130; Tedy yeden Zyd przyschedschy k nyem,
RKJŁ VII 58; 1. pl. robimy XV med. GIWroc
yzryaw ye robącz v sobotą (operantes hos pueros
106r; 2. pl. robicie Rozm 323; 3. pl. robią
invenit),ymye ye... karacz ib. 136; Alyszpo pyąte
Sul 38, Satyra w. 5, 1484 Reg 712, Rozm 281;
godzynye robyly (post usque ad quintam horam
~ imper. 2. pl. róbcie Rozm 407; ~ part.
praes. act. adv. robiąc EwZam 306; robięcy 50 operantes) ib. 182; Yam vasz posiał zącz, ktoregosczye yy nye robyly (non laborastis). Gyny
Rozm 40. 48; adi. robiąc Rozm 136; g. sg. m.
robyly (laborayerunt Jo 4, 38), a yysczye
robiącego M W 134b; n. pl. m. robiący Sul 53;
yeschly na ych robotą ib. 249; Bacz<c)ye lylye
d. pl. m. robiącym XV med. R XXII 245;
polne, kako rostą, nye robyą (non laborant
- inf. robić 1399 HubeZb 96, 1421 AKPr
VIIIa 155, 1424 KsMaz II nr 631, etc. etc.; 55 Mat 6, 28) any prząda ib. 281; Podczye kv mnye
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kmeczem gych robycz gwałtem anym gych
wschysczy, którzy robyczye (qui laboratis Mat
ymnyeyschil w robothach yako poi kopy 1487
11, 28) a yestesczye vdrączeny ib. 323; Schescz
ZapWarsz nr 1615; ~ Yaco y mne ne robyl
dny ssą, v które mamy robycz (in quibus oportet
Thomek sznopa ratayskego 1411 KsMaz I
operari Luc 13, 14) ib. 316, sim. ib. 392. 454;
Thy poslyedny robyly yedną godzyną (una 5 nr 1609; ~ 'trudzić się, mozolić się, laborare :
Gospodnye, genze na pomocz człowieczego rohora fecerunt Mat 20, 12) ib. 393; ~ robić
dzaia nyebyeszko pospołu y zemsko cząscz
robotę, działo: Syosthry... brzemyenne... nye
świata robioczego nawiedzasz M W 134b; Po
mayą robiczi cziązko roboth thych czyelesthnych
drodze ydączy, Marya , barzo yyelye robyla
(ab exactione qualibet corporali... potuerint...
abstinere) 1484 Reg 712; Dzyevycza M arya... 10 (laborayit), a rzatko kyedy yszyadla na osia,
aby sobye odpoczynela Rozm 118; Kyedycz-czy
bogv naboznye slvzyla... albo o krolestyye
tako yyelye robyl (sc. Krystus) v modlytyye,
nyebyeskyem myslyączy albo nyektorą dzyalo
czosz tedy bądzye robycz przy yego mącze?
robyączy (manuum laboribus haec operabatur)
ib. 606.
Rozm 40; Dzyeyycza Marya szyedzyala sama
2. 'wykonywać, wytwarzać, facere, conficere :
<w> syeyloznyczy robyączy swą robotą (necnon 15
insistebat manuum laboribus) ib. 48; Iesus
Które stoli Pabian robił *Stanislaowi, thi so
przi Pabyiane 1419 AKPr VIIIa 45; Domina
k temy nycz nye odpoyyedzyal, alye swe dzyalo
de Ianussewo iurayit: lako mne Ianusz ne
on pocznye robycz przedszye (sed opus, quod
*obisilal ani szam ypominal, abich s nim naclainceperat, haec perficiebat) ib. 137; ~ czymś
'przy pomocy czegoś, aliąua re : A pełno miszo 20 dala nastaw robicz 1424 KsMaz II nr 631; Abi vmyely kowanym y czyossanym robycz (ut scirent
nadroby, yako on, czszo motyko roby Słota
fabre operari), czso ku uszytkom szwyotemy
w. 31; ~ Jako ten kon, o gensze Marczin
domu potrzebno gest BZ Ex 36, 1; ~ robić na
na xandza opata zalowal, ten yest yemu wroczil
coś 'produkować coś (żyto), aliąuid conficere :
*strowo, a potem robił gim Marczin na dwenacze nedzel 1418 Kościan nr 691, sim. 1436 25 Iaco prave Iaracz ne mai g themu situ niczs
ani na ne robił, nisli ('ale5) Stachni czeczy
Czrs s. LXXXII; Jacom ya Sczephanowi wthore
(leg. dzieci) 1399 HubeZb 96; ~ robić coś
eony nye zaginał (pro zagmal) any gymy robyl
u kogoś 'zamawiać coś u kogoś, aliąuid ab aliąuo
1436 Czrs s. LXXXII; Yakom ya nye wzyal
sibi providere’\ Ten dług..., o ktorisz Marczin
gwalthem konya... any gim robyą 1473 ZapWarsz nr 1363; Jakom ja nye yzyanl konya 30 (sc. aurifaber) s Posznanya byl poszwal paną
gwalthem s pola... anym gym robyl 1475 ib.
Mycolaya..., temu szą trzi lata mynaly, a potem*
nr 1390; ~ na czymś 'przy pomocy czegoś,
y nyego pąn Mycolay nycz nye robyl po trzech
leczech 1428 Pozn nr 1297.
aliąua re : Jacom ya nye robił na Janowich
konyech siło... Canimir nye robił na Janowich
3. 'być zatrudnionym za jakimś wynagrodze
konyech siło 1436 ZapWarsz nr 480; ~ 'odra 35 niem, zapłatą, będącą źródłem utrzymania, mercennarium esse : Thowarzisz, yesliby chczial
biać pańszczyznę, operam servam praestare5:
precz yendrovacz, thedi ma odpoyyedziecz
Stanislaus... contra Welislaum kmethonem...
swemu mystrzowy dobrze przeththym, abowyem
lako Welislaw, eso bil ymal Jankowi dzen
kthory. nyedlugo robił, then ma thidzien odrobicz, tego mne ne robił 1399 HubeZb 96;
Pany Staskowy dna roboth Woły Byechowsky 40 powyedziecz przedthym, a yesliby kthori robił
poi rokv, thedi ma przedthim mystrzowy oponigdy nye zastawała... any dla zastawy dala
wyedziecz dwye nyedzieli, a yesliby robyl czali
robycz kmeczom Staskowi 1421 AKPr VIIIa
rok, thedj ma przedthim cztery nyedzielye od155; Jaco my ty kmecze z Wlawya nye robili
dla pastwy, yacom ya wsczangnąl 1425 Kościan
powyedziecz swemv mystrzowy 1491 RKJŁ VII
nr 1134; Jacom ya o than krziwdą oth Mico- 45 58; Zadny thowarzis aby nye sromoczil swego
mystrza, v kthorego roby ib.; ~ z myta robić
laya wstał, esze my yyssey kasal robicz, nysem
'pracować za wynagrodzeniem, mercennarium
mai umową 1426 TymProc 311, sim. 1427 Zap
esse’: Sed te mea uxor [mea] convenerit precio
Warsz nr 2744, 1429 ib. nr 266; Jaco ia o tha
vlg. hwstanowyla do thego dna s mytha robycz
kry wda oth *pyskupa *wstol, esz my kaszal
wyszey szecz dny robie, nysze bil wynowath 50 1434 TymWol 16.
4. 'postępować, czynić, se gerere, agere \
y robiłem ge 1430 Czrs s. LXXX1; Dzyen kmyeJako czszo yest Barthlomey robił, tho sz Yanowo
czye bąndą robycz (laborabunt) w thidzyen Sul
wolo robił, szwe zytho woszo sz Wochowa
110; Gdy dzyen panv robycz mayą, cząstho1411 JA VI 213; Eze o tich to blogoslawyenkrocz odpoczyvaya. A robya sylno obludnye
Satyra w. 3—5; Jakom ya nye kazał ssobye 55 stwach mislączim a robyączim przichodzi prze-
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cziwnoscz, myrsyączka a przesladowanye od
Robionek cdziecko, panulus : Ani syo slytyge
slich. . tegodla Xpus mowy...: Blogoslawyeny,
(sc. naród niesromieźliwy) nad robyonkem (pargysch czyrpyą przeczywnoscz XV med. R XXII
yułi) y siroto BZ Deut 28, 50; Soocz sgroma245; Gdze ma szyła, mą robotha, glvpyem robyl
dzeni, tak mozowye, iako zony, robyonkowye
(SkargaWroc w. 15: *robilam) po thy latha, 5 (paryulis) y przychodnye ib. 31, 12.
oszm myar plothna, szyethm szthop w grobye,
Robociądz f o r m y : n. sg. robociądz XV p. pr.
thom thylo yyrobyl szobye SkargaPloc w. 26;
SKJ I 309, MPKJ V 96; - g. sg. robociądza
Myły Iesus, kyedy byl v mestyye, tako począł
1479 SprTNW VIII 2, 41; ~ g. pl. robociądzow
robycz a cząsczye do kosczyola chodzyl do
1470 TymWol 67; ~ d. pl. robociądzom 1461—7
lerusalem (illud laborare consueyit, quia saepius 10 Serm 97 y; ~ ac. pl. robociądze 1411 KsMaz I
solebat freąuentare templum in lerusalem)
nr 1661.
Rozm 159.
Z n a c z e n ie : *człowiek wykonujący pewną
5. robić, robić się 'usiłować, starać się, wy
pracę za wynagrodzeniem, najemnik, robotnik,
silać się, studere, operam dare, enitC: Y robicz
mercennarius, operarius': Vocaberis edificator
bodze (laborabit, Pul: yszylowacz będze) na 15 sepium *roboczącz plothow (Is 58, 12) XV
weky FI 48, 8; A wschakosz zavyerne (pro
p. pr. SKJ I 309; Dyabolus IX genuit filias...,
marnye?) yest v *takyech rzeczach robycz
ex hys maritauit VIII generibus hominum: syy naslyadovacz przyrodzenya w dzyyych (yamoniam prelatis,... fictum... operariis roboczanum est autem in huiusmodi laborare et seąui
dzom a sługom 1461—7 Serm 97 y; *Robonaturam in miraculis) Rozm 368; ~ Nalazyyą 20 czyocz (war. kal.: *robocziecz) plotow edificator
szą nyegini, gisz okrasamy yymyslonymy myarsepium (yocaberis aedificator saepium Is 58, 12)
thwe a dokonane rzeczi robyą szą wsdrvszycz
MPKJ V 96; ~ 'może chłop pańszczyźniany,
(molliuntur refricare, Dział 27: navczyly sya
fortasse cmetho, qui domino suo operam senam
wzdzyracz) Sul 38; Qui nitebantur, robiły sze,
praestaf: Yako Ninotha samowtor me roboconfundere Symonem et Iudam XV med. 25 czodze s mey roboti zegnał 1411 KsMaz 1
GIWroc 88 y; Abysso, dna, profundior, cui launr 1661; Yakom ya de Katherine robothy gey
des dicere conamur robimy sze ib. 106r.
roboczyądzyow szamowthor nye szegnal gwal6. robić pieniądzmi *obracać pieniędzmi,
them 1410 TymWol 67; Budek... ksązego rohandlować z zyskiem, negotiari': Robczye temy
boczyadza nye gymąl 1479 SprTNW VIII 2, 41.
pyenyądzmy, asczy szye yrocze (negotiamini, 30
Robociec cf. Robociądz
dum venio Luc 19, 13) Rozm 407.
Robota fo rm y : n. sg. robota FI i Pul 9, 28.
C f Dorobić, Odrobić, Przerobić, Przyrobić,
54, 10. 72, 16, 1437 Wisi nr 228 s. 86, etc.;
Rozrobić, Urobić, Wyrobić, Zarobić, Zro
~ g. sg. roboty 1394 TPaw IV nr 4970, FI i Pul
bić, Przerabiać
104, 35, 1410 KsMaz I nr 1490, etc. etc.; ~ d. sg.
Robienie *praca, laboF: Vikladami przerze- 35 robocie Gn gl. 154b, Sul 21, BZ Judith 5, 11,
czonego konya przes dwye nyedzely spokoynye
etc.; ^ ac. sg. robotę FI 24, 19, 1408 KsMaz I
nr 1101. 1181, 1420 TPaw VII nr 1834, etc. etc.;
a przes robyenya (absąue aliąuo labore, Dział
30: kromye roboty) Maczyeyowy chowacz
- i. sg. robotą BZ Ex 18, 18, 1466 R XXII 11,
Sul 39.
ca 1500 JA X 384, Rozm 48; ~ /. sg. (w) ro
Robieniec 1. *dziecko, panulus': Wszitci mo- 40 bocie 1412 KsMaz I nr 1783, Sul 94, XV med.
R XXV 158, etc. etc.; ~ g. pl. robot FI i Pul
zowye y zoni, mlodzenci y robyenci (paryuli),
77, 56, 1421 AKPr VIIIa 155, 1422 Kościan
a wszitci pospołu genim głosem rzekły BZ
nr 934, etc.; ~ ac. pl. roboty FI i Pul 77, 51.
Judith 7, 12.
104, 43. 108, 10, ca 1450PFIW 577, etc.; - i. pl.
2. *uczeń w rzemiośle, qui apud artificem ar tern
ąuandam disc i f : A thakyesz o robyencza mayą 45 robotami ca 1428 PF l 481, 1460 PF V 38, 1498
SKJ III 335; roboty (1386) M MAe VIII 111;
yczynycz. , Yeslyby robyenyecz ymarl, thedy
~ /. pl. (w) robotach FI i Pul 87, 16. 106, 12,
yeno za czterzi grosse mayą yemu kossvlye ky1449 R XXV 164, etc.; robociech XV med.
pycz na pogrzeb 1491 RKJŁ VII 57,
SKJ I 66.
3. fpachołek rycerza, giermek, armigeF: SpaZ naczenia: 1. *praca, szczególnie fizyczna,
tarium *rinyeszra, robye<ń)cza, *ponoszo 50
zajęcie, działanie, labor, opus': Gakocz yibirago
1413—4 JA XIV 503.
modrzy ludze dobre rzemeslniky ku robocze
Robię 'dziecko, panulus : Ale robota (pro
sicut eligi solent artifices ad operandum Gn
robyota, parvulos) wasza... wyoda (leg. wwiodę),
gl. 154b ; Tego roku copana przekopa i droga
abi yidzełi zemyo, iesz to syo wam nye lvbila
55
obroczona tha ro<bo)tho 1405 SKJ III 196;
BZ Num 14, 31.
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pozanl {leg. pożął) robothy yego sytha na plosye
Andreas, carpentarius, iurat...: Iaco mne Ne1496 ZapWarsz nr 1770; Jako gya na zasthamerza vinowat dzesocz grosi za roboth0 1408
KsMaz I nr 1101, sim. 1420 TPaw VII nr 1834;
wysku, na lasche, na roboczye gyego, nye po
brał ryb robothy gyego 1497 ib. nr 1782; Ale
Yacom ya ne pobrał *dyrzewa Maczeowy robothi 1412 KsMaz I nr 1784; W genem groszy 5 nayąl-ly gye {sc. bydło) ktho za szwe pyenyadze
doszicz mayą myecz za robothą (pro labore)
k szwey roboczye (pro mercede operis sui Ex
22, 15) XV p. post. Kalużn 285; W robocze (in
Sul 42, sim. Dział 32; Za thaky gwalth wolow
labore) *othpocznynye XV ex. AKLit III 106;
y roboth omyeskanye (pro huiusmodi negligentia boum et laborum) za kaszdy tydzyen... doAlia festa non habetis, czo by vam przekazały
szycz yczynycz byl powynyen Sul 50, sim. Dział 10 robocye XV ex. SKJ I 148; Oretur deum pro
41; Po robocze post exercicium XV med.
omnibus fidelibus laboratoribus..., ysby ony...
svych robot ydzyelaly ib.; Dzyevycza Marya
R XXV 158; Et diuisiones operacionum, ro
szyedzyala sama <w> svey loznyczy, robyączy
both wrządoch (pro wrządow?), sunt, idem
swą robotą (manuum laboribus) Rozm 48; Ma
autem deus, qui operatur omnia in omnibus
(I Cor 12, 6) XV med. SKJ I 106; Ten nas 15 ria... myedzy tą robotą (inter labores suos)
cztla kxyągy Yzayascha ib.; Syedm lyat Iozeph
yczyeszy od yczynkow y od robot (ab operibus
myeskal v Eypczye, bądączy s Marya, matka
et laboribus) roku naszu BZ Gen 5, 29; Szalono
yego {sc. Jesusa), a zyvyly szye z rąk ych roboty
robotoo kaszysz sze (stulto labore consumeris)
(et se sustentaverunt de labore manuum) ib. 98;
BZ Ex 18, 18; Złoto, czsosz go gest strawyono
na roboczye (expensum est in opere) szwyotego 20 Iozeph ydacz z robothy (de labore veniens)
przebitku ib. 38, 24; Navczeny dzesyotki bodo
vezval gosczye sobą {leg. z sobą) na yyeczerza
ib. 101; IozefF yako stary a barzo v roboczye
bracz ze wszech myast naszey roboti (ex omnibus
czloyyek nathychmyast ypadnye v nyemocz
ciyitatibus operum nostrorum) BZ Neh 10,37;
ib. 145; Rzekły .yemv, yze nykt nasz nye przyYsz mvszą (sc. przysiężnicy)... czastho szwą
robotą y obesczye (in suis operibus) zamyeszkacz 25 yyodl kv roboczye (quia nemo nos conduxit
Mat 20, 7) ib. 393; A ony... posly, yeden do
OrtOssol 75, 3, sim. OrtMac 101; Czo wasz
wszy, drugy kv roboczye (ad negotiationem
pyszarz byerze podług dawnego obyczayą za
suam Mat 22, 5) ib. 412; ~ (o określonym spo
szwą robothą albo za szluszbą (pro labore suo),
sobie wykonania, de certa ąuadam aliąuid conto wszythko gest gego OrtOssol 90, 1, sim. Ort
Mac 123; Przysądzylysmy Pyotrowy konya na 30 ficiendi ratione): Jakom ya nye ranczyl schamostrzala warschewskyey robothy Cristino de
strawie kromye roboty (absąue aliąuo labore,
Copitowo 1478 ZapWarsz nr 1206; Jako mnye
Sul 39: przes robyenya) chowacz dwe nyedzely
Jan... posthapyl... XII gr<oszy> za wosh groczDział 30; Yako ya nye possyecl... llank gego...
skyey robothy 1489 ib. nr 1574; Suknya myal
anym gemy zana {leg. siana) pobrał robothy
gego 1465 ZapWarsz nr 1172, sim. 1465 AGZ 35 chytrey roboty, ktorąsch yemy była dzyeyycza
Marya ytkala (fiiit inconsutilis tunica, subtili
XIII 460; Wszgardzywszy robotą fastidito labore
arte facta per Mariam opere textili) Rozm 159;
1466 R XXII 11; Mytho robothy messis pre~ robota ciesielska *obróbka drewna, opera
cium ib. 13; Nye zabrałem zyrdzy robothy
carpentaria : Napelnyl go ducha boszego, moSczepanowey 1473 ZapWarsz nr 1356; Yakom
ya nye brał chroszthu rąbionego robothy jego 40 droszczy, rosuma y umyenya y wszego nauczyenya ku wimyszlyenyu, ku yczynyenyy potrzebi
gwalthem..., kthory narządzyl byl dla plothow
z slota... y w riczyu kamyenya, y w roboczye
1474 ib. nr 1369; Yakom ya nye pobrał zytha
czyeszelskyey (opere carpentario) BZ Ex 35, 33;
Stanislawoyego, zathego {leg. żętego), robothy
~ ~ *trud, znój, utrapienie, udręka, labor,
jego na Pyelaszkovye gwalthem ib. nr 1370;
Ysze mi Jan... yynoyath trzi yyerdunky za 45 aerumna : Pod iozikem iego robota y <bo>lescz (labor et dolor) FI 9, 28, sim. Pul, sim.
robothą kozuchowh 1479 ib. nr 1473; Syosthry...
FI i Pul 54, 10; Widz *smaro moio y roboto
brzemyenne... nye mayą robiczi cziązko roboth
thych czyelesthnych (ab exactione ąualibet cor(laborem, Pul: trud) moio FI 24, 19; Robota
(labor) iest przede mno FI 72, 16, sim. Pul;
porali) 1484 Reg 712; Jakom ya nye wzoral any
possyal rolyey Pawiowy, kmeczyewy,... ro 50 Vbogi iesm ia y w robotach (in laboribus) od
bothy yego na Pyelyaszkowye 1484 ZapWarsz
młodości moiey FI 87, 16, sim. Pul; Vsmerzyly...
sercze gych w robotach (in laboribus) FI 106, 12,
nr 1560; lesliby ktho sz nasz (sc. towarzyszów
sim. Pul; V robotach {SKJ I 66: w roboczech)
rzemiesła krawieckiego)... themv szie chczial
vanczych (ministri Christi sunt... in laboribus
przeczywycz..., thaki... od robothi ma bycz
odssąndzon 1491 RKJŁ VII 58; Jako gya nye 55 plurimis II Cor 11, 23) 1449 R XXV 164; Skargy

ROBOTA

RO B O T A

471

powstayą, z gychzze stravi szą mnożą, a robocze
wroczycz BZ Ex 21, 19; Nye bodzesz oiTyerowyelkey szą nyekdi podkladayo nye szgadzawacz roboti swey nyecistoti (mercedem prostiyączi (labori nimio interdum supponuntur disbuli) BZ Deut 23, 18; Yako Jan nye szbyl any
cordantes, Dział 7: nakład straw y szylnych
ranyl M athiam... any go we strawye, w lekarroboth rostargnyenya bywayą) Sul 21; Tribu- 5 sthwye y w robothach thakym sbyczym in octo
lacio tua trud, robotha XV med. R XXV 158;
sexagenis vschkodzyl 1470 ZapMaz 71, sim.
Powyedal gest Moyszesz... wszitko robotoo
1472 ZapWarsz nr 3052. 3087; Ny vderzi(laborem), która sze gym bila przygodzyla na
lem go kygem anym go vschkodzil we czlondrodze BZ Ex 18, 8; Vydzyelysmy dzyevyczye
czech y w *robodze jego jako poi koppi polpocząwschy, bez roboty y wschey czyąskosczy 10 groschkow 1471 ZapWarsz nr 3025; Jakom ya
(concepit virgo... et gestavit inscia gravaminis
nye kazał ssobye kmeczem gych robycz gwał
laboris) Rozm 65; Tamo ydącz myely yyelykye
tem anym gych vmnyeyschil w robothach yako
a sylne roboty (plurimos labores), bo cząstopoi kopy 1487 ib. nr 1615.
krocz sylne vdrączenye myely ib. 117.
3. ‘miejsce, gdzie się wykonuje jakąś pracę,
2. *to, co zostało zrobione, wyroby, owoc pracy, 15 locus, ubi opus ąuoddam fiF : Iaco mo otegnal
dzieło, quod confectum est, opus, łabor5: Dal...
oth mey roboti... Sicut ne orał medze et araui
roboti (labores) gich kobylkam FI 77, 51, sim.
meum agrum 1394 TPaw IV nr 4970; Iacom ia
Pul; Pobił... poczotky wszech robot gich
ne wstopil na lacubowo robotho anim iey po
w przebitkoch Cham (primitias omnis laboris
brał szamotrzecz 1408 KsMaz I nr 1181; Yacom
eorum in tabernaculis Cham) FI 77, 56, sim. 20 ya ne sganal Stephana s Mroczkoui roboti
Puł; Pobył... pirzwyecznota wszelkey roboty
1410 ib. nr 1490, sim. 1427 KsMaz II nr 2750,1441
gych (primitias omnis laboris eorum) FI 104, 35,
ZapWarsz nr 547; Yacom ya ne policzcowal
sim. Puł; Dal gym krolewstwa poganow y roboty
Maczea ma (pro na) gego robocze 1412 KsMaz I
(labores) lvdskee osedly so FI 104, 43, sim. Puł;
nr 1783; Czsom uczinil, thom uczinil za yego
Rozberzcze czvdzy roboty (labores) yego! FI 25 poczathkem, kyedy mnye chczal sbicz na mey
108, 10, sim. Puł; Czszo yesth Michał... siad
robocye gwalthem 1452 RafPocz 31; Yacom ya
role dal byl Micolayewi Heduizinemu mannye *przyeychal metquintus na Mroczkową roszewy..., ne mai mu robothy sz yego zoną
bothą sz napąthim *szemostrąlem 1454 Zap
zytha y szana pobracz, gdybi mu then siad zaszą
Warsz nr 979; Esze Marczin nye vcradl *Mawszol 1420 Kościan nr 761; Marczis dzesanczini 30 czewy myodu ot pyaczy lath za sescz kopp
conuentskey nye wosil do Głuchowa, gedno
groschi w gego boru, w gego robocze 1457
swą robotą 1440 StPPP II nr 2874; Wrocz syo
TymSąd 74; Vadunt (sc. scopuli)... per campos
do domv twego, aby snad nye vmarl w boyv
antiqui laboris al. przesz stare robothy et per
a gini bi czlowyek vziwal gego roboty (eius
fluvium 1460 AGZ VIII 137; Yakom ya za
fungatur officio) BZ Deut 20, 6; Takez vitrzo- 35 granyczamy nye szbyl Annyna kmecza Zaiaczka
sye bog wszelkego moza, gen nye napelny słowa
gwalthem na ye robocze 1468 ZapWarsz nr 1314;
tego, z gego domv y z gego roboti (de laboribus
Jakom ya przischethwschi gwalthem na robotha
suis) BZ Neh 5, 13; Jako ja nye pobrał Janovy
Annina nye sbylem jey 1471 ib. nr 3023; Jakom
robothi, slowye chrostv, gwalthem, czsso Niya przigechawschi sszamoczwarth do domv
colaus kmetho rambyl 1456 ZapWarsz nr 997; 40 Mikolayowego nye sszbilem czeladnyka y czeGdze ma szyła, mą robotha, glvpyem robyl po
ladnyczky Janą y Byeyati na robocze ib. nr 3045,
thy latha SkargaPłoc w. 25, sim. SkargaWroc
sim. 1493 ib. nr 1675; Nye szegnalem Sczepana
w. 14; Strawyona bandze darmo robotha waszą
sz robothi gego, gegdy ogrodek grodzyl dla
(labor vester Lev 26, 20) XV p. post. Kałużn
vzithkv sszwoyego 1472 ib. nr 2968; Jako gya
287; ~ niewarunkowa robota 'przedmiot wy 45 na zasthawysku, na lasche, na roboczye gyego,
konany przez początkującego rzemieślnika nie
nye pobrał ryb robothy gyego 1497 ib. nr 1782.
zgodnie z przepisami rzemiosła, res ab opifice
4. 'postępowanie, ratio se gerendi, agendĆ:
artis nondum satis per ito confecta : Statuimus...,
Pomnys, czosz... *slvbovela, gdis se dyabla
quod nullus in foro anuali et extra forum anuale
*odrzekale, zle robothi, złego *dzela, thos
laborem, qui dicitur non warunkowa robotha, 50 wsythko *przestapovela SkargaWroc w. 58;
et non iuxta artificium ipsorum laboratus et
Slemv slą robotą plączą ca 1500 JA X 384.
modum et ordinem artificii ipsorum debetur hic
5. *usiłowanie, staranie, gorliwość, troska, stu
adducere 1472 AGZ VI 154; ~ 'zapłata, za
dium, cura \ Robotha conatus 1437 Wisi nr 228
robek, zysk, korzyść z pracy, merces5: Gego ro
s. 86; Nyechwalebny yest vczinek, robotha vel
boti (operas) a gego nakladi na lekarze ma gemu 55 yszilnoscz ku marney chwale inglorius actus
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est laudacionis conatus XV med. R XXIII 279;
w czasu roboti naszey (in omni tempore seryiKto szye podeymye czesznego vrzadv,... ten
tutis nostrae) BZ II Esdr 8, 80; Potem chcyely
mvsy myecz robotha y troszką (hic labores et
ge k swey robocye nawrocycz (ad suum servicuras habere opportet), aby‘ ten vrzad dobrze
tium revocare) BZ Judith 5, 11; Przesch roboty
y czeszno dzyerzal OrtOssol 93, 4, sim. OrtMac 5 absque iugo (reversi sunt, ut essent absque iugo
128.
Os 7, 16) 1471 MPKJ V 111.
6. 'praca pańszczyźniana na rzecz pana feudal
Robotawać *służyć, być niewolnikiem, servire,
nego,, opera serva domino feodali praestita : Cum
servum e s s e Wspominayo, ze gesz sam roboomni dominio, seruiciis et iuribus, demptis labotawal (memento, quod et tu servieris) w Egipcze,
ribus al. robothy et decimis, que genitor noster 10 a przeto przikazyyo tobye, aby vcinil to to
rzecz BZ Deut 24, 22.
pro se reseruauit (1386) MMAe VIII 111; Yze
Robotliwy 'pańszczyźniany, świadczący pań
pany Staskowy dna roboth Woły Byechowsky
nigdy nye zastawała 1421 AKPr VIIIa 155; Jaszczyznę, qui operam servam praestaf: Jako
mnye Paweł sz Ganszyna ranczyl zyemsky
com w Stanisławowe zastawę ne wząl septem
marcas minus decem grossis cinsewych any po- 15 yrzand za robothlyyego Marczyna, kthory vyczeth, any roboth 1422 Kościan nr 934; Zaszethl do dobrze yrodzonego Stanisława... sz
wloky de Sthary Rusyecz ad Przelagye yillam
stawyamj dzedzini nassze... ze wszytkimi
ipsius 1496 ZapWarsz nr 1768; O kthore ssbyvszytky, czinszmi, pocztamy y robotami, cum ...
czye na mya zalvye o robothlywego kmyeczya
cultibus, y pansthwem wszytkim ca 1428 PF I
481; Jako mne Pyotr yinowath... pancz dny 20 Andrzeya Jygowycza s Kabathow, aczbych czo
robothi 1429 ZapWarsz nr 308; Jacom ya myal
ydzyalal, tho (udziałałem) dlathego w skodzye
szwey, w bory szwoym, gdzye my szkoda
szedzecz v Micolaye za pancz lath, nyenye (pro
dzyelal 1498 (?) ib. nr 1804.
ny yeney) dany nye placzancz, any robothy 1430
Robotnica 1. *wykonująca pewną pracę, quae
TymProc 314; Jakom ya *sczodzem dwadzesscze
grosszy o Dorothczyna robotha 1434 ZapWarsz 25 laborem quendam facit, operaria : Vydzysz,
yszemczy robothnycza De morte w. 77.
nr 502; Naaprawyleem sobye robothy, nasyedli2. *służąca, niewolnica, ancilla : Aczbi sługo
leem ca 1450 PF IV 577; Vendidit... yillam
albo <ro)botnyczoo (servum ancillamque) ktosuam... cum omnibus iuribus..., fructibus, proroo zabodl..., wol kamyenym bodze obrzuczon
yentibus ac emolimentis, gl. emolimentis robothamy 1460 PF V 38; Jakom ya Elzbyethy, 30 BZ Ex 21, 32; Ale bodo wam na pokarm, tobye
a slydze twemv, robotnicze (pro robotniczi)
kmyothowny... nye othegnal gwalthem oth
twey a otroky twemv (ancillae et mercennario
robothi poltrzeczya dnya, kthorych *mv nye
dorobyla 1477 ZapWarsz nr 1202; Jako ya...
tuo) BZ Lev 25, 6; Sini Iudzini a ierusalemske
chcecye sobye podbycz w robotnyki a w robots kmyeczy roboth nye pobrał yako *pyązdzyesth
kop groszy w polgrosczech Janowy Vyrzbyacze 35 nyce (in seryos et ancillas) BZ II Par 28, 10.
Robotnik f o r m y : n. sg. robotnik Rozm 309.
1489 Czrs s. LXXXVII; Y wsdal gyemv (sc.
451; ~ g. sg. robotnika 1454 ZapWarsz nr 968,
swoję połowicę u Witano wic) przed namy s roBZ Tob 4, 15; ~ ac. sg. robotnika 1402 KsMaz I
botamy, lukamy, pastwysky 1498 SKJ III 335;
nr 252; ~ i. sg. robotnikiem 1461—7 Serm 68 r;
Jakom ya nye wrzuczyl sza gwałtem... w dzerzawa... anym przyczyskal kmyeczy yego ku 40 - n. pi. robotnicy 1471 MPKJ V 85, XV
robocze 1498 ZapWarsz nr 1808; ~ siedzieć
p. post. R I s. XLVII; ~ g. pl. robotników 1435
KsMaz III nr 1101, 1441 ZapWarsz nr 547,
na robocie 'być zobowiązanym do pracy pań
BZ Lev 25, 39, 1478 Czrs s. LXXXVI, Rozm
szczyźnianej na rzecz pana feudalnego, opera
310; ~ d. pl. robotnikom ca 1450 PF IV 573,
serva domino feodali obligatum esse : Carczmarzs, ktori na roboczye syedzy (qui in labore 45 1474 FontesŚl II 16; ~ ac. pl. robotniki ca 1450
PF IV 569, BZ II Par 28, 10, 1460 TymWol 61,
sedet), ma thakyesz panu swemu vczinycz, ale
etc.; ~ i. pl. robotniki ca 1420 R XXIV 83.
carczmarzs na czinschu syedzanczi, ten gydancz
Z n a c z e n ia : 1. 'człowiek wykonujący pewną
czinsch panu dluszni zaplaczicz ma Sul 94.
pracę za wynagrodzeniem, najemnik, mercenna7. *niewola, servitus5: Twe syemyo... bodze
poddano w roboto (servituti) BZ Gen 15, 13; 50 rius, operarius : Kędy yusze wczinil sz robothniky, cum operariis, yednane z penod<z)a yela pan, genszesm was *wiwyodl z yocztwa egipdnakego (Mat 20, 2) ca 1420 R XXIV 83; Roskyego a wiyolesm was z roboti (de servitute)
botniky operarios (exiit... conducere operaBZ Ex 6, 6; Pomnyczye na ten to dzen, w ktorios in yineam suam Mat 20, 1) ca 1450 PF IV
riszczye wyszły s Egipta a z domu roboti (de
domo seryitutis) ib. 13, 3; Day nam pokarm j 55 569; Ad activos ku praczoyitim, ku robotni
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kom ib. 573; Zaplata twego robotnyka (merces
AGZ XVIII 6 9 ;/. robotne 1427 Pyzdr nr 836;
mercennarii tui) v cyebye owszem nye ostaway
~ ac.pl. m. robotne X V in. R XXIV 63; ~ /. pl.
BZ Tob 4, 15; Robothnyczy (war. lub.: *dzyelneutr. robotnymi BZ II Par 8, 9.
niką) operarii (vita sibi sufficientis operarii conZ naczenia: 1. *skłonny do pracy, zajęty pracą,
dulcabitur Ecclus 40, 18) 1471 MPKJW 85; Sąly 5 czynny, pilny, laboriosus, industrius, strenuus5:
robothnyczy, nyechay czinyą (si laboratores
Tercium (sc. obsequium pertinet) ad actiuos,
sunt, faciant, quod volunt) XV p. post. R I
robotne, quartum ad contemplatiuos XV in.
s. XLVII; Elegitąue rex opperarios, robothnyky,
R XXIV 63; ~ (żywot) robotny 'życie czynne,
ex omni Israhel, triginta milia yirorum cedenaktywne, vita laboris plena : Samaria significat
cium ligna cedrina (III Reg 5, 13) XV p. post. 10 vitam activam vlg. robothni, *dzalayoczo, Ga
R XXV 178; Bocz yest robothnyk (operarius
lilea significat vitam contemplativam vlg. naMat 10, 10) dostoyen pokarmy svego Rozm 309;
boszny ca 1420 R XXIV 85; Przygadza szą,
Znyva yyelykye a robothnykow mało (operarii
ysze sz nyektorich zywotha robothnego a prziautem pauci Luc 10, 2) ib. 310; Proszyczye pana
srzenya dobrego (quod ex aliquorum vita activa
snyva..., aby posiał robothnyky (operarios 15 et bona procuratione, Dział 45: ysze geden
Luc 10, 2) kv znyw (leg. żniwu) ib., sim. ib. 392.
pylnyeyszy gest syebye, leg. z siebie, obeszrze393; Za yvtra rano myły Iesus iako mylosczyyy
nya y syedlenya nysz drvgy) nedbaly... domy
a yyerny robotnyk (morę studiosi operatoris,
oprawyone... prawem sobye chczą odzyrzecz
qui manę surgit) yroczyyschy szye do Ierusalem
Sul 53; Tam ad activam, robotni, quam ad
a ydącz na drodze y vzral drzeuo fykove ib. 451; 20 contemplativam, pasroczni, vitam XV med.
~ robotnik roczny 'najemnik związany umową
R XXV 271.
o pracę na cały rok, qui operam suam in unum
2. 'pańszczyźniany, zobowiązany do pańsz
annum alicui locavif: Cum operario annuali,
czyzny, qui operam servam praestare cogituF:
sz robothnikem rocznim, tracta de consumaO kthore sbyczye na mya zalvye o robothnego
cione anni (Ecclus 37, 14) 1461—7 Serm 68 r; 25 Maczyeya kmyeczya s Powszyna, aczbych czo
~ może 'chłop pańszczyźniany, fortasse cmetho,
ydzyalal, ydzyalalem th o ... w szkodzye w szwey,
qui domino suo operam servam praestaf: Cszom
w borv szwoym 1498 (?) ZapWarsz nr 1803;
segnal Goskowa robotnika, tom segnal...
~ Quod idem ministerialis debet inequitare in
w mem 1402 KsMaz I nr 252; Yakom ya nye
Myesthcovicze et rescire a comunitate al. od
odbił Dobkouich... robotników od gych szita 30 gromady tocius eiusdem yille..., si sunt plures
1435 KsMaz III nr 1101; Jacom ya ne szegnal
ibidem, quam decem aree robothne 1474 AGZ
Maczeyowych robothnykow sz yego robothy
XVIII 69.
szamowtor szylą 1441 ZapWarsz nr 547; Yaco
3. *wymagający wysiłku, służebny, niewolniczy,
ya nye sbyl yemy yego robothnyka szamososth
qui multi laboris est, servilis?: Dzen pirwi (^c. ty
yiolenter 1454 ib. nr 968; Essze Baruik Yana 35 godnia) sławni y swyoti bodze wam. Wszego
Zelechowszkyego nye gayl any s łasza szagayodzala robotnego (omne opus seryile) nye ycinicze w nyem, ale offyerowacz bodzecze obyato
nego yego robothnyky *wyknal 1460 TymWol
67; Daliśmy na piwo robotnykom 1474 Fonw ognyv za sedm dny. Ale szodmi dzen bodze
tesŚl II 16; Jacom ya Janowy nye szegnal sz
slawnyeyszi y swyotszy y żadnego dzala robot
boru robothnykow drzew szamotrzecz 1478 40 nego (seryile opus) nye ydzalacze w nyem BZ
Czrs s. LXXXVI.
Ley 23, 7—8; Nazowyecze ten dzen przesławni
a przeswyoti, wszego dzala robotnego (opus ser
2. *sługa, niewolnik, famulus, servus’ : Zalibi
yile) nye czincze w nyem ib. 23, 21, sim. ib. 23,
vbostwem przinodzon soocz, przedalbi syo tobye brat twoy, nye ycyoszay gego roboto robot
25. 35. Num 28, 26; Ale z sinow israhelskich
ników (servitute famulorum), ale iako slvzebnik 45 nye poddał, abi sluzily robotnimy dzali kroa ratay bodze BZ Lev 25, 39; Sini Iudzini a ierulyowy (operibus regis), bo ony biły mozowye
salemske chcecye sobye podbycz w robotnyki
waleczny BZ II Par 8, 9; Robothne *serule
a w robotnyce (in servos et ancillas) BZ II Par
(omne opus seryile non facietis in ea Num 29, 1)
28, 10.
1471 MPKJW 27; ~ Pan bog... gest wiwyodl
Robotny fo rm y : g. sg. m. robotnego Sul 53, 50 nasz... z zemye egipskyey, z domy robotnego
(de domo seryitutis) BZ Jos 24, 17; Cy sinoyye
BZ Jos 24, 17; neutr. robotnego BZ Lev 23, 7. 8.
z włoscy, gysz yiszly z ioczstwa robotnego (de
21. 25. 35. Num 28, 26. Neh 7, 6; ~ ac. sg. m.
captiyitate migrantium) BZ Neh 7, 6.
robotny ca 1420 R XXIV 85, XV med. R XXV
4. (o kobyle, dicitur de equa) 'przyuczona do
271; robotnego 1498 ZapWarsz nr 1803; neutr.
robotne 1471 MPKJW 27; - n. pl. robotne 1474 55 pracy, używana do pracy, laborem edocta, qua
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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aliąuis in opere faciendo utitur5: Yako thy co5.
robotujący (o kmieciu) "pańszczyźniany,
bili dzewyoczoro, czso zay0thy na mego pana
świadczący pańszczyznę, qui operam servam praedziedzinę, na Przibislawyu, nye *so swyerzepe,
s t a f : Jakom ya nye przyyachal do domv nyegdi
ale robotne 1427 Pyzdr nr 836.
slachethnego Yana do Misczina y nye prosylem
Robotować f o r m y : praes. ind. 3. sg. robotuje 5 go, aby yachal na gymyenye Golaschewo anym
1449 R XXV 165, XV med. SKJ I 97; - part.
go wyodl w dom robothuyanczego Andrzea
praes. act. adv. robotując XV p. post. R XXV
rzeczonego Pankalya tham gysthe na Golaschewye 1479 ZapWarsz nr 1218; Jakom ya nye
179; adi. g. sg. m. robotującego 1419 ZapWarsz
nr 1218. 1220; d. sg. m. robotującemu 1480
przyachal na gymyenye Mikolayowo do wschy
ZapWarsz nr 1478; cf. też Robotujący; ~ imper. 10 yego do Cany... y nye zayanlem swyerzepycz
z wangrodi gyalthem kmyeczych, tho yesth
2. sg. robotuj 1471 MPKJ V 114; 1. pl. roborobothyyanczego Mykolaya z Kany ib. nr 1220;
tujmy 1448 R XXIV 352; 2. pl. robotujcie XV
Jako ya nye ranczyl dwv kopv gr<oszy>...,
med. R XXIV 359; ~ inf. robotować BZ Gen
gdybych kobył nye posthavil robothvyaczemv
15, 14; ~ praet. 1. sg. m. robotowałeśm Pul 6, 6;
2. sg. m. -ś robotował BZ Deut 24, 18; 3. sg. m. 15 Andrzeyovy Ryczerzowy sz Koszaczcza 1480
ib. nr 1478.
robotował Sul 9 8 ;/. robotowała 1471 MPKJ V
123; ~ condit. 2. pl. m. -byście robotowali BZ
Cf. Robotujący
Robotowanie 1. *wykonywanie pewnej pracy,
Lev 26, 13.
opus aliąuod faciendi a c tu f: Vczini czo pan
Z n a c z e n ia : 1. *pracować, wykonywać pewną
pracę, opus facere, laborare’: Laboremus na- 20 bog twoy obfitego we wszem robotowanyv
(in... operibus) rook twoyv BZ Deut 30,9;
loszmy, robothvymy, piluymy 1448 R XXIV 352.
Sanctitas in officiorum exercicio w roboto2. 'usiłować, starać się, studere, eniti : Pakvanyv 1461—7 Serm 322 v; Exercitacio praczolibi zaprawdą dzirzanczemu tho iste gymyewanye, robothowanye XV p. post. GIDom 92.
nye dzyedziczne, yemu tako zastawyone przes
2. 'troska, opieka, cura, tutela : Et iila triplex:
dzyedzycza, na ktoremze taky poziczcza robo 25
milicie secularis, obseruancie regularis, sollicitował albo sio wye chczyal swego długu pozitudinis pastoralis <ro)botowanya <pas)tirsskacz (in quibus talis creditor nititur suum dekyego <alb)o byssku<pi)ego 1461—7 Serm
bitum aąuirere) Sul 98; Scimus enim, ąuod
322 v.
omnis creatura ingemiscit, gl. propter expectaRobotujący (żywot) robotujący "życie czynne,
cionem futurę glorie robotuge w dobrych wczyn- 30
aktywne, vita laboris plena : Vitam actikoch o chwała wyeczna (Rom 8, 22) XV med.
vam ziwoth robothuianczy, swietsky (beata
SKJ I 97, sim. 1449 R XXV 165; Satage robotuy,
Martha habuit vitam activam, sed beata Magda
vsyluy (dole et satage, filia Sion, quasi partulena elegitvitam contemplativam) 1444 R XXIII
riens Mich 4, 10) 1471 MPKJ V 114; Satagebat
vschilovala aut robothovala (Martha autem 35 309; Sed per yitam actiyam, robothyyaczy, tangit
terram XV p. post. GIDom 88; Veris examplis
satagebat circa frequens ministerium Luc 10, 40)
yermes de carne creati demonstrant oculis noib. 123; Robotowałeśm we wzdychanyu moym
tificantis, cynyaczy albo robothyyaczy, opus
(laboravi in gemitu meo, FI: vsilowal iesm w moXV p. post. PF III 288.
iem płaczu) Pul 6, 6; Quecunque mulier in partu
periclitans, robotuyacz, ipsam (sc. Margare- 40
Rocić "wygłaszać słowa przysięgi, przysięgać,
ius iurandum dicere’ : Isti duo ceperunt iam
tham) invocaret, leuiter pareret XV p. post.
rotam dicere al. roczicz 1420 AKH III 323;
R XXV 179.
O summą yyanczschąn nyzly dwadzyesczya kop
3. 'handlować z zyskiem, zajmować się handlem
ma bicz roczono trzikrocz... Tegdi przes tąn
z korzyścią, negotiari’: Negociamini zyskuyczye,
45
istąn przissyangą óczysczyąyanczi syan s tego
robothuyczye XV med. R XXIV 359.
długu trzikrocz... prz<y)syanze, a yemu asz do
4 . csłużyć w niewoli, być niewolnikiem, servire,
*trzeczygo rotha przes woźnego ma bicz wznaservum esse : A *wszedl lud, genze to ma robowyana Sul 99.
towacz, gez gy bodo ydroczaczy (yerumtamen
Rocstwo cf. Roctwo
gentem, cui seryituri sunt, ego iudicabo) BZ
(Roctwo) Roczstwo a. Rocstwo "zwyczajowo
Gen 15, 14; la bodo pan bog wasz, ienzeczem 50
przyjęty termin opuszczania gospodarstwa kmie
was yiwyodl z zemye egipskye, abiscze nye
cego, dies praedii a cmethone relinąuendi usu
robotowali gim (ne seryiretis eis) BZ Lev 26, 13;
recepta: Iudex et subiudex... decreverunt,
Wspominayo, zesz robotował (quod seryieris)
quod laboriosus Halgacz..., servus domini
w Egipcze, a yiwyodl czo pan bog twoi odtod
55
Czahrowski de Luczyncze, non debet transire
BZ Deut 24, 18.

ROCTW O

ROCZNY

475

ab eo alio iure nisi tempore roczstwo sicut servus
syo *okrog roczni toczil syo(cum ... anni circucum reclinacione al. sz wychodem 1472 AGZ
lus volveretur), posiał kroi... ti, gisz gy (sc. Joa
XII 349.
chima) przywyedly BZ II Par 36, 10; ~ MolenRoczeń cf. Roczny
dinator annualis vlg. roczny 1426 AKPr V 264;
5 Cum operario annuali, sz robothnikem rocznim,
Roczni cf. Roczny
Rocznica *może pieniacz czy też krzywoprzytracta de consumacione anni (Ecclus 37, 14)
siężca, fortasse homo litigiosus vel homo periu1461—7 Serm 68 r.
rus5 (?): łaszek de Sowlini dixisset, quod idem
2. (o czynszu, daninie, zapłacie, dicitur de
Nicolaus esset calumpniator et quod non esset
vectigali, tributo, sim.) 'przypadający na okres
maior vlg. rocznycza in tota terra Cracouiensi 10 jednego roku, qui est unius annC: Rocznw dan
XV p. pr. StPPP VII 461.
annuale tributum XV p. pr. R XVI 339; Pan
Rocznie 'na okres jednego roku, co roku, in
Janusz wszol dwadzeszcza grzywen rocznego
unum annum, ąuotannis5: Radczcze roczne (anni
czinsszu 1413 Kościan nr 477; A mayaly to
praeteriti, OrtOssol 13, 3: roczny<e>) wybyeraly
sprawnye dacz tako długo na kaszdy [dzen]
przyszasznyky OrtOssol 38, 4, sim. Ort Mac 43; 15 rok, az gysczysna wroczą, nye lyczącz rocz
Ony <nie> przestawayą swego obycząyą, przy
nych (sc. płatów, OrtMac 109: nye l<i)czacz
szasznyky roczne wybyerayą... Mogą<-li) czy
roczny plath) w ysczyna OrtOssol 81,2; Roczne
gyszny przyszasznyczy, czosz szą rocznye (anno
plathy anni redditus (annuos reditus non dapraeterito) od radzyecz vybrany y poczwyerbunt Esdr 4, 13) 1471 MPKJ V 52.
dzeny, szyedzyecz na przyszyaszney lawyczy 20
3. 'mający jeden rok życia, unum annum natus,
OrtOssol 38, 4, sim. Ort Mac 43; Postawyl
anniculus-: Weszmyczye... czyelcza y barana
radczcze w naszem myesczye roczne wybyeracz
rocznya (vitulum atque agnum anniculos)...
(posuit consules constituendos et mutandos post
ku obyeczye kadzydlney BZ Lev 9, 3; Tegos
annum), ale przyszasznyky na dlugy cząsz
dnya... zabith bodze baran nyepokalany roczny
a tho my dzerzemy za prawo OrtOssol 39, 1, 25 (caedetur agnus immaculatus anniculus) na
sim. Ort Mac 43.
obyato panv ib. 23, 12; *Bodzecze offyerowacz
Rocznik bot. 'driakiew gołębia, Scabiosa
s chlebi sedm baranow nyepokalanich rocznich
columbaria L j : Rocznyk febronia 1472 Rost
(septem agnos immaculatos anniculos) ib. 23, 18;
nr 1289.
Vczincze y koszla za grzech, y dwa barany
Roczny, Roczni fo rm y : n. sg. m. roczny 30 rocznya (duosque agnos anniculos) kv obyecze
1426 AKPr V 264, BZ Lev 23, 12. II Par 36, 10,
pokoyney ib. 23, 19; Aczbi dvsza gedna nye1471 MPKJ V 15. 34; /. roczna Sul 18, 1471
wyedzocza sgrzeszila, offyerowacz bodze kozo
MPKJ V 25; neutr. roczne BZ Jud 21, 19;
roczno (capram anniculam) za grzech swoy
~ g. sg. m. rocznego 1413 Kościan nr 477,
BZ Num 15, 27; Tocz so offyeri, gesz to ma1498 MacPraw VI 273; /. rocznej MPKJ V 35 cze offyerowacz: barani roczne nyepokalane
98; ~ ac. sg. m. rocznia BZ Lev 9, 3; roczny
(agnos anniculos immaculatos) dwa ib. 28, 3;
OrtMac 109; /. roczną XV p. pr. R XVI 339,
Sobotnego dnya bodzecze offyerowacz dwa ba
BZ Num 15, 27, MPKJ V 25; - i. sg. m. rocz
rani rocznya nyepokalana (duos agnos annicu
nym 1461—7 Serm 68r; ~ /. sg. f. (na) rocznej
los immaculatos) ib. 28, 9; Offyarvycze obyato
Sul 108; ~ ac. du. m. rocznia BZ Lev 23, 19. 40 wonno...: scopv iednego a baranow nyepokaNum 28, 9; ~ g. pl. m. roczniow BZ Num
lanych rocznyow sedm (agnos anniculos imma
28, 27; rocznych BZ Lev 23, 18. Num 29, 26,
culatos septem) ib. 28, 27; Offyerygecze... bara
OrtOssol 81, 2; ~ ac.pl. m. roczne BZ Num
now rocznich nyepokalanich czternascze (agnos
28, 3, 1471 MPKJ V 52; ^ i. pl. m. rocznemi
anniculos immaculatos quattuordecim) ib. 29,
Rozm 520. ~ Grafika nie we wszystkich przy 45 26; Roczny anniculus (erit autem agnus... anni
culus Ex 12, 5) 1471 MPKJ V 15; Roczna
padkach pozwala na rozróżnienie lekcji -n- i -ń-.
annicula (war. lub.: roczną anniculam; offeret...
Z n a czen ia : 1. 'trwający rok, annuus : Gdi
agnum anniculum immaculatum in holocaustum
ktho o zlodzeystwo alybo o lotrowstwo do roka
et ovem anniculam immaculatam Num 6, 14)
przes sząszada theyze wszi y ossadi nye bandze
oskarzzon, dawnoscz rocznaa przeczyw powo 50 ib. 25.
dowy przechodzy (praescriptio annualis contra
4. 'powtarzający się co roku, coroczny, an
agentem procedit) Sul 18; Pakli na roboczye
nuus, anniversarius’: Otocz swyoto roczne bosze gest w Sylo (sollemnitas... anniyersaria)
roczney dzenney syedzyal (si autem in labore
BZ Jud 21, 19; Roczny anniuasaria (pro andierum annuali sederit), za koliszdi dzyen...
zaplaczycz bandzye obyyanzan Sul 108; A gdisz 55 niuersaria, Jud 21, 19) 1471 M P K JY 34; Rocz60*
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ney ssny annue messis (dominum... plenitudinem annuae messis custodientem nobis Jer 5, 24)
MPKJ V 98; Myeszacz ten początek vam
myeszyączy bądzye, pyrvy myedzy myeszyączy
rocznemy (mensisiste vobis principium mensium, 5
primus erit in mensibus anni Ex 12, 2) Rozm 520.
5.
*związany z rokami, tj. terminem sądowym,
ad diem iudicii habendi, qui roki appellabatur,
pertinens : Chczemi miecz, abi zadni ziemyanyn
dnia rocznego w onem miesczie, kądi roki 10
sządzą (in oppido aut civitate die et tempore
terminorum celebrandorum), nye smyal w zbroy
chodzicz 1498 MacPraw VI 273; Yiną na mązoboiczą dnia rocznego (poena homicidae die termi
norum). Jeslizebi ktho drvgiego na roki albo 15
chocz thes z rokoff iadączego albo thes w onem
miesczie, kądi roki, czasy rocznego zabił, thedi
takowi ma zaplaczicz xiązączyv wini kop piąthnasczye (si quis in oppido seu loco terminis celebrantibus aliąuem... occiderit sub tempore termino 20
rum, talis pro poena domino principi solvet
quinquaginta sexagenas) ib.
Roczstwo cf. Roctwo
Roczyć się 'spierać się sądownie, procesować
się, litem in iudicio cum aliąuo habere9: Cum 25
causas litigancium, gl. discordancium hominum,
roczączych szą, discursurus pro tribunali sederis
1466 R XXII 12. - Cf. Wroczyć, Wyroczyć.
Roczyzna 'czynsz, oplata roczna, należność za
jeden rok, tributum unius anni9: [...] Solucionis 30
al. dwoya roczyzna zapłaty, hoc est ita hodie
annus lapsus est yiginti dimidiam septimam
marcas et octo grossos et hodie yiginti dimidiam
septimam marcas et octo grossos recepit, et
hoc pro molendino 1476 AGZ XV 191; Ad 35
quodlibet festum Penthecostes... terciam par
tem, yidelicet sex cum media marcas cum octo
grossis, al. roczysny solyere tenebuntur usque
ad plenariam exolucionem predicte roczysny
1493 ib. 308; Nicolaus Przexstha et Nicolaus 40
Dytrych, ciyes Leopolienses, fideiusserunt Martino... molendinatori Iaroslauiensi... pro famulo Stanislao... et Katherina sua sorore germana, quod ipse debent stare ad quodlibet
festum Penthecostes circa pecunias annuales 45
al. roczysny ib.; Stanislaus Nassuthko a proyido
Stanislao molendinatore de Leopoli decem mar
cas annualem pecuniam al. roczysny, que super
festum Penthecostes proximum solyi debuit,
50
recepit ib. 312.
Rodni cf. Rodny
Rodnie corruptum pro rozdnie: Gdi ktho
o zlodzeystwo... do roka przes sząszada... nye
bandze oskarzzon, dawnoscz rocznaa przeczyw powodowy przechodzy, alye sząly od 55
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szebye rodnye dalyeczi (si autem sunt distantes), nye gynszą iano trzech lyath dawnosczy
bandze mocz odbicz obwynyoni Sul 18.
Rodny, Rodni fo r m y : n. sg. m. rodny XV
med. Zab 517; ~ n. pl. m. rodnie 1477 RachKról 199; ~ g. pl. neutr. rodnych 1471 MPKJ
V 71; ~ ac. pl. rodne OrtOssol 67, 1; ~ /. pl. m.
(w) rodnych XV med. R XXIII 280. - Grafika
nie we wszystkich przypadkach pozwala na roz
różnienie lekcji -n- i -ń-.
Z n aczenia: 1. 'owocujący, dający płody,
płodny, qui fructus ajfert9: Illud inpurum, quod
quasi est purum et servatur in vasis, gl. in locis,
seminalibus, w szadzech rodnych (R XXIII 277:
*sądzegech rodzaią), et spermatibus XV med.
R XXIII 280; Rodny generosus XV med. Zab
517; Germinancium plodnich, rodnych (ut
irrigarem silvam lignorum germinantium Eccles
2, 6) 1471 MPKJ V 71.
2. 'urodzony, natus : rowno rodny *pocho
dzący od tych samych rodziców, eisdem parentibus natus9: Wmrzely czlowyek a zostawy po
szobye rowno dwogye dzyeczy rodne (qui sibi
coequales sunt natione, OrtMac 89, OrtRp 43, 3:
rownorodne) OrtOssol 67, 1
Eodem die
Wloss et Syenko rodnye [...] pro calceis dedi
fertonem 1477 Rach Król 199.
Cf. Równorodny
R odzaj/brw y: n. sg. rodzaj Gn gl. 44a, 1436
RRp XXIII 278, 1441 PF V 67, etc.; ~ g. sg.
rodzaju ca 1420 R XXIV 86, 1434 PF V 31,
1444 RozPaul 133v, etc. etc.; rodzaja 1436
R XXIII 277, Sul 110, 1449 RXXV 165, etc.,
Rozm 46. 51, etc.; ~ d. sg. rodzajowi 1444
R XXIII 303, M W 117a, XV p. post. GIDom
86; ~ ac. sg. rodzaj Gn 11 b, M W 34b. 89 a, etc.;
~ v. sg. rodzaju Naw 87, EwZam 298, ca 1500
R XLVII 355, Rozm 178; ~ i. sg. rodzajem
1394 HubeZb 70, 1404 Pozn nr 572, M W
93a, etc.; ~ l. sg. (w) rodzaju XV in. R XXIV
75, Sul 49, BZ Lev 7, 36, etc.; ~ n. pl. rodzaje
XV med. GIWroc 41 r, 1471 MPKJ V 119;
rodzajowie BZ Ex 6, 15, M W 139a, XV p.
post. MacDod 31; ~ g. pl. rodzajów 1449
R XXV 167, XV med. SKJ V 275, BZ Gen
17, 4, etc.; rodzajew XV med. SKJ I 115; ~
d. pl. rodzajom XV med. R XXV 157, XV med.
SKJ V 275; ~ ac. pl. rodzaje XV p. post.
MacDod 32; ~ l. pl. (w) rodzajoch BZ I Par
12, 30.
Z naczenia: 1. *osoby pochodzące od wspól
nego przodka, rodzina, ród, plemię, naród, nepotes uno ąuodam proavo orti, familia, gens, populus9: Nenio est in cognacione, w rodzagu,
tua, qui yocetur hoc nomine (Luc 1, 61) XV
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in. R XXIV 75, sim. EwZam 290; E* tribu
dzayu! M W 55 b—56a; Czterdzesczi lyat
s troyego rodzayw 1434 PF V 31; A tribus franablisszi bil iesm rodzaiowi temu (generationi
tribus, Noe filiis, humanum... disseminatum
illi Psal 94, 10) M W 117a; Tegodla błogosła
est genus, gl. genoloia, generacio rodzay 1436
wioną mnye *rzeko wszitci rodzaiowie (omnes
RRp XXIII 278; Slachathnosczi doswyathczycz 5 generationes Luc 1, 48; EwZam 289; rodzaye)
chczącz, szescz swyatkow podobnich powyescz
M W 139a, sim. XV p. post. MacDod 31; Thedy
yma: dwv s swego rodzayy (de sua genealogia)
mysthrzowye mayą ono wsythko... thako długo
Sul 11, sim. ib. 33, Dział 21; W them gymyechowacz, yszby szye kthory z rodzayy onego
nyv... gynszy przyrodzeny alybo dalszy w ro
ymarlego ozwal 1491 RKJŁ VII 57; Wszithczy
dzayy (alii consanguinei licet remotiores in 10 rodzaye XV p. post. R XXV 266; Rodzay
linea, Dział 40: gynszy przyaczele aczkole
genus ca 1500 Erz 85; Rodzay progenies ib.;
dalszy) odzirzą namyasthnoscz Suł 49; Heduigis
Stirps, id est radix, truncus... yel progenies,
tenera preclara stirpe, s wyszokyego rodzayy,
prosapies yel origo alicuius parentele pro racreata XV p. pr. R XVI 336; Post mortem Saul
dice rodzay ib.; Propago rodzay yel postacz
yenerunt uniyerse tribus, rodzaye, Israel ad 15 ib.; ~ *potomstwo, liberi, progenies5: Kthora
David (II Reg 5, 1) XV med. GIWroc 41 r;
(^c. Anna) od wyekow w boszthwye przeyDe cognacione rodzayy, yznanya XV med.
rzana, yz rodzayem swem nyebo napelnycz
R XXIV 359; Rodzay parentele XV med.
myala M W 93a; Anna szwyatha, kthora pło
R XXV 157; Rodzayom populis ib.; Erant
dem rodzayu szwego nyebo yako gwyaszdamy
autem habitantes in Ierusalem Iudei, yiri reli- 20 oszadzyla M W 95b; Hom o... se cum posterigiosi ex omni nacione, gl. sc. Iudeorum ze
tate, sz rodzagem, sua decepit et in mortem
precipitayit XV p. post. GIDom 39; Terram,
wschego rodzayy (R XXV 165: rodzayą) zyin qua dormis, dabo tibi et semini, rodzayowy,
dowskyego, que sub celo est (Act 2, 5) XV
med. SKJ I 89, sim. Naw 186; Ipsi gloria... in
tuo (Gen 28, 13) ib. 86.
omnes generaciones, we wsszythkych, od wszyth- 25
2. 'ogół ludzi urodzonych i żyjących w tej samej
kych rodzayew (R XXV 167: rodzayow, Eph 3,
epoce, generacja, pokolenie, omnes homines,
21) XV med. SKJ 1115; Vidi turbam magnam...
qui eadem aetate nascuntur et vivunP: Generacio,
ex omnibus gentibus, ludv, tribubus, rodzayow,
*roczay, praua et adultera (Mat 12, 39) 1441
et lingwis, stantes antę thronum (Ap 7, 9) XV
PF V 67; Decursam generacionem pomynąle
med. SKJ W 275; Beata es tu, genitrix dei..., que 30 pokolenye albo rodzay 1471 MPKJ V 117;
omnibus generationibus, wschem rodzayom,
W *radzayu y w rodzay prawda twoia (in
yitam et gloriam genuisti ib.; Bodzesz oczecz
generationem et generationem yeritas tua Psal
mnogich rodzayow (multarum gentium) BZ
118, 90) M W 34b; Myloszerdze gyego oth
*rodzayoch y na rodzagye, gl. y na szwythky
Gen 17, 4; To soo rodzayowye Symeonowy
(hae progenies Simeon) BZ Ex 6, 15; To soo 35 rodzaye (a progenię in progenies Luc 1, 50,
czyelyadz kszyoszoot lewyczskych wszitkich ro
EwZam 289: od rodzayy do rodzayy) XV p. post.
dzayow (per cognationes suas) ib. 6, 25; A czsosz
MacDod 32; A thako yszystky rodzagye (gene
gym przykazał pan dacz synom israhelskym...
rationes) od Abrama asz do Dauida rodzayow
(generationes) szthernaszczye,... a od przescza
w gich rodzayu (in generationibus suis) BZ Lev
7, 36; Z rodzaiy (de stirpe) Thola moszowye 40 babylonskyego asz do Cristysa rodzayow
szthernaszczye (generationes quattuordecim Mat
przesylny zlyczeny so BZ I Par 7, 2, sim. ib.
1,17) EwZam 286; Rodzayy yaszczerzyczy (pro
12, 27; Cy to soo sinowye Sadochoui, ksyoszota
genies yiperarum Mat 3, 7), chtho ykasze yam
rodzaiy (principes cognationum) przebiwaiocich
yczyecz od przyszłego gnyeyy? ib. 298, sim.
w Gabaa ib. 8, 6; Z sinow Efraymowich... moszowye znamyenytszi w rodzaioch (in cognatio- 45 ca 1500 R XLVII 355, Rozm 178.
3. *gatunek, odmiana, genus, species’: Simile
nibus) swich ib. 12, 30; Aczby ktho byl nagaest regnum celorum sagene misse in marę et
nyon, ysby nye myal prawa riczerskyego, ten
ex omni genere piscium congreganti y sze
naganyony dw (leg. dwu) starczy swego roffszego pocolena, rodzaiw, rodu ryb szgromadzaya (suae genealogiae, S u l l i : rodv)... po
oczczy a drygy dw starczy gynszego rodv... 50 dzagączemu (Mat 13, 47) ca 1420 R XXIV 86;
Bidlo rogathe i nyerogathe..., kthoregokoly
kv otrzymanyy prawa riczerskyego ma wyescz
bi kilo (pro bilo) rodzayu (cuiuscumque generis
Dział 66; Genimina, id est generaciones rodzaextiterint), i thesz zitho żarna i rodzayu (generis)
gye (serpentes, genimina yiperarum, quomodo
*koliszdigo, ozymye i yarne ku they tho wdofugietis a iudicio gehennae? Mat 23, 33) 1471
MPKJ V 119; O manzowie naiassnyeyszi w ro 55 wye... ma sluschecz Sul 105; In istis yerbis yirgo
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Maria a triplici genere, rodzaya, deliciarum comI activi generis XV med. R XXII 39; Cwathek
mendatur XV med. SKJ V 277; Scitote,
I cysti... rodzay dzevczy ca 1500 R XIX 74.
quod... ex hoc genimine, rodzayv {Rozm 530:
6. 'narodziny, urodzenie, actus nascendi : Ro
rodzaya), vitis plus vobiscum non bibam
dzay partu XV med. R XXIV 361; Cristvsev
(Mat 26, 29) 1476 AKLitRp III 108; Chwal- 5 rodzay (generatio Mat 1, 18) thako byl EwZam
czye pana boga..., rodzayy wschelyky zyemsky
291.
y morsky y wschystko stworzenye Naw 87;
7. 'płodność, fecunditas, fertilitaś*: Illud impuVersibus impariter iunctis dwoyakym rodzayem
rum, quod quasi purum est, seruatur in vasis
yyersow XV ex. GIKórn II 210; Gest yeden
seminalibus, gl. in locis, reseruaculis gnatiuis,
rodzay ptaschy (ąuoddam genus ayium), na 10 prolificatiuis sądze[ge]ch rodzaią (R XXIII
ymyą spak Rozm 88; ~ rodzaj człowieczy,
280: w szadzech rodnych), et spermaticis plodczłowieka, ludzki, człowieczy, ludzki rodzaj
nich 1436 R XXIII 277; To yyem, myły gospod
dudzie, ludzkość, homines, omnes hominęs3:
nye, yze yzdrovycz nyedostatky przyrodzenyy
Rodziaioui ludskemu króluje nacionibus regrodzayą..., to yest tvey moczy boskey podobno
nayit (in nationibus regnayit a ligno deus) 15 yczynycz Rozm 46.
1444 R XXIII 303; Daymy chwała bogu oczczv,
8. 'zamiar rozmnażania się, consilium prokthory rodzay luczszky tak ymylowal M W 89a;
creandi liberos3: Ubi peccatum est, ibi paruulos
Gospodnye, genze na pomocz człowieczego ronon transmittit propagacio, rodzay, sed libido
dzaia... zemsko cząscz świata robioczego na
Gn gl. 44a.
wiedzasz! M W 134b ; Vadis propiciator immo- 20
9. *natura, przyrodzenie, to co właściwe, wro
larj pro hymano genere za lyczky rodzay XV
dzone, natura, indoles, ingenium : Dobrego ro
p. post. Kałużn 275; Opyekalnykv rodzayy czlodzayy bonę indolis 1444 RozPaul 133y; Secun
yyeczego (humani generis)! Rozm 34; Bog
dum humanam naturam, rodza<ju>, filius est
wschechmogączy, yen od poczatka syyata *nyminor et inferior patre XV p. post. GIDom 82.
loyal rodzay y piecz czloyyeka ib. 43; Yedna 25
10. *istnienie, esse (sensu subst.f (?): Inidzyewka... yczynyla myr myedzy bogyem
cium essendi rodzaya XV med. R XXV 159.
oyczem y myedzy rodzayem czloyyeczym ib. 51,
Rodzajny f o r m y : ac. sg. f. rodzajną 1479
sim. ib. 168; Tedy syn boży... przyal od nyey
AGZ XVIII 191; ~ g. pl. m. rodzajnych 1428
czyalo y piecz rodzaya czloyyeczego (naturam
Pozn nr 1504, 1436 ib. nr 1470, 1442 StPPP II
30
humanam) ib. 51, sim. ib. 57, etc.
nr 3080, 1491 AGZ XVIII 510; - ac. pl. m.
4. *pochodzenie, rodowód', origo, genealogia:
rodzajne 1446 StPPP II nr 3272, 1486 AGZ XIX
59; /. rodzajne 1432 Kościan nr 1462.
Ysze Micolay yest bliszszi k dzedzine swim
*roczayem nisz Jakub 1394 HubeZb 70; A presZnaczenie: 'owocujący, dający płody, płodny,
tocz syothy Lucasz... yypiszuge rodzag othcza
qui fructus ajferP: Rodzayne 1403 ArchTery maczerze svotego Gana Gn 11 b; Iaco... Ma- 35 Czchoy I 126, 7; Kyedy Symek... poranbyl
czey gest geg bliszi bliszcosczo y rodzagem 1404
scheczdzesyanth dambow rodzaynich a sto
Pozn nr 572; Na doswyathczenye swego ro
drzewa podleyschego 1428 Pozn nr 1504, sim.
dzayy szlachathnosczy (suae genealogiae nobili1436 ib. nr 1470; Cz[o]sso wsząnl sługa moy
tatem) ma wyescz szescz slachathnych mązow,
then kanschyk..., then wszanl na mem..., a on
sz swego pokolenya yrodzonych Sul 33; Quare 40 rambyl trzy wysznye rodzayne 1432 Kościan
Xc de desponsata yoluit concipi?... Prima
nr 1462; Jze czy *ludzey... nye wirąbali kxanczu
causa est, secundum Jeronimum, propter declacanonicoui trzidzesczy *roczaynich dambow
racionem originis ykazana rodczaiy 1477 MPKJ
1442 StPPP II nr 3080; Quia... Osseczsky exsecuit
II 323; In Xpo maneamus, sicut... membra in
LXVI quercus prolificatiuas al. rodzayne et
capite et originatum, *vyrodecz, in origine 45 trecentas mortiferas al. podleysche 1446 ib.
nr 3272; Quia tu sibi mericam al. dąbrowa...
w rodczayy ib. 324; Kszyagy rodzayy iber genefructiferam al. rodzayna mandasti cremare
racionis (Mat 1, 1) Ihv Crista EwZam 286;
1479 AGZ XVIII 191; Quia tu ... fecisti execare
^ Księgi rodzaju c *Liber Genesis’: Genesis
... quercos germinatos al. *rodzaime 1486 AGZ
xęgy rodzayu XV med. SKJ I 4, sim. ca 1492
Zab 148, XV ex. GIWp 89.
50 XIX 59; Quia tu ... succidisti tredecim quercus
fructiferos al. rodza<j)nych 1491 AGZ XVIII
5. 'pleć, zespół cech bądź męskich, bądź żeń
510.
skichi, sexus yirilis vel muliebris3: Wschelyky
zyemyanin... zoną... zakonną bi myal, s ktoRodzenie 1. *wydawanie na świat dziecka,
poród, partus : Alter partus, rodzenye,... incutit
reyze bi dzyatky oboyga rodzaya (sexus utriusque) porodzyl Sul 110; Meskego *roczayw 55 suspiria, tuus fructus pellit luctus XV med.
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SKJ V 259; Sustinuit passiones, dicit enim
Mariey (sc. modlitwa) M W 44b; Nyechay bando
iterum, aliter partus, rodzene, granat 1456
blogoslawieny rodziczi twogi, Joachim y Anna
ZabUPozn 92; Muliebria, id est menstrua, quiMIT 46a; Jesu Criste, ktori... pannye matce...
bus deficientibus inest vis pariendi zienska nyeswiantego Joachima y swiątą A nna... za rodzice
mocz rodzenya (Gen 18, 11) 1471 MPKJ V 9. 5 raczil wibracz MIT 46b; Gdy przynyesly dzyeczya Jesusa rodzyczy (parentes Luc 2, 27)
2. 'urodzenie, przyjście na świat, narodziny,
actus nascendC: Takyesch zyvoth dzyevyczy nye
yego..., a on (sc. Symeon) yszyąl go na lokczye
yest porvschon w rodzenyy yey plodv yyelyebswogye EwZam 294; Chodzyly rodzyczeyye (pa
rentes Luc 2, 41) yego na kaszdy rok do Ierunego (ex nascente prole) Rozm 65.
3. *pochodzenie, rodowód, genealogia*: Lliber 10 salem ib. 296; Zostało dzyeczye Ihus w Ierusale<m>, a nye obaczyly rodzyczoyye yego
generacionis, rodzenya, Ihu Xpi (Mat 1, 1)
(parentes eius Luc 2, 43) ib.
XV /werf. *SX/ V 283.
Cf. Turodzic
Rodzic f o r m y : n. sg. rodzic ca 1428 FF
Rodzica 1. *krewna, należąca do tego samego
I 487, FZ Ruth 2, 1, OrćCc/ 1, ca 1500 Frz 85;
~ n. pi. rodzicy Sul 35, XV p. pr. SKJ I 309, 15 rodu, consanguinea, gentilis3: Matertere, est cognate rodzyczy po kadzyely OrtZab 529.
BZ Tob 2, 15, etc.; rodzicowie BZ Tob 10, 12,
2. *rodzicielka, matka, parens, mat er’: <Szbaw
OrtCel 1, EwZam 296; rodzicewie EwZam
296; - g.p/. rodziców FZTob 3, 3, 1466 F XXII
nasz)... ode wsz<y>thkych slosczy... y szastąpuyącz sza nasz bogoslawyoney y wyelebney
14, Dział 21, MIT 20 b; ~ d . p l . rodzicom *SW
40; ~ ac. pl. rodzice MIT 46b; ~ i. pl. rodzicy 20 rodzyczy (intercedente beata et gloriosa semper
yirgine dei genitrice, Msza III. VI. VII. XII.
BZ Tob 9, 10; ~ /. pl. (o) rodzicoch M W
44 b.
XIV: mathky)... <day mylosczyyy pokoy)
1413—4 Msza I s. 263, sim. VIII; *SzwothoZ n a c z e n ia : 1. 'krewny, należący do tego sa
szczy pozywayocz y pamocz w[y]e czczy mayocz
mego rodu, consanguineus, gentilis’: Rodzycz consanguineus ca 1428 P F I 487; My thake baczącz, 25 n[y]apirwey chwalebn[y]ey szawschye dzyeuiczy
porodzayoczey, gl. rodzyczy (Msza I. V III:
ysze prziyaczelsczi gednacze... obikli bicz roporodzyczelky, IV: porodzyczelcze, V : porodzadzici (consanguinei), yyrzekami Sul 35; Osta
czey, gl. matky) bozyey *genitrici dei ca 1431
tek gymyenya ky bliszim przirodzonym alybo
Msza XII s. 214; O mili boże, ktoresz (pro
rodziczom (ad proximiores consańguineos yel
affines, Dział 30: prziaczelom gego blyszszym)... 30 ktorysz) błogosławione Marie[y] Jakobowa
y Salomoua (pro Salome)... tako powisszil,
spa<ś)cz yma Sul 40; Bil mosz, rodzicz (consan
ysz s tegosz, sz ktorego iedinego sina twego
guineus) Elymelechow, czlowyek moczni BZ
rodzicza wiszli ziwota MIT 48 b.
Ruth 2, 1; Agnatus rodzycz po myeczy Ort
Cf. Bogurodzica
Cel 1; Agnati, id est plemyennyczy abo rodzyRodziciele pl. tantum *ojciec i matka, rodzice,
czowye ib.; Consanguineus dicitur quasi eius- 35
pater et mater, parentess: G di... slyachczycz...
dem sanguinis rodzycz ca 1500 Erz 85.
slyachczyankąn... przes yoley prziyaczol albo
2. w pl. 'rodzice, ojciec i matka, parentes,
rodzyczyelow (parentum yel amicorum) wzyanpater et mater’: Parentes, rodzyczy, autem
thąn... prziyaczyelyewy w zonąn bi... yidal,
illius cum essent iusti, erudierunt filiam suam
secundum legem Moysi (Dan 13, 3) XV p. pr. 40 tegdi... rodzyczyelowye (parentes)... tey dzyewicze... possag... sobye... zachowayąn Sul 90;
SKJ I 309, sim. 1456 ZabUPozn 90; Bo iako
Preceperat enim deus sibi ad templum presentare
swyotemu Iobowy nasmyewali syo krolyowye...,
pueros propter tres causas... Tercio, ut gratakesz temy rodzici y przirodzeny (parentes et
ciarum actio deo reddentur, a quo tale donum
cognati) gego nasmyewaly syo BZ Tob 2, 15;
Panye boże m oy,... any syo rospomynay na 45 parentes, rodczyczelowye, acceperunt 1477
MPKJ II 323.
zmyeskaloscy me albo mich rodziczow (parenRodziczka 1. *krewna, należąca do tego samego
tum) ib. 3, 3; Stan syo pozegnanye nad two
gospodinyo y nad rodzici (super parentes)
rodu, consanguinea, g e n t i l i s Tocz syo wrocyla
twimy ib. 9, 10; Chopywszi syo r[z]odziczowye
rodziczka (cognata) twa k lyvdu swemu BZ
(parentes) dzewki swey, poczoly io czalowacz 50 Ruth 1,15; Matertere, id est cognate rodzyczky
po kadzely OrtCel 8, sim. Ort Lei 234; Nablyszib. 10, 12; Doctrina parentum, gl. patris et
matris rodzyczow 1466 R XXII 14; <R)odzay
scha rodzyczka proxima cognata OrtCel 9,
sim. OrtLel 234.
slacheczsky od rodziczow (ex progenitoribus,
2. 'rodzicielka, matka, parens, mater’: Vnde
Sul 33: s porodziczelow) pochodzi Dział 21,
sim. M W 20b; W nyedzielą o rodzyczoch panni 55 canit de ipsa (sc. yirgine Maria) ecclesia: Ge-

480

R O D Z rC Z K A

R O D Z IĆ

nuit puerpera, rodzyczka, regem XV med.
SKJ V 279.
Rodziczny corruptum pro rozliczny: Vczynyl
bog... dobitek y rodziczne {Stary Testament
Cardy: rozlićne) robaczstwo (omne reptile), 5
ys to szo plodzy po szemy BZ Gen 1, 25.
Rodzić, Rodzić się f o r m y : praes. ind. 3. sg.
rodzi 1444 R XXIII 304,' Gloger, XV med.
R XXII 239, etc.; 3. pl. rodzą BZ Lev 19, 23,
Rozm 5; ~ praes. ind. z partykułą ać dla wyra 10
żenia trybu rozkazującego 3. pl. ać rodzą BZ
Jer 29, 6; ~ imper. 2. pl. rodźcie BZ Jer 29, 6;
~ part. praes. act. adv. rodząc FI 64, 11, 1461 —7
Serm 349 v; adi. n. sg. m. rodzący XV med.
R XXV 154; /. rodząca Pul 64, 11; n. pl. f. 15
rodzące BZ Deut 2, 25; g. pl. m. rodzących
1437 Pozn nr 1484; /. rodzących Pul 77, 76;
~ inf. rodzić BZ Gen 30, 41; ~ fut. 2. sg. f.
będziesz rodzić BZ Gen 3, 16; 3. sg. f. będzie
rodzić BZ Gen 3, 18; ~ praet. 1. sg. f. rodzi 20
łam 1471 MPKJ V 91; 3. sg. m. rodził XV med.
SKJ V 259, BZ Gen 11, 15. 17. Ex 12, 48,
Rozm 175; neutr. rodziło Rozm 374; 3. pl. m. są
rodzili BZ Gen 5, 4; rodziły XV p. post. Kałużn
275; ~ condit. 1. sg. f . -bych rodziła BZ Gen 25
16, 2; 3. sg.f. -by rodziła BZ Lev 25, 19; neutr.
by rodziło Rozm 73; 3. pl. m. -by rodzili BZ
Tob 6, 21; -by rodziły XV med. PamLit XXVIII
308; ~ part. praet. act. II cf. Rodziły; ~ part.
praet. pass. i. sg. m. rodzonym Gn 181 a; cf. 30
też Rodzony.
Z n a c z e n ia : 1. *wydawać na świat potomstwo,
gignere, partum edere : W kapanu iego weselicz
se bodze rodzocz (germinans, Pul: twarz rodzącza) FI 64, 11; Nota, ąuibus personis prohi- 35
betur sacra communio:... item symoniacis
vlg. swantholupczy, item homicidis vlg. mansoboycom, item adu<l>ter<is>, martwo *rodycz,
item procurantibus aborsum, sterilitatem mulieribus 1433—8 AKPr II s. XXXII; Taakesz 40
małżeństwo rodzy dzewycze, a teesz małżeń
stwo skazy dzewicze Gloger; A zenye lepak
rzeki gest bog:... S boleszczyo bodzesz rodzycz
swe syni (paries filios) BZ Gen 3, 16; Tocz pan
bog zatworzyl moy szywot, abich nye rodzyla 45
(ne parerem) ib. 16, 2; lako zony rodzocze
dzatki (in morem parturientium) srzosno syo
BZ Deut 2, 25; Acz rodzo (pariant) sini a dzewki
BZ Jer 29, 6; Non parturiui nye rodziłam any
porodzą (ait enim marę, fortitudo maris dicens: 50
Non parturivi et non peperi Is 23, 4) 1471
MPKJ V 91; Od rodzoczych (de post fetantes,
FI: od *porodzoczich) wszyol gy (sc. Dawida)
Pul 77, 76; Beate steriles et ventres, qui non
genuerunt y zywothy, które nye rodzyly (Luc 55

23, 29) XV p. post. Kałużn 275; ~ Svoty Gan
gestcy szo on bil rodzon(y)m szynem pannę
Marie vcinil Gn 181 a; ~ Gdisz ranę owce
poczynali kotni bicz, tedi Iacob kladl proczye
w zlobi przed oczy owczam, abi wzglodayocz
na to proczye poczynali rodzycz (ut... conciperent) plod BZ Gen 30, 41; Ryby morskye...,
zvyąrzątha, ptaky nyebyeszkye... to mayą od
svego przyrodzenya, yze svoy plod podlvg
svego czaszy rodzą (fetus suos proferunt)
Rozm 5.
2. rodzić się *przychodzić na świat, naści’:
Partus iste nil scit triste, quum deus nascitur
gdysch sze boog rodzyl XV med. SKJ V 259;
Bil gest Adam po porodzenyu tego syna Set
oszmset lat, w ktorisz sze so gemu rodzyly
synowye a dzewky (genuitque filios et filias)
BZ Gen 5, 4; Bodoo z *mymy pospołu yako
ten, czko {pro czszo) sze rodzyl w szemy (sicut
indigena terrae) BZ Ex 12, 48; Pozegnanye
obdzerszisz, abi sinowye, gysz od was poydo,
rodziły syo zdrowy (ut... procreentur incolumes) BZ Tob 6, 21; Czy szą były synovye
mnyeschego Heroda,... pod nyemze szye Krystus rodzyl Rozm 175; ~ Wszitko, czosz syo
rodzi (quae nascuntur), da wam pokarm BZ
Lev 25, 7.
3. 'wydawać owoce, plony, fructus afferre :
Jsze Wischota... ne vrabyl czterdzeysczy dambow szolacz rodzaczich 1437 Pozn nr 1484;
Nulla silva talem profert, rodzy, frondę, florę,
germine 1444 R XXIII 304; Ita peperit, sicut
yirgula florem rosga rodzy XV med. SKJ V 259;
Iablony, ktoresz owocze rodzo (germinant),
nyecisti bodo wam BZ Lev 19, 23; Lignum,
quod fructum fert bene dignum, excollitur
melius, quod ferat, gl. vt fructum det, rodzylo,
yberius 1466 RRp XXII 19; Na tey latorosly
zakvytl kvyat... y rosła ona latorośl s kvyatem
pospoly a nyzadny mogl poznacz, które by
rodzylo to zyelye (quid portaret germinis hoc
sciebat nemo) Rozm 73; Takosch vschelkye
dobre drzeuo rodzy dobre ovocze (fructus bonos
facit), alye zle drzeuo rodzy zle ovocze (malos
fructus facit Mat 7, 17) ib. 283; Polozyl ym
przykład o ffyegovy<m> drzevye, które nye
czynylo albo nye rodzylo ovoczv (ficulneae
non facientis fructum) ib. 374; ~ Bocz vam
povyedam, yzecz nye bądą pycz s tego rodzaya
maczycznego, czvsch tego vyna, które szye rodzy
z maczycze (Luc 22, 18) Rozm 530; ~ Przeklota
szemya w twem vczynyenyu,... tarnye a glog
bodze rodzycz (germinabit tibi) BZ Gen 3, 18;
Czosz wolnye rodzi (gignet) zemya, nye bodzesz
znoocz BZ Lev 25, 5; Czincze kazanya m a...,
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abiscze bidlicz mogli w zemi... a rodziła (ut...
rodzina (cognatio, Pul: rod) gich pospołu F/
gignat) rola wam vzitki swe ib. 25, 19; Wszech
73, 9; Ale gydzi ku rodzynye mey (ad... cognavzitkow *poczotki, gesz to *zemyo rodzi (gigtionem meam) a tamo ottod poymy memu synu
nit),... dostano syo kv vzitkv twemv BZ Num
Ysaakowy zono BZ Gen 24, 4, sim. 1471 MPKJ
18, 13; Bo yako nascha zyemya rodzy tarnye 5 V 10; Wrocz szo do zemye swich oczczow
pchayącze Rozm 830;
~ Około wszytkyey
a k swey rodzynye (ad generationem tuam)
szemye Eyulat, tu gdzesz szo złoto rodzy (ubi
BZ Gen 31, 3; Tocz to gest rodzyna (generanascitur aurum) BZ Gen 2, 11.
tiones) Ezau ib. 36, 1, sim. ib. Ex 6, 15. 24.
4. 'pomnażać, powiększać, multiplicare, maioNum 3, 27. I Par 6, 20; Nawróci syo kv rodzirem facere : Geno dobre drugye rodzi, yaco 10 nye (ad cognationem) y k gymyenyy otczow
y grzech geden w drugy wwodzi XV med.
swych BZ Lev 25, 41; Synów {leg. z synów)
R XXII 239; Fides enim ... generans cognaGad po rodzech a czeladzi y domyech rodzin
cionem, rodzacz vsznanye, mundat intellectum
(per... domos cognationum) swych policzoni
a fantasiis 1461—7 Serm 349v; ~ Item Maria
so po ymyonach kazdich BZ Num 1, 24, sim. ib.
dicitur, quia Stella maris, quia vita ista super- 15 1, 32, 34. 36. 38. 44; Synów (leg. z synów)
fluit popliva, aby sza rodzyly nasze wczy<n;>ky
Izacharowich po rodzynach (per generationes)
y czeladzi, y domyech rodow swych policzoni
kv sbawyenyw XV med. PamLit XXVIII 308.
so ib. 1, 28; Synów (leg. z synów) Zzabvlono5. 'płodzić, zostać ojcem, gignere, patrem
wich po rodzynye y po czeladzi, y domyech
fierC: Cum patre producente rodzaczy XV med.
R XXV 154; Zyw bil Sale trzysta a trzi lata 20 rodzin (per generationes... ac domos cogna
tionum) swych zliczeni so ib. 1, 30; Ozi...
a rodzyl (genuit) syni i dzewky BZ Gen 11, 15,
a Samuhel, ksyoszota po domyech rodzini swey
sim. ib. 11, 17; PoyrrCuj cye zoni a rodzcye
(per domos cognationum suarum) BZ I Par
sini (generate filios) BZ Jer 29* 6.
Cf. Rodziły, Rodzony, Narodzić, Odnarodzić,
7, 2; Prziprawcye syo po domyech a po rodzi
Odrodzić, Porodzić, Przyrodzie, Urodzić, 25 nach (per... cognationes) waszich BZ II Par
35, 4; Tedi Tobyas... chodził kazdi dzen po
Zarodzie, Zrodzić, Porodzać, 2. Poradzać,
Porodzować
wszey rodzinye swey (per omnem cognationem
suam) cyeszocz ge BZ Tob 1, 19; To wszythko
Rodzienica *narząd rodny kobiety, w którym
ma szobye wsząncz, czo gey przymarlo od gey
rozwija się płód, macica, uterus’: Adapperiens
wluam, id est primo de matre procedens rodze- 30 rodzyny (a parentibus) OrtOssol 29, 3, sim. ib.,
Ort Mac 27; Gdy... then tho vrazony... nye ma
niczą aut łono (war. kal.: othworziwschi łono
rodzyny albo przyrodzonego przyaczela masadaperiens wluam; omne masculinum adaperiens
czyszną OrtOssol 91,1, sim. Ort Mac 124; Gdy
vulvam, sanctum domino vocabitur Luc 2, 23)
MPKJ V 122.
szwa rodzyna szandza (sc. sędzię), czasztho
Rodziły *urodzony, natus5: W ziemy rodzilich 35 na szkaszanyy blandzv De morte w. 331; Cog
natio rod vel rodzyną ca 1500 Erz 85; Rodzyną
indigenis terris (qui comederit fermentatum,
parantela ib.; Thv było przy thym yyelye ro
peribit anima eius... tam de advenis, quam de
dzyny (qui praesentes aderant) Rozm 13; Dru
indigenis terrae Ex 12, 19) 1471 MPKJ V 16;
gye dzyeczy... poczną poyyedacz syey rodzynye
Indigens, indigenis tu rodzylich MPKJ V 16.
Rodzina f o r m y : n. sg.\ rodzina FI 73, 9, 40 (parentibus) ib. 131, sim. ib.; Mnymayącz, aby
on schedl v postpolstyye dzyeczynnem albo
1448 R XXIV 351, 1453 R XXV 210, etc. etc.;
s przyaczyelmy, albo z rodzyną (cum cognatis
~ g. sg. rodziny 1398 Pyzdr nr 71, XV in.
sive notis) ib. 144.
R XXIV 60, BZ I Par 7, 2, etc.; ~ d. sg. rodzi
2.
*rodzice, ojciec i matka, parentes, pater et
nie BZ Gen 24, 4. 31, 3. Lev 25, 41, etc.; ~ ac.
sg. rodzinę 1453 R XXV 209, OrtOssol 42, 4, 45 mateP: Rodzyna parentes 1448 R XXIV 351;
De morte w. 331, Rozm 421; ~ i. sg. rodziną
Aczby kto dzewką... kromye woley rodzyny
Rozm 143. 144;
/. sg. (po) rodzinie BZ Num
(sine yoluntate parentum, Sul 58: przes woley
porodzyczelow) zgwalczyl Dział 55; Nye tylko
1, 30. Tob 1, 19; ~ g. pl. rodzin BZ Num 1, 24.
rodzina (parentes, Sul 61: porodzyczele) takyey
30. 32, etc.; ~ l. pl. (po) rodzinach BZ Num
50
1, 28. II Par 35, 4.
yczysnyoney, ale y wszystka wiesz... mogą
wstacz ib. 62; Kyedy Yesus byl ye dwnasczye
Z n a c z e n ia : 1. 'osoby pochodzące od wspól
lyat, schedl do Ierusalem... z yego rodzyną
nego przodka, ród, naród, plemię, nepotes uno
ąuodam proavo orti, familia, gens, populuś*:
(suis cum parentibus) Rozm 143; Mystrzv, kto
zgrzeschyl: then ezloyyek czyly rodzyna yego
Iaco gest to mey rodzini Velislaw y mego scitha
1398 Pyzdr nr 71; Rzecli so na swem serczu 55 (parentes eius Jo 9, 2)? ib. 420, sim. ib. 422;
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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nr 1586; Esz panna Stachna, syostra rodzona
Nye vyerzącz temv Zydovye, aby on byl slyep
Barthoschowa, wnosla do paney Istbiczskey
a przezral, alyez vezvaly yego rodzyną (parenXXX marcas 1418 TPaw VII nr 706, sim. 1422
tes Jo 9, 18) [...] y począly ych pytacz ib. 421;
Kościan nr 942; Ysze Slawątha [a Stani] a Sta
~ w odniesieniu do pierwszych rodziców: Si sola
fuisset mortua, intrasset in lymbum propter 5 nisław, braczą rodzeni, dały *creczą cząnscz
Mandzygowa 1420 Pozn nr 988, sim. ca 1428
prevaricacionem primogenitorum parentum roPF I 479; Yze brath rodzony tey dzewky dal
diny XV in. R XXIV 60; Ale to dostoyenstvo
yą s tim possagem w oną zemyą 1423 Kościan
pyrva nascha rodzyna (primi... parentes) svym
nr 973; Jaco Jarosław ne wząl... XXX grzywen
przestąpyenym straczyly Rozm 34.
3. 'pochodzenie, origo : Gdyby kthory myal 10 ot Sobca a Maczca, yego bratha rodzonego 1424
ib. nr 1090, sim. ib. nr 1091, etc.; Jaco Jan ...
vkazacz szwoge rodzyną (suam nationem seu
ne pobrał Wanczslavowi... po Michale, gego
legitimitatem, Ort Mac 49: szwoy rod) albo malbracze rodzonem, gymenia 1424 ib. nr 1237,
zenszkye stadło, temv może kaszdy przyrodzony
sim. ib. nr 1237a; Yako trzy latha mynola,
gego przyyaczel... pomocz przygacz OrtOssol
15
nysz pozwala Ha<n>ka o cztyrzi grziwny ran42,4.
coyemstwa... Goslawa y Yaroslawa, yakosz
4. *to co wrodzone, przyrodzone cechy i wła
bili ranczili Micolayewy, gyey brathu rodzo
ściwości, natura, indoles, ingenium : Pothapyl
nemu 1428 Pyzdr nr 887, sim. 1432 ib. nr 1046;
rodzyna, kasze y kroluge bog przesz nasz<e>
Yakom ya pana Yana ne wraczil... w trzecza
vyny 1453 R XXV 209; Dzewko, przy my thakye omyszly gospodzyna..., thym szya thwa 20 czascz viprawy, yako pirzwey[e] syestrze dano
rodzoneg 1432 ib. nr 1066; Jze Stanisław gest
rodzyna nyczgey nye poszkodzy ib. 210.
rodzoney szostry Zayączkowskego... sin 1441
Rodziwy 'szlachetnie urodzony, szlachcic, noStPPP II nr 2944; Jsze oczecz Helsczin... byl
bili loco natus: Jacom ya nye ranczyl... Dodzelen... s bracza swa rodzona 1443 Pozn
rotky, zony nyegdi rodzywego Jacuba Lan25
nr 1630; Jsche Przedslaw... sowya (pro swoya)
czesskego 1473 Czrs s. LXXXVIII.
sostra rodzona Czechna vyposaschyl ib. nr 1636;
Rodzony fo rm y : n. sg. m. rodzony 1423
Cząscz slvszayącza kasdey szestrze przes bratha
Kościan nr 973, 1427 Pozn nr 1245, BZ Lev
rodzonego alybo przes stryecznego, nye bądzely
25, 49, etc.; f. rodzona 1418 TPaw VII nr 706,
rodzonego (per fratrem uterinum vel non exis1422 Kościan nr 942, 1441 StPPP II nr 2944, etc.;
~ g. sg. m. rodzonego 1415 Kościan nr 544, 30 tente videlicet uterino, per patruelem), gymyenyem posagv pyenyądzmy ma bicz zaplaczona
1424 ib. nr 1090. 1091, 1427 AKPr VIII a 170, etc.
Sul 57; Brathow rodzonych alybo stryecznych
etc.; f. rodzonej 1427 Pozn nr 1246. 1247, 1441
nye bądzely (fratribus vero uterinis seu patrueliStPPP II nr 2944; rodzony 1441 StPPP II
bus non existentibus), kaszdy, gen sz tego pokonr 2944; ~ d. sg. m. rodzonemu 1428 Pyzdr
nr 887, 1432 ib. nr 1046, Sul 57; /. rodzonej 35 lenya bliszszy bądze,... dzedziny th i... mayą
myecz ib.; Dzewky... za zywotha porodzycze1432 Pyzdr nr 1066; ~ ac. sg. m. rodzonego
low swogych za mąsz wydane, brathv stryecz[e]1436 Pozn nr 1461, Sul 57, Ort Mac 31, etc.;
nemv abo tesz rodzonemv (fratri uterino seu
f. rodzoną 1443 Pozn nr 1636, 1495 ZapWarsz
patrueli) o szwoy poszak nygeney skargy rvnr 1664; ~ i. sg. m. rodzonym 1418 TPaw VII
nr 683, 1438 Pozn nr 1586; rodzonem 1495 Zap 40 szycz nye mogą ib.; Vstawyamy, aby oczczecz
sza slego syna... nye czirzpyal, a thosz o braWarsz nr 1664;/. rodzoną 1405 Kościan nr 288,
czey rodzoney (de fratribus germanis)... wykła
1443 Pozn nr 1630; ~ /. sg. m. (po) rodzonem
damy Sul 69; Gyeden poczeszny czlowyek...
1411 HubeZb 91, 1418 Kościan nr 671, 1422
vmarl a szostawyl swą prawą dzyewką y bratha
ib. nr 939, etc.; f. rodzonej Sul 69, 1471 TymProc 281; ~ n. pl. m. rodzeni 1420 Pozn nr 988, 45 rodzonego OrtOssol 32, 1, sim. ib. 12, 2, OrtMac 31; Dwe rodzone szyostry (OrtOssol 14, 2:
ca 1428 P F I 479, Sul 52; f. rodzone Ort Mac 51,
dwe *rodzeny szyestrze) gednego oczcza y gednei
OrtOssol 44, 1; ~ g. pl. m. rodzonych Sul 57,
maczerze (sorores duae coeąuales a patre et
1450 ZapWarsz nr 603;/. rodzonych Rozm 434.
matre) przyszły przet nasz OrtOssol 44, 1, sim.
Z naczenia: 1. *od tego samego ojca i matki
pochodzący, eodem patre et eadem matre natus : 50 Ort Mac 51; Które wschythky rzeczy k nyey
blis<koś/ cza po ssyestrze yey rodzoney słuchały
Jaco Maczek s swo braczo rodzono iest nedze1471 TymProc 281; Jako masch m oy... rosdzelen 1405 Kościan nr 288; Esz gdi Krczon zalyl sya ymyenym... s brathem s rodzonem
maną czinil sz Michałem, bratem rodzonim,
nyegdy Michałem 1495 ZapWarsz nr 1664; Jako
tedi czwartey czanscy zrzebya ne dal gemu na
weki 1418 TPaw VII nr 683, sim. 1438 Pozn 55 my rosdzelyly Sczepana et Michała s Pyelaskova,
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braczya rodzona, gymyenym ib.; Rodzony ger1444 RozPaul 272 v; Roszynky passule ca 1465
Rost nr 4031, sim. 1478 ib. nr 2252, XV p. post.
manus ca 1500 Erz 85; Rodzona germana ib.;
R LIII 62. 68, ca 1500 Rost nr 5526; Thwe
Ten Ioseph... byl brat rodzony Klyeophye (fra
roszynky y mygdaly szawszdycz my sza mało
ter fuit Cleophae) Rozm 30; Tedy byl nyemoczny
yeden, na ymye Łazarz z Betanyey, s kastellum 5 stały De mortew. 260; Rozinkiy w a passa 1472
Rost nr 159; Rosinky 1475 ib. nr 3009; Rozynky
Maryey a Marty, *szyostrz rodzonych (sororis
wam (leg. uvam) passam 1476 AKLit III 108;
Jo 11, 1) ib. 434.
2. *krewny, będący członkiem tej samej ro
Contra tussim... recipe succum w as passis
rosynky XV p. post. R LIII 62; W rozinkach
dziny, należący do tego samego rodu, consanguineus, gentiliś*: Eze Hanka et Przibka so blisse 10 in w a ca 1500 P F IV 748; Passule rosinky małe
ca 1500 Rost nr 7263; ~ z fleksją łacińską:
po swem wuyu rodzonem k the *dzelniczo 1411
HubeZb 91, sim. 1418 Kościan nr 671; Yz pany
Pro I lapide rosincorum 1393 MMAe XV 167;
Benussa wysla de terra ne doszedzawszy trzech
Pro ficubus, amigdalis,... rosincis 1394 ib. 197.
lath, kędy pobrała bydła... Staszka..., *MiroRogacina (tylko w opisie herbu) *strzała,
slaowego stryya rodzonego 1415 Kościan nr 544, 15 sagitta: D e... clenodio, in quo babatum, in
sim. 1427 AKPr VIII a 170, 1435 Pozn nr 1551.
cuius medio sagitta dicta rogacznya (pro roga1552. 1553, 1480 ZapWarsz nr 1487; Ku ktorim
czyna) et superius crux depingitur... et de...
(sc. grzywnom) on blissy gest po bracze strynem
proclamatione, quae dicitur Dolanga 1419 RTH
rodzonem 1422 Kościan nr 939, sim. ib. nr 940;
III nr 55; Dixit se esse nobilem de terra Morawie
Jaco Ozeb yesd stryny brath *rodzony 1427 20 et suum clipeum nominauit sagittam vlg. bogaczina (pro rogaczina) in luna 1424 StPPP II
Pozn nr 1245; Jaco Jandrzey..., schin Jacussew,
byl strynego brata rodzonego schin Ozepowy...
nr 1997; Jaco to szwączą, ysch Miroszek... yesth
Ten gysty Jandrzey, Jacuschew szyn, *szostrzi
clenotu zawaschy y rogaczyny, zawoląną Odrowasch 1426 Pozn nr 1217, sim. ib. nr 1216; Qui
czoczaney rodzoney schyn, yiesd blyskoscza
blyschi k tym *penądzy ib. nr 1246, sim. ib. 25 sagittam al. rogaczina cum abside rotali et proclamacio Powala 1428 AKH III 136. - Cf. Ro
nr 1247; Jzem nye raczil za swego striya rodzo
hatyna.
nego Januscha 1436 ib. nr 1461; Jze D orota...
Rogacz (w opisie herbu) *róg, cornu (?):
gest dzewca Zayączkowskego sostri rodzoni
Quorum signum media tinka al. yazicz, pro
a gest gego sestrenicza rodzona 1441 StPPP II
nr 2944; Jacom ya ne rączil Pyotrowy y Jacu- 30 quam rogaczy, proclamacio eorundem Dobruska
1402 AKH III 126.
bowy za Parissa postauicz Micolaya, strya yego,
Rogal *rodzaj pieczywa w kształcie rogu, roga
any Sassina, bratha yego, rodzonich 1450 Zap
lik, genus operis pistorii figuram cornus habens :
Warsz nr 603, sim. ib.; Jakom ya krovi nye dal
Terotusta, rogal, colirida idem ca 1500 Erz 85,
do Nadarzina do swego shurzey rodzonego 1455
ib. nr 1018, sim. ib.; Jaco moy synowyecz ro 35 sim. ib.
dzony, Wawrzinyecz, nye wyschethschy s mego
Rogala *zwierzę rogate, rogacz, cornutus’ :
Quid est hoc, quod agis, cornute, gl. bos, qui
dom v... any zabił... czlowyeka 1471 TymSąd
habes cornua rogala? 1436 R XXIII 277.
15; Quia tu te iniecisti violenter in partem al.
Rogaty fo rm y : n. sg. m. rogaty BZ Gen 49, 17.
w czascz spadkv post olim ... Ioannem ..., fratris ipsius yyczonym rodzonem 1500 AGZ 40 Ex 21, 36 ;neutr. rogate BZ Ex 34, 35; ~ g. sg. m.
rogatego 1432 MPKJ II 309, 1458 AKPr VIIIa
XVIII 418; ~ Gdysz wszego rostyrkv... gest
52, 1466 ZapWarsz nr 1266, etc.; neutr. roga
maczerzs pospolythoscz, w geyze thesz bracza
tego 1466 AGZ XIII 509, 1466 R XXII 15, 1473
alybo rodzeny (fratres aut germani, Dział 44:
ZapWarsz nr 1401, 1474 ib. nr 1429, etc.; ~ ac.
bracza abo gynszy przyaczele) bądacz, kv myrszączcze... szą porvszayą Sul 52; Kto chce 45 sg. f. rogatą BZ Ex 34, 30; neutr. rogate Sul
111; — /. sg. m. rogatym 1479 Zap Warsz nr 1499;
z braceey gego, viplaczi gy: stry y stryny brat,
neutr. rogatym 1497 AGZ XV 549.
rodzoni y bliszni (consanguineus et affinis) BZ
Lev 25, 49.
Z n a czen ia : 1. ' mający rogi, ąui cornua habet,
cornutus5 (o zwierzęciu): Gdi ktori... myescza(Rodzynka) Rozenka, Rozynka *suszony owoc
winnej latorośli, acinus passus, aridus : R[z]o- 50 nyn albo vyesnyanin... wgymyenyu w swem...
zynka uua passa 1419 Rost nr 5215; Uvas pasbidlo rogate albo nyerogate (pecora sive pecudes)
sas al. rosinki 1421 AKH XI 415; Uva passe,
naydzye..., ma ye zayąncz Sul 111; Iacom ya
passule rozinki 1437 Rost nr 2721, sim. XV ex.
nye ranczil za Andrzeya mlinarza Maczeyowy...
GILek 72; Uvis passis al. roszynky 1444 KsNtroyga skotha rogatego 1458 AKPr VIII a 52;
Warsz I nr 200; Roszenky wa (leg. uva) passa 55 A nna... evasit ipsum Cosczey... pro eo, quia
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Fedda spatula, matta, spatula fetida rogoszye
post mortem fratris sui Stańko, mariti tui, re1472 Rost nr 121; Rogoże palustrum 1478 ib.
cepisti viginti tria peccora al. rogatego 1466
nr 2141.
AGZ XIII 509; Hunc, gl. sc. cerwm, mulcet
2. *rodzaj morskich wodorostów, genus ąuod
ramose gloria frontis, gl. frondosi capi is ro
gatego czolą 1466 R XXII 15; Yako Andrzey... 5 dam algae : Alga est, quod proycit marę, vel
herba marina rogoszye vel rogoża ca 1500 Erz 85.
nye wzyąl... po oczczu Stachnynem et PrachnyRogozina bot. 'pałka szerokolistna, Typha lati
nem gymyenya russayączego... y bjdla rogathego, y gomolego 1473 ZapWarsz nr 1401,
folia L .’: Rogosina spatula fetida XV ex. R LIII
69.
sim. 1474 ib. nr 1429, etc.; Yako... oczyecz
Rogoża, Rogoża 1. bot. fa lk a szerokolistna,
moyh nye wzyąl troyga skotha rogathego 1474 10
ib. nr 1373, sim. 1432 MPKJ II 309, 1466 Zap
Typha latifolia L.’: W rogoże (war. lub.: w ro
Warsz nr 1266; Jako ja nye szpaszl gwałtem
goży) in carecto (sumpsit fiscellam scirpeam...
posuitque intus infantulum et exposuit eum in
sitha, pszencze, owszv szkothem rogathim y gocarecto ripae fluminis Ex 2, 3) 1471 MPKJ V
molim 1479 ZapWarsz nr 1499; Nicolaus...
post... Annam consortem suam centum marcas 15 15; Fetida spatula, matta, spatula fetida rogosza,
dotis recepit... cum medietate <peco rum al.
palka (czy rogosza palka?) 1472 Rost nr 122.
s bydłem rogathym 1497 AGZ XV 549;
2. bot. 'rodzaj morskich wodorostów, genus
~ (o Mojżeszu): Alye wydzoocz Aaron y syąuoddam algae’: Alga est, quod proycit marę,
nowye Israhelszczy rogatoo (cornutam) Moyvel herba marina rogoszye vel rogoża ca 1500
szesowoo twarz, bogely szyo blyzu przystopycz 20 Erz 85.
3. *mata, poduszka do siedzenia, zrobiona z ło
BZ Ex 34, 30; Którzy (sc. synowie izraelscy)
dyg roślinnych, tapes, culcita e caulibus texta :
wydzely soo liczę Moyszeszowo wichodzoczego
bicz rogatee (qui videbant faciem... Moysi esse
Rogosza togal (togal est cussinus, qui sedili
imponitur) 1463 P F N 13.
cornutam) ib. 34, 35; ~ wąż rogaty *bliżej nie
znany wąż jadowity, anguis ąuidam renenatus’: 25
Rohatyna 'rodzaj włóczni z hakiem przy grocie,
Boodz Dan woosz rogati na drodze (fiat
genus ąuoddam hastae, cuius spiculum unco instructum est’: Quia tu exequitando de curia...
Dan coluber in via), czerastes na szczyeszcze
BZ Gen 49, 17.
cum decem nobilibus... bene armatis cum
2. *skłonny do bodzenia, ad cornupetendum
hastis al. z drzewczy..., cum gladiis et lanceis
promptus : Alye aczbi wyedzyal, ysze wol ro 30 al. z rohathynamy et superinequitando al. zayechawszy in viam liberam regalem... repergaty byl (quod bos cornupeta esset)..., a nye
cussisti et spoliasti... Iohannem 1498 AGZ XV
strzegł gego pan gego, wroczy wol za wol BZ
Ex 21, 36.
361; Rohatyną tragula ca 1500 Erz 85. ~ Cf.
Rogacina.
Rogliczek *rogalik, rodzaj pieczywa w kształcie
rogu, genus ąuoddam opcris pistorii figuram cor- 35
Roić się (o pszczołach, dicitur de apibus)
nus habens’: Roglyczek tortelaris 1472 Rost
*gromadnie opuszczać ul dla założenia nowego
nr 1548.
gniazda, examinare’ : Przenasladowal iest wasz,
Rogowe *podatek od przyprowadzanego na targ
iakos syo obikli *pczoli *royczy (sicut solent
bydła, tributum, ąuod a pecore ad mercatum
apes persequi, Biblia Młynarki: wćely brogiti)
adacto sohebatur’: Uillas eciam ac predia ipso- 40 BZ Deut 1, 44; Quasi apes argumentosa, id est
rum in nostro ducatu et eos, qui in eisdem habipylna pczolą royacza ca 1500 Erz 85.
Rojewnik cf. Rojownik
tabunt... ab omni liberamus exactione..., labore
uel seruitute..., a dacione *cise, rogoue, stan,
Rojnik bot. 'Melissa officinalis L J : Roynik
voyna, gród (1255) MMAe III 48.
herba Saturni 1437 Rost nr 2414; Roynik
Rogowy *zrobiony z rogu czy też mający kształt 45 barachio 1464 ib. nr 4764; Roynik barathio
1475 ib. 3048.
rogu, e cornu confectus, figuram cornus habens’:
Poycze gospodnu... w trobach gioczich y gloRojownik, Rojewnik bot. 1. 'Sempervivum tectossem trobi rogowey (in tubis ductilibus et voce
rum L.’ : Royewnik semperviua 1437 Rost
tubae corneae, Pul: rogowe) FI 97, 7.
nr 2788, sim. 1475 ib. nr 2993; Rogewnik herba
50
Rogoża cf. Rogoża
Iovis ca 1460 ib. nr 3301, sim. 1460 ib. nr 3388.
Rogozie bot. 1. fa lk a szerokolistna, Typha
3579, ca 1465 ib. nr 4380; Crassaria maior
latifolia L ! : Rogoszye palustrum ca 1455 JA
royewnik ca 1465 ib. nr 4230; Royewnyk semXIV 491; Rogozie caretum (numquid virere
perviva maior ib. nr 4567; Royewnyk barba
potest scirpus absque umore, aut crescere caIovis 1478 ib. nr 2144, sim. ca 1465 ib. nr 4175,
rectum sine aqua? Job 8, 11) 1471 MPKJ \ 60; 55 etc.; Barba Iouis nyetrza<s>k albo royownyk
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XV p. post. R LIII 65, sim. ib. 67; Senatinon
royownyk al. nyetrzask contra fulmen ib. 69.
2. *Melissa officinalis L 5 : Royownyk mellissa
1419 Rost nr 5303; Royewnik apium 1481 ib.
nr 4966; Barrotum, *mellista royownyk ca 1500 5
ib. nr 5372.
3. 'Marrubium vulgare L *: Royownik marrubium ca 1500 Rost nr 7200.
Rok też pl. tantum Roki fo rm y : n. sg. rok 1398
Pozn nr 385, 1399 TPaw IV nr 561, 1401 KsZPozn 10
nr 550, etc. etc.; ~ g. sg. roka 1400 HubeZb
109, 1409 KsMaz I nr 1360, 1420 Kościan nr 781,
etc. etc., 1490 MiesHer XIV 161; roku 1395
Kościan nr 26, 1398 Pozn nr 362, 1399 Leksz II
nr 1364, etc. etc., Rozm 39; ~ d. sg. roku 1404 15
Pozn nr 577, 1443 AGZ XII 114, 1444 Pyzdr
nr 1206, etc., 1498 AGZ XVII 357; rokowi 1420
AKPr VIIIa 150, 1441 AGZ XI 185, 1463 AGZ
XIII 410, etc.; ~ ac. sg. rok 1363 KodWP III
218, 1387 Pozn nr 20. 29, 1389 ib. nr 244, etc. 20
etc.; ~ i. sg. rokiem 1404 KsMaz I nr 449, 1411
Kai nr 358, 1423 ArchCastrCrac II 571, etc.
etc.; ~ l. sg. (na) roce 1387 Pozn nr 29, 1396
ib. nr 194, 1398 HubeKr 4, etc. etc., Rozm 204;
roku 1428 Monlur V 135, 1436 RRp XXIII 278, 25
1438 AGZ XI 138, etc. etc., 1500 AGZ XIX
127; - n. pl. roki 1399 Leksz I nr 2833, 1418
Pozn nr 963, 1420 ib. nr 1051, etc.; rokowie
Sul 78; ~ g. pl. rokow 1399 Pozn nr 403. 408,
1406 Kościan nr 315, 1420 TPaw VII nr 1941, 30
etc.; ~ d. pl. rokom 1408 Pozn nr 661, 1480
AGZ XVIII 208; - ac. pl. roki 1386 TPaw III
nr 124, 1391 HubeZb 62, 1391 Pozn nr 127, etc.
etc.; ~ l. pl. (w) rocech 1391 Pozn nr 266, 1396
TPaw IV nr 5369, 1399 HubeZb 74, etc. etc., 35
1500 ZapWarsz nr 1843; rokoch Sul 78, 1466
AGZ XIII 501.
Układ znaczeń
1. *przybliżony czas obiegu Ziemi dookoła Słońca,
tj. ponad 365 dni, annus’ ................... 485
~ rok od roka, roku, od roka do roka; ~ na
roki trzymać; ~ być jednego roku, w jednem
roce.
2. *wyznaczony przeciąg czasu na dokonanie pew
nych czynności, ostatni dzień tego okresu, tempus~constitutum, quo aliąuid faciendum est,
postremus dies huius temporis ............ 487
3. sg. a. pl. tantum ' termin rozprawy sądowej,
termin posiedzeń sądu, rozprawa sądowa, dies
iudicii habendi, dies, quo iudicium haberi
solet, iudicium ..................................... 487
~ rok podle roku; ~ przez, bez roki; ~ roki
częstne, małe; ~ dany rok; ~ goły rok; ~ gwał
to w n y , licowany, obliczni, obliczny, oczwisty
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rok; ~ jawny rok; ~ nadworny rok; ~ nieprzepołzłe roki; ~ rok niestany, niestany roki;
~ niewierny rok, niewierne roki; ~ obżałowany,
skazany rok; ~ rok odesłany; ~ omylne
roki; ~ ostateczny, zawit(n)y rok; ~ otwo
rzony rok; ~ pewny rok; ~ rok pirwszy,
pirwy, wtóry, trzeci, piąty rok, roki pirwsze,
pirwe, czwarte roki; ~ roki pospolite, pospolne
roki, prosty rok; ~ prawy rok; ~ przepełzły,
przypełzły rok, przepełzłe roki; ~ przypowiesny, przypowieszczony, zawiesisty rok;
~ przypoz(y)wany, przyzwany rok; ~ rok
stany; ~ wielgie, wiel(i)kie roki; ~ zapisany
rok; ~ rok zawieszony; ~ zdany rok, (w)zda(wa)ne roki; ~ ~ wybrane związki czasowni
kowe: brać, wziąć rok; ~ czynić roku dosyć;
~ (u)czynić rok(i); ~ dać rokowi przepełznąć;
~ dać, dajać, dawać rok(u), roki; ~ dowieść
roku; ~ rokow ostawać;
~ roku pa
trząc; ~ roku patrzyć; ~ pisać rok, pi
sanie roka; ~ przydać roku; ~
roz
kładać rok(u), roki; ~ rozjąć rok; ~ roki
sędzić; ~ składać roki; ~ stać w roku, roce(ch); ~ stanie, nie(u)stanie roka, roku; ~ rok
stracić; ~ umówić, zmówić rok; ~ upominać
się roku; ~ (u)stać rok(i), roku, (u)stawać
rok(i); ^ wywieść z rokow; ~ zda(wa)ć rok(i).
4. *pozew, citatio : ................................... 494
~ nadworny rok; ~ rok obliczny; ~ odma
wiać, otmowiać rok, mieć rok ku o' mawianiu
roku; ~ odmowie od roku; ~ odwieść od roku.
5. *zabezpieczenie komuś pobytu lub przejścia
listem żelaznym lub konwojem, litterae publicae
vel conductus, quo commeatus tutus ac securus
datur3, ..................................................... 495
Z n a czen ia : 1. *przybliżony czas obiegu Ziemi
dookoła Słońca, tj. ponad 365 dni, annus*: Jaco
Sczepan mai mi placzicz trzy grziwni v rok ot
mich penandzy 1387 Pozn nr 20; Sicut meo
mandato homines mei in piscina Michalkonis
pisces non piscaverunt in uno anno w rocze siło
moczo 1399 TPaw III nr 5999; Acesm czo vinovat, temu rok minol 1399 TPaw IV nr 561;
Slauik Yaduigo wrzandzil od God do roka 1400
HubeZb 109; Poprószmy... svotego G ana...,
abicz on sza nam y... Xpa prosyl, abyczon racil
nasz szego dna i sego roku ve sdrovy... dopuscicz Gn 184 b ; Eze Przibek tego roku ne
begal na Janów dom 1403 HubeZb 110; Yaco
mne Yan zabił viszla, a rok temu ne minol
1405 KsMaz I nr 591, sim. 1417 AKPr VIIIa
140; lako praue tego roku copana przekopa
1405 SKJ III 196, sim. 1407 KsMaz I nr 913,
1420 Kościan nr 832; O ktoro pancz *grziwem
na mo Sandek zaluge, o to mam dayacz...
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Gen 11, 19; Wroczywszy szyo przydo k tobye,
grziwn0 do roka 1409 KsMaz I nr 1360, sim.
a bodzesz zyw, w ten to czasz w rok (revertens
1424 KsMaz II nr 71; Yako prauie roku ne,
veniam ad te tempore isto, vita comite) ib. 18, 10;
yako mlinarz visedl za Yablonicze do panye
Odliczisz sobye sedm tidnyow rokow (hebdoma1418 MPKJ II 299; Stanislaus... comedit suum
panem ... antę hoc unum annum vlg. przet tim 5 das annorum) BZ Lev 25, 8; W tern roce (in ipso
anno) przibraly syo lotrowye s Moabskich do
rok 1418 TymWol 80; Na mem rocze sluszby
israhelskey zemye BZ IV Reg 13, 20; Abi na
szoleczske wsol kona yako sescz grziwen 1419
kozdi dzen bilo ofyerowano... w swyoteczne
Kościan nr 750; Ysze pan Dobeslaw zamówił
dny trzsykrocz do roka (ter per annum) BZ II
szye swemu czczewy grzywny płatu w kaszdy
rok 1419 Pyzdr nr 592; Na Wyelico Nocz mynol 10 Par 8, 13; Nicolaus... obligavit se prestare Johanni... unam sexagenam et ab eodem mutuai
*rok 1423 ib. nr 728; Oktoro rano na mo Micotam a Privio Carnis in anno al. w rok 1456
lay zalowal, o tho mo po rocze poswal 1424
KsNWarsz I nr 391; Masz przyszedł przed
KsMaz II nr 139; Yaco nye bila to czelądz Jagayny szand y odwołał tho darowanye... do
rognewskego Jąna, czso nan Pyotr o nye sza
lował, a dal im przeth tim rok otpusczenye, nysz 15 roku y dnya (antę diem et annum) OrtOssol
55, 1, sim. Ort Mac 68; Ale wstapyly kto
sye tho pobranye stało 1426 Pozn nr 1229, sim.
ib. nr 1230; Jacom mu ne slubil... wiprauicz
w zakon, asz do roku y dnyą {OrtMac 77: do
oth plebana dwadzescza czwerczey owsza na
roka y dnya) a zaszye wystapy (infra annum
kosdy rok ib. nr 1237; Jako prawe Jan Magdaet diem de claustro reddLrit) OrtOssol 60, 2;
lenye ne wszanl kamena wosku za copa, meczą 20 A yako wyele szą thich wyąsząnych dny do rokv
za oszm scoth, captura za oszm scoth w rocze
(in anno, Ort Mac 92: do roka)? ib. 69, l;G d y
y w dwu, w *trzesz roczech we trzech meszanktóry czlowyek... przyszedłby daleko po rocze y
czow 1427 MPKJ II 306; Tichem (^c. pieniędzy)
po dnyv(post diem et annum) OrtOssol 78,1, sim.
ya gemv nye winouath na minoli swanthi Mar
Ort Mac 105; Aczby kthory przyrodzony przy
cin, ale oth tego w rok 1427 ZapWarsz nr 2731, 25 szedł w rok y w dzen albo y tesz po rokv y dnyv
sim. ib., sim. 1449 Monlur III 173; Jacom nye
{OrtMac 105: po rocze y po dnyv) OrtOssol
wząl cztirz grziwen przed rokem v thkaczew
79, 2, sim. ib. 91, 3, OrtMac 125; Wolnoly gym
s Posnanyą 1428 Pozn nr 1311; Tantum ad vnius
było tamo przydcz w rok y dzen (infra diem et
anni decursum theliko do yednego byegu roka
annum, OrtMac 109: w rok y w dzyen) OrtOssol
ca 1428 P F I 480; Bene sit naturę, que in anno, 30 81, 1, sim. ib. 104, 1, OrtMac 141; Pothem
v rokv, me fecit te quidem transcendere 1436
przesz rok (ultra annum) rzeki ten, czo layal
RRp XXIII 278; Jaco v mnye Swachna vrzaortel OrtOssol 103, 3, sim. OrtMac 141; Ktodzila Dorothką swa dzewka do roka 1448 Zap
rysz to zbieg w rocze (infra annum, Sul 60: do
Warsz nr 829, sim. ib.; Ho slodzeystwo obwyroka) od swego wyssczą s królestwa... zemyanyonego do roka (infra annum) thylko pozwacz 35 nom schkody ma nye czinicz, ale szona gego
bandze mocz ymaal (Dział 21: tho ma vcziw tern rocze (per praedictum annum, Sul 60:
nycz, nyszli rok mynye) then, gen gemv wyną
przes przerzeczony rok) s pokogem w gymyenyv
daal Sul 11, sim. ib. 33. 60; Vczinycz ma yawgego nyeporvszona ma myeskacz Dział 61; Vysly
rok {war. lub.: w sy rok) vertente anno (factum
nye *naamyey yaną w rok (semel in anno) swyadeczstwo..., ysz rzeczona dzedzyna w thelkych 40 est autem vertente anno II Reg 11, 1) 1471
pyenądzoch... gest zastawyona Sul 36, sim. Dział
M PKJN 39; *Vrzodzonym do roką annuali (cum
25; Alye ysze ten tho Pyotr za tho palczow
operario annuali de consummatione anni, sc.
yczącze po rokv mynąlem (post annum elapsum,
noli consiliari Ecclus 37, 14) ib. 84; Gdy sye
Dział 28: po rocze mynalem) dosziczvczinyenya
rok spelny a vynydzie (post unius anni spaządal Sul 40; Ode dnya osszaczowanya iusz 45 tium), taky ma byczi przyąth 1484 Reg 707;
rzeczona bracza stryeczna sostram w rok (infra
Kolzdego rokv (infra annum) za vmarlą braannum, Dział 66: przez rok) gothowymy pyeczią... mayą trzy msze czyzsczi ib. 720; Albernyądzmy podług ossaczowanya zaplaczycz mayą
tu s... urodzyl szya nye v poi roka v czasz jako
Sul 72; Arabia... sita est a Ierusalem vnius
od branyą *sluby et est verus heres et non
anni itinere czaly rok drogy XV med. SKJ V 50 spurio 1490 Mieś Her XIV 161; Inducias, od
268; Ad decursum medii alteri anni al. do pulpust, triennii, przes trzy roky czasszv, sibi darent
tora roku 1453 AGZ XII 230; Iacobus... debet
ad deduccionem sue virginitatis XV p. post.
ipsum {sc. domum)... vendere per circulum
R XXV 177; Yelye dny do roką bywa, thele
unius anni al. przes rok 1453 KsNWarsz I nr 338;
lath Szandomyrz odpustów myewa XV ex. MacBil zyw Phalech dwyeszczye lat y dwa roky BZ 55 Dod 139; Ysz thi rzeczy... dzyali szyą a prosto
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w poi rokv tegosz lata pyrwszego XV ex.
O kthore penodze Powirsza na Sczepana żało
MPKJ II 318; Jako mnye Sassyn... nye dosłu
wał, thym on ma rok do Goth 1423 KsMaz II
nr 6; Jaco mnye Jan dal rokv penodzom po
żył rokv podia vmowy ca 1500 Zap Warsz
pirwey vmowe do tego dna 1427 Zap Warsz
nr 1827; To na każdy rok wspomynano (quotannis... memorat) Rozm 203; Beda myeny, 5 nr 2766, sim. ib.; Jacom mv ya nye kazała pascz
yze po roce (post revoluto anno)... vczynyl...
przeszdzącznye mymo rok gego, ale szwą
dobrą wolą pasł 1428 Kościan nr 1370;
*czvde... o dw (leg. dwu) rybv ib. 204; A myły
Krystus alyes w szy rok tesch Vyelyką (leg.
K thym szwyathkom może myecz dzen trzy
dwye nyedzely, wyawszy o *dzyeczyczstwo
w Wieliką) Nocz vmączon ib. 212; Bo anyol
boży stąmpal podług czaszy yedną v rok, ru- 10 y o gorącze rzeczy, woyth (pro w tych) dalszego
rokv nye mą OrtOssol 88, 3, sim. OrtMac 120;
schal vodą ib. 255; Byskupstwo yvz było ska
Jako rok przyszedł drugym pyenadzom, prażono, yze nye davano nykomv aze do smyerczy
wyla ge OrtOssol 104, 2, sim. OrtMac 142;
podług zakona bożego, ale przez rok telko ib.
Druge pyenyądze slubyl gemv zaplaczycz na
669; Czaly rok bychmy czyą chczyely mączycz
ib. 732; ~ rok od roka, roku, od roka do roka 15 pewne roky (in certis terminis) Dział 26, sim.
Sul 37; O rokv (de... termino, Sul 72: o zyskanyv
*co roku, ąuotannis’: Gyndze ne rąmby any gągy,
rokv) wyelkyego dlvgv zapłaty... Vstawyamy,
gdze gey mąsz ne rąbył any gągyl rok oth roka
aby na kaszdy tydzyen rok zapłaty byl polo1424 Pozn nr 1168; Gegozz iad wyłan z boka
szon, o pyrwy rok pewne nyedzele, o drvgy rok
w cirkwi rok od roka Galka w. 40; Abichom
przinyesly... pyrwe yzitky... od roka do roka 20 drugye nyedzelye (ut XVIII septimanis terminus
inclusivus observetur de solvendo: pro pri
(ab anno in annum) BZ Neh 10,35; Tho my dzermo termino VI septimanae, pro reliąuo aliae
zemy za prawo na gego pamyacz, jakoszeszmy
VI septimanae) Dział 66—7, sim. Sul 72;
poczaly rok od roku OrtOssol 39, 2, sim. OrtO tern, yako dzyevycza Marya oddana Jozeffovy
Mac 43; ~ na roki trzymać *trzymać zmieniając
się co rok, alternis annis aliąuid tenere \ Tha 25 a yako yemv popovye dały rokv trzy myąszyącze
poyącz Marya sobye oblyvbyenczą Rozm 39.
dwa, czusch Annasch a Cayphasz, na roky
3. sg. a. pi. tantum 'termin rozprawy sądowej,
trzymały byskupstwo Rozm 667; ~ być jed
termin posiedzeń sądu, rozprawa sądowa, dies
nego roku, w jednem roce *liczyć jeden rok,
iudicii habendi, dies, quo iudicium haberi solet,
unius anni esse : Baranek bodze... gednego roku
(erit autem agnus... anniculus) BZ Ex 12, 5; 30 iudicium : Jaco Marcin bil na swem rocze f Szamotulech 1396 Pozn nr 194, sim. 1398 Hubę Kr 4;
Kyedy do Eyptu dovyedzyon, tedy byl v yedEze Jarosława dzirzala Thomka s yego *zone
nem roce (unius fuit anni Iesus) Rozm 80.
oth dzeszanczi lath w roczech 1399 HubeZb 74;
2. 'przeciąg czasu wyznaczony na dokonanie
Iacosm Sibana oprawal pozim (pro bozim) czapewnych czynności, ostatni dzień tego okresu,
tempus constitutum, quo aliquid faciendum est, 35 lem v ten dzen, kedi z woyewoda roc mai 1401
Pozn nr 518, sim. 1408 Kościan nr 391; Ale Dopostremus dies huius te m p o r is Volemir smowil
rotha ne patrzila prawa na roky swe y na zawity
s pano na trzi roki, kedibi ne postauil na trzeci
rok podluk prawa 1415 Kościan nr 523; Jakom
rok, tedi ma zapłato *zaplacit sam 1391 HubeZb
panu Borcowi ne ranczil za sedm grziwen...
62; Jacosm na pośledni *rog zaplaczylem Jandrzichowy sternascze grzywen ostatnich pe[n]- 40 pro Czewlegio anym za ne prossil roku 1417
ib. nr 632; Any tamo rzecl *rącza any dwornik,
nadze 1401 Kościan nr 176; Iaco ti kone wraysz nyne szą ne dzelą (pro dzieją ?) roky szemske
czani Janowemu kmeczevi sdrowo, weszolo na
1418 Pozn nr 963; Jacom ya jesdzyl ot pana
ten rok, iaco sandza scazal 1404 ib. nr 226;
Przybislawa do pana Wyanczincza, aby przyąl
Iaco racoyma stawał scoth na rok Paszcowi,
an ne *chdzal yego prziyanl (pro prziyancz) 45 rok dalssy...,a on przyąl rok opusczyw pirzwy
rok 1426 Kościan nr 1162; Wysznawamy...,
1405 Pozn nr 757; <,Co> Borislaw Drogosławowi
kako... Jan y Jęndrzey... rokow y thesz rze
za Zidi ranczil, to gim dawał roky przes Borislaczy szondowich ne mogocz obliczne przyglanwowey voli 1408 ib. nr 637; Jaco minola trzi
dacz, terminos et causas iudiciales uergentes
lata tim rokom placzena ani go nigdi ne upo
minał ib. nr 661; Jacosmi przi tern bili, kegdi 50 personaliter attemptare,... vczynily... procuratora ca 1428 P F I 479; Nye chczą szą othprzecz,
Maczey zapłacił Benakowy trzy grzivni dwe
essze panu memw dano wączsze rzeczy do xadza
nedzeli przed rokem 1411 Kai nr 358; Yze
do roka 1443 TymProc 344; Ad hodiernam diem
Bystram wzal eon... a panczerz... po Mi
dominus capitaneus suo ore posuit terminum
chale..., a o *tto poswal (sc. Stanisław) ne
dadzan rokowy wynidz 1420 AKPr VIII a 150; 55 al. przeloszil rok 1450 AGZ XIV 304; O rzeczy
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tem particularibus)... thakosmy vmyslily obeszdzedzynne daley trzech nyedzel rokv nye mayą
rzecz, aby przerzeczony rokowye mały (praefati
dacz (terminos ultra tres septimanas non postermini particulares) nye wyączeykrocz nyszly
sint... assignare, Sul 24: rokow mymo trzi nyegena w myeszącz w kaszdem powyecze ymyany
dz j e lye dacz nye... mogą) Dział 11; <P>owod
ma pozwacz sapyerczą, a gdy na rokv sapyerz 5 Sul 78; ~ dany rok *wyznaczony termin są
dowy, dies iudicio habendo constituta : Derslaus
stanye (reo in termino comparente), a powod
et fratres sui germani sex septimanas antę ter
nye stanye, tedy sąpyercza ma bycz wyzwolon
minum peremptorium al. przed danim y zawiod rzeczy przez powoda pozwan[y]e ib. 19, sim.
tim rokem duobus nobilibus... intimare debent
ib. 28. 49; Szandza... yusz nye poyedze na roky
De morte w. 335; Stawyona prorogavit al. 10 awo et awnculis suis germanis, quod nobilem
Nicolaum... ad jus mittant 1437 StPPP II
othkladala sobye rok.v infirmitate 1483 KsNWarsz I nr 975; Abi zadni ziemianin w roki
nr 2700; ~ goły rok *termin sądowy, na który
zbroino nie chodził 1498 MacPraw VI 273;
pozywano nie podając przyczyny pozwania, dies
Jeslizebi ktho drvgiego na roki albo chocz thes
iudicii habendi, in ąuod aliąuis vocatus est, sed
z rokofT iadączego (ad terminos euntem vel ex 15 causa vocationis non est allata (?): Ministe
terminis... redeuntem)... zabił ib.; Tho zapirialis terrestris Nicolaus recognovit, quia magniszacz myal yesch w xagy w prziyschlych rofico Georgio... dedit terminum simplicem al.
czyech po huyethnanyy 1500 ZapWarsz nr 1843;
goły rok, nichil nominando ex parte nobilis
~ Peremptorie przesz roku ca 1428 PF I 496;
Nicolai 1465 AGZ XVI 23; - gwałtow(n)y,
~ rok podle roku *rok po roku, na każdy ter 20 licowany, obliczni, obliczny, oczwisty rok 'ter
min, nullam diem iudicii habendi praeterire (sensu
min sądowy poprzedzony ustnym pozwem, często
adverbialiy: Ministerialis interrogatus recognopozostający w związku ze znalezieniem u kogoś
vit, quia eam citavit ąualibet citacione, usque
lica, tj. oczywistego dowodu winy lub przychwy
ad terminum termini rok podle roku 1448
ceniem winnego na gorącym uczynku, dies iudicii
AGZ XIV 269; ~ przez, bez roki 'pomijając 25 habendi, qui vocatione in ius verbis facta constijeden termin rozprawy, unum diem iudicii ha
tuitur, praecipue cum aliąuis corpore delicti mabendi praeterire (sensu adverbialiy: Albertus...
nifesto comincitur vel in recenti crimine depreactor cum Derslao... habent ad terminos transhendituF: Nicolaus... reposuit primum termi
futuros vlg. pres roki na roki 1409 LubZiem 57;
num facialem al. gwalthowy, al. obliczny rok
Petrus... cum Bartosio habent terminos ad octo 30 ad instanciam Gywankonis... simplici infirmi
septimanas al. roki przes roki 1441 AGZ XIII
tate 1452 AGZ XIV 340; Nicolaus... ex parte
107, sim. 1437 ib. 21; Terminum voluntarium
Cristofori reposuit primum terminum facialem
ex utraque parte receperunt ad terminos proxivlg. oblyczny y gwałtowny rok {war. ib.: lyczomos et ad alios terminos al. rok przez roki 1442
wany et gwałtowny rok)... simplici infirmitate
AGZ XI 191; Habent terminum ad terminos ad 35 ib.; ~ Petrus... posuit... memoriale... dicens,
concordandum ad octo septimanas przes roky
quia non potest liczowanego roku simplici in
do rok w 1443 AGZ XII 114; Iohannes... actor
firmitate posponere 1439 AGZ XI 152; Marsuper dominam Margaretham... terminos per
cissius... terminum attemptavit facialem al.
terminos al. bez roki inscripserunt pro graniliczowanego roku 1468 AGZ XIII 565, sim.
ciebus 1451 AGZ XI 370; Paulus... petivit 40 1484 AGZ XVII 211; Pro quibus (sc. equis)
iuxta iuris consuetudinem dari sibi ad evictote iuridice in termino faciali al. na rocze lyczorem. Et datum est ei per tres terminos al. przesz
wanem condempnavit 1475 AGZ XVIII 113;
troye roky 1462 AGZ XIII 373; A quo (sc. StaNicolaus... actor in termino faciato al. na lyczonislao)... M athias... reposuit terminum simwanym rokw ... proposuit 1498 AGZ XVII 349;
plici infirmitate ad terminos proximos per ter 45 Ipsum concitavit {sc. Hryćko) in termino fa
minos al. przes roky na roky 1499 AGZ XVIII
ciato al. na lyczowanem roku pro equa 1499
536; ~ roki częstne, małe *zwyczajne posiedze
ib. 371; ~ Ministerialis nobili H erborth... ter
nia sądu, odbywające się co dwa tygodnie, póź
minum facialem al. obliczni rok dedit 1463
niej co miesiąc, wreszcie cztery razy do roku,
AGZ XIII 406, sim. 1483 AGZ XIX 240; Mini
iudicii sessiones ordinariae, ąuae tertia ąuaąue 50 sterialis... recognovit, quia prout fuit de iure
hebdomada, postea semel in mense, deniąue ąuater
additus... Iacobo... ad assignandum terminum
in anno habebantur, termini particulares': Tosz
facialem al. lyczovany rok... \ndree Czuo roczech cząsthnych (de terminis particularirylo..., qui Czwrylo eundem terminum facialem
bus), tho gest malich, chczemy bycz chowano
al. *oblycznyegw rokv non admisit 1486 AGZ
Sul 74; Ale o rokoch małych (de terminis au 55 XVII 226; Ego equitavi... ad assignandum et
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dandum terminum facialem al. oblicznyego
w Iaczcove trzy swothky (leg. świadki) przes
rokv... Andree Czurylo ib. 227; Baltizar Doothwloky, thedy Micolay mimo vmowo przida
lynski... actor condempnavit in termino faciali
do sodu vstal newerni rok 1402 HubeZb 117;
al. na rokv oblycznyjm nobiles MassametDas~ obżałowany, skazany rok 'zwyczajny ter
conem ib. 235; ~ Iwan Knothki... terminum 5 min sądowy, na którym nie musiał zapaść wy
dedit personalem al. oczvisti rok post lycze
rok, dies iudicii habendi ordinar ia, ąua sen ten1445 AGZ XIV 159; ~ jawny rok *termin
tiam iudicum pronuntiari non erat necesse :
sądowy, na który wzywano ogłoszeniem publicz
Siman... astitit terminum suum vlg. obszalonym,, dies iudicii habendi, in quod vocatione
wany rok super Pechnonem 1398 Leksz II
publice facta rei veniebant": Vstawyamy, aby 10 nr 2069, sim. ib. nr 2070; ~ Dominus predicw tey dzedzynye, która by była nagabana...,
tus nec scabini steterunt, nec contra hoc aliprzez wosznego lystem pozewnym dano yawny
quis dixit ad terminum deputatum vlg. na sscarok (terminum citationis edictum publicum
zani rok 1424 KsMaz II nr 240; Nobilis Mikos
proponatur citando, Sul 38: ab i... rok poszwaactor contra strenuum *Hinahat... habent ter
nya... yawnye byl wszyawyon) Dział 28; 15 minum ad terminos kw skazanemu rokw 1443
~ nadworny rok *termin sądowy królewskiego
AGZ XII 114; ~ rok odesłany ' termin sądowy,
sądu nadwornego (in curia), na który pozywano
na którym rozpatrywano sprawy odesłane z po
obecnych na dworze, dies iudicio regali habendo
przedniego roku lub innego sądu, dies iudicio
constituta, in ąuod homines in aula commoranconstituta, ąua causae, ąuae iam termino supetes vocabantur": Rok nadworni 1388—430 Arch- 20 riore agi coeptae sunt, vel ex alio iudicio missae
TerCrac III b 634, 42; In termino curiensy
cognoscuntur": Stanislaus... actor in termino
<al. na na' dwornem roku 1442 AGZ XII 100;
remmisso al. na rocze odeslanem alloquebatur
Nobilis Wyłam... actor super... Pakosium...
super nobilem Nicolaum 1474 AGZ XVIII 75,
partem ream nadworny rok pro quinque marsim. 1475 ib. 95; ~ omylne roki *termin sądowy
cis 1443 AGZ XI 215, sim 1447 AGZ XIII 242, 25 przeniesiony ze względu na niepełny skład ze
1448 ib. 258; Terminum habent curialem al. na
społu sądzącego na poprzednim terminie, iudicium
dworny rok ad terminos proximos 1450 AGZ
in aliam diem prorogatum, ąuia non omnes
XIII 309; Terminum... attemptavit curialem
iudices prima die venerunf: Nos suprascripti
al. nadwornego roku 1466 ib. 516; In termino
iudex et subiudex ponimus terminos tercuriali al. na nadwornem roku 1481 AGZ 30 restres secundos eciam omylne roki ab hodie
XVIII 222; ~ nieprzepołzłe roki *termin są
in tribus septimanis 1460 AGZ XI 446, sim.
dowy, który bez winy powoda nie odbywa się
1474 AGZ XVI 116; Termini particulares
w pierwotnie określonym czasie, iudicium, ąuod
al. omylne roky celebrabuntur feria tercia magna
die constituta non habetur, ąuamąuam accusator
antę festum Pasce 1490 AGZ XVI 224; ~ osta
omnia legum praecepta observavit": Termini par- 35 teczny, zawit(n)y rok *ostatni z terminów do
ticulares positi sunt post festum sancti Barthopuszczonych przez prawo w danej sprawie, na
lomei in duabus septimanis sub eisdem citacioktórym powinien zapaść wyrok, postremus dienibus nieprzepolsle roky, quas inter se domini
rum iudicii habendi, ąui litis cuiusdam diiudicanterrigene habent et tales terminos habebunt,
dae causa legibus conceduntur, ąuo die sentenprout et hodie habebant 1451 AGZ XII 211; 40 tia pronuntiari debet": Jaco Januss mne przy~ rok niestany, niestany roki *termin sądowy,
wyodl na ostateczny rok cu yednanyy a rosna który strona się nie stawiła, dies iudicio con
prauye o dzal przecziwo swemv bratu 1424
stituta,, ąuo pars non comparuit": Item idem teneKościan nr 1055; ~ Peremptorium terminum
tur duas penas nomine nestani ro[g]ky super
rok zauiti 1399 TPaw III nr 4505; Astitit
Zaborowsky, tercia *pocubna 1399 Leksz I 45 (^c. Bodzęta) termino, qui vlg. vocatur zawiti
nr 2833; Ideo procurator magnifice Zophie...
rok 1401 KsZPozn nr 550, sim. ca 1428 PF
super eundem Głowa terminum astitit contuI 487, 1460 Wara nr 53, ca 1500 Erz 85, XV
macie al. rocu nestanego 1487 AGZ XVII 242;
RocznHist VI 100; Jakoszmy przi tern biły,
~ niewierny rok, niewierne roki *termin roz
kędy Sczepan woszny szdal rok zawity Dorocze
prawy sądowej niezgodny z zasadami postępowa 50 sz Kachno na pirzwe poroczky po woyne 1415
nia sądowego, dies iudicii habendi contra leges
Kościan nr 527, sim. 1449 AGZ XIV 285, etc.;
constituta’: Quod dixit sibi, quod falsos terminos
Jacom ne dal rokv zawitego... Palucze z Ianvlg. newerne roky astaret super ipsum 1400
drzeyem 1419 Pozn nr 1034; Dla tey nemoczy na
Leksz II nr 2697; Iaco praue Ondrzey vmowil
zawity *rog bicz ne mogłem \ 421 Kościan nr 1413,
s Micolayem, eze Micolay mai postavicz 55 sim. 1447 ^4(7Z XI 300; Ysszem prawą nyemoS ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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Warsz nr 2963; Tho vgyednanye myely sobye
czą... byl nyemoczen, kyedim na szawitem rocze
wyescz {leg. wwLść) w kxągy na pyrwschych
myal panów pythacz o szkaszanye rzeczy Marroczech 1490 ib. nr 1702; ~ roki pospo
czinowey 1428 Kościan nr 1347, sim. 1430 Pozn
nr 1353; Acz sąmpyerzs na rokv zawytheem
lite, pospolne roki, prosty rok *posiedzenia
(in termino peremptorio, Dział 7: na rocze 5 sądu zwyczajne ze względu na skład sędziowski
i czas zwoływania, iudicii sessiones, ąuod ad
zawytnem) nye stanye, powood zyscze myeiudices et tempus attinet ordinariae : Dominus
nyoney dzedzyni Sul 21; Ibi tales terminos
princeps dedit et suspendit causam Petri...
peremptorios al. roky zawythe coram sua maiestate regia... habebunt 1469 AGZ VI 109;
ad simplices terminos na pospolne roky 1424
Que condemnacio non fecit... Nicolao et Petro 10 KsMaz II nr 557; Hoc dedimus ad simplicem
terminum peremptorium al. wroczenye zaiudicium na poszpolne roky 1425 ib. nr 973;
wythego roku 1500 AGZ XIX 127; Nicolaus
Pospolythi rok (communis terminus), tho yest
et Petrus habent terminum peremptorium al.
trzech nyedzeel przes sandzą gym daan bąncz
wroczyly szą na zawythym roku ib.; ~ otwo
Sul 27, sim. Dział 15; Gdy prócz zyemye bąrzony rok *czas, dni urzędowania sądu, dies 15 dzemy, thedy o dzedzyny pospolythe roky
fasti, dies legałeś, ąuibus lege agi fas erad:
(termini pro hereditatibus generales, Dział 47:
Mozely goscz albo gyny cz<4o)wyek, czo nye
roky pospolite podług obyczaya o dzedziny),
może poraky myecz a nye chcze czekacz do
yako dothychmyast chowano gest, mayą bycz
otworzonego rokv albo czassv (ad dies solutos
dzyrzany Sul 63; Jsze pan Pyotrh... myal othpoferiatis diebus), mozely przyszacz w zawyeszony 20 yyedacz na roczech poszpolythich Andrzeyowy
czass? OrtOssol 86, 1; ~ pewny rok *wyzna
1474 ZapWarsz nr 1407; Jako nam pravo raczony>, określony termin rozprawy sądowej, dies
kowske slvzhi... nye odpovyedacz na roczech
iudicii habendi certus, designatus : Gdysz opawpospolythych, tylko na xazączych 1493 ib.
nr 1742; ~ Nobilis Iohannes... postposuit
szkym myesczanom s prawa szkazano na pewny
a na zawythy rok przynyescz *swyadzeczthwo 25 prosty rok ad duas septimanas 1452 AGZ XI
o gych myesczka rzecz OrtOssol 38, 1, sim.
382;
~ prawy rok *termin sądowy zgodny
Ort Mac 42; G dyP yotr... bądze trzemy raźmy
z zasadami postępowania sądowego, dies iudicii
przez woźnego yawno wywolayącz kv odpowiehabendi legibus concessa : Jako Dobeslaf vstal
dzenyv przypozwań, dayącz gemv pewny rok
praui rok na Benaka 1397 Pozn nr 223; ~ przey myesczcze (ad certum locum et terminum 30 pełzły, przypełzły rok, przepełzłe roki *termin
debebit citari, Sul 29: na pewni rok y myescze
sądowy, na którym powód nie stanął a dalsze
myaan pozwan bycz)..., tedy sądzą... m a... tego
postępowanie sądowe mogło się toczyć na pod
nyestalego zdacz Dział 17; ~ rok pirwszy,
stawie nowego pozwania, dies iudicii, in ąuod
pirwy, wtóry, trzeci, piąty rok, roki pirwsze,
accusator non venit, sed causa e nova citatione
pirwe, czwarte roki *kolejny dopuszczony przez 35 agi p o tu if: Qui te citat ad elapsum terminum
prawo termin rozprawy poświęconej jednej spra
al. kw przipelszlemu rokowi 1463 AGZ XIII
wie, unus e diebus, ąuibus litis cuiusdam diiudi410, sim. ib. 416; Qui (.sc.pop) vos citat ad tercandae causa iudicium habere legibus concedituP:
cium terminum iuxta primam citacionem ralako to ne bil poti rok 1398 Pozn nr 385;
cione termini elapsi al. przepelzlego roku 1467
Yszem byl nyemoczen... tedy, kyedym myal 40 AGZ XV 447; Que (*yc. Katherina) te cittat ad
swyathky wodzycz na pyrwem rocze 1435 ib.
terminum perelapsum al. kv przepelzlemv ro
nr 1578, sim. 1436 ib. nr 1460; Gdyby nyekto
kowy concitatum al. kv przypowyesczhonemv
byl pozwan pyrwe, wtóre, trzecze kv odpowyarokowy 1470 ib. 105; Generosus Nicolaus...
danyv na szalobą *dowoda, a ten to nye stanye,
generosum Petrum ... condempnauit in termino
tegdy dla gego nyeposlvszenstwa na trzeczem 45 concittato ad terminum iterum perelapsum al.
ku rokovy przipelslemu ad interrogandum recep
rokv (in tertio termino, Sul 32: na trzeczem rokv) ma bycz zdań Dział 20; Aczlibi pozwany
tura 1473 StPPP II nr 4103; Concitat {sc. Stana pyrwem y wtórem rokv nye stal, tedi sądowy
nislaus) te al. przypozyva ad terminum proelapsum al. ku przepelzlemv rokv ad interrogan
pokvpy ósmy skoth, a gdy na trzeczem rocze nye
stanye (in termino peremptorio, Sul 64: na 50 dum receptum iuxta citacionem 1474 AGZ
XVIII 76, sim. 1498 AGZ XVII 357; Quia
trzeczem rokv), rzecz, o którą pozwan, straczy
tu ... condempnasti ipsum in termino subducto
ib. 49; H ryn... in termino ąuarto al. na czwar
seu elapso al. na przepelszlem rocze 1477
tych rokoch aspiciebat solucionem 1466 AGZ
AGZ XVII 130; Citavit ad perelapsos terminos
XIII 501; Kthora czascz na pyrwe roky Zyemak przeth prawem myal wsszdacz 1472 Zap- 55 al. ku przepelslym rokom 1480 AGZ XVIII
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dies quibus iudicia wiecowe appellata habeban208; Condemnasti ipsum indebite et inordinate
tur9: Jaco Tomislawa Woczechoui... ti rzeczi
in secundo termino pervoluto al. na przepelotpuszczila, czso ye mała sz nim do welkich
szlym roku in non paricione secundi termini,
non cittando ipsum ad eundem secundum termirocow 1406 Kościan nr 315; Yako bili wyelke
num pervolutum 1493 AGZ XIX 269; ~ przy- 5 roky po poswye, czso pan Barthosz mego oczpowiesny, przypowieszczony, zawiesisty rok
sabil poswal 1424 Pyzdr nr 765; Jako dzyscheyschey daty na roczech wyelkych thu nye mogłem
*termin sądowy wyznaczony dla zadośćuczynienia
bycz tegodla, yszem nyemoczen byl prawą nyewcześniej już wydanemu wyrokowi, dies iudicii
moczą 1428 Pozn nr 1503; Jacom byl prawa
habendi, quod sententiae iudicum exsequendae
constitutum est9: Iuxta inscribcionem primam 10 nyemocza nyemoczen... na welikye roky tedy,
kedym rok myal s Byenakem ib. nr 1508,
przipowesczoni rok 1430 ArchCastrCrac IV
sim. ib. 1512. 1513; Vstawyamy, aby..., kędy
86, 602; Nicolaus... comparuit in terminis iuxta
terminum concitatum ad audiendum diffiniri
roky wyelge dzirzą (ąuando generales termini
tenentur)..., aby nye mogl (sc. sędzia) bycz
al. na przipowyesczenem roku na skazanye
1438 AGZ XI 138, sim. 1446 ib. 269, 1447 ib. 15 sze slego sządv naganyon Sul 55; ~ zapisany
rok *termin rozprawy sądowej, wpisany w aktach
296. 311, etc.; Homines de Sarschin... paruerunt termino na przipowiesczeny rok 1440
sądowych, dies iudicii habendi in commentariis
annotata : Domini iudices receperunt ipsis ad
AGZ XI 168, sim. 1448 ib. 315. 318, 1451 ib.
interrogandum, si ipsa... Dorothea debet pro365; In termino concitato al. na przypowyesczonem roku 1445 AGZ XIII 184, sim. 1447 ib. 223; 20 bare al. dovyeszcz terminum elapsum preter
inscriptum terminum al. mimo zapissany rok
Paulus... przipowyedal sze in ąuarto termino,
vel ipso Smolka respondere 1492 AGZ XIX
na przipowyesczenem rocze, super dominum
Miculecz 1446 AGZ XI 290, sim. 1448 ib. 327,
401; ~ rok zawieszony *termin sądowy odro
1451 ib. 367; Iuxta literam concitatoriam al.
czony na określony czas, iudicium in aliud tempodług przipovyesczonego roku ad solvendum 25 pus dilatum (?): W r[z]ocze zawyeschonem
sibi Dorothee tricentas marcas iure aąuisitas
termino pendente ca 1455 JA XIV 495; ~ zdany
1451 AGZ XIV 319, sim. 1463 AGZ XIII 419,
rok, (w)zda(wa)ne roki *termin sądowy, którego
1464 AGZ XII 296; ~ Generosus Iohannes...
nie można było odłożyć, na którym powinien
actor atemptabat terminum concittatorium al.
zapaść wyrok, dies iudicii habendi, qui dijferri
przypowyesnyego roki (pro roku) 1475 AGZ 30 non poterat, quo sententia pronuntiari debebat9:
XII 414; ~ Zavesisty rok terminus concitatuś
Venator paruit vlg. stal deputato termino vlg.
ca 1420 WokTryd nr 475; ~ przypoz(y)wany,
na sdany<m> rokw 1428 M onlurY 135; Parui
przyzwany rok *termin sądowy, na który po
vlg. *stallem na sdany rok contra te ib. 136;
zwany został wezwany pozwem ponowionym
Actor Thom as... cum Alberto habent termi
albo dodatkowym, dies iudicii habendi, in quod 35 num ad terminos al. rok sdany na roky 1429
aliąuis vocatione denuo vel insuper facta citatus
Pilz 274; Termini inter Florianum civem et
est9: M ruk... condempnavit... Muzylonem...
Nicolaum Goreczki in suo vigore al. zdani rok
in termino concitacionis al. na przyzwanem
prorogatur ad proximos terminos 1437 AGZ
rocze 1441 AGZ XIV 24; Paulus... in secundo
XI 118; Memoratus Nicolaus... ad concitatum
termino, na prziposwanem roku, zdał nobilem 40 terminum al. na przipozwani rok non paruit...,
Miculczonem 1446 AGZ XI 288; Leonardus
propterea nos... condampnavimus ipsum ... ad
na prziposwanem rocze stetit 1448 ib. 334;
diffinitivam sentenciam al. ku szdanemu ro
Nobilis Iohannes... attemptabat terminum in
kowi et dam ussibi terminum tercia die post
tercio termino iuxta przyposwanego roku super
Felicem 1441 ib. 185; Po sdanem rocze concinobilem Petrum 1456 AGZ XIV 483; Genero 45 taverat domina A nna... Fredricum 1442 ib.
sus Petrus... terminum concitatum al. przy192; Nicolaus procurator... inscripsit termi
pozywanego roku attemptavit 1465 AGZ XIII
num ... per duas ebdomadas nullo modo dila471; ~ rok stany *termin sądowy, na którym
tando. Et hoc voluntate bona inscripserunt
stanęła jedna ze stron uczestniczących w sporze,
terminum condempnatum vel sentenciatum al.
dies iudicii habendi, quo pars comparuit9\ Jszem 50 sdani rok 1446 ib. 281; Fridricus... tenebitur
ipsam inscripcionem inscribere in librum... terya byl nyemoczen prawa nyemocza od boga
restrem na zdawanich roczech 1450 ib. 352;
szlozona tedy, kyedym mai rok odmawyacz
Prout ipsum concitavit ad terminum condempstany przeciff Jochne po obschilanu 1429 Pozn
nr 1325, sim. 1430 ib. nr 1371; ~ wielgie, wieI natum ku zdanemu roku al. zawithemu, fal(i)kie roki *terminy odbywania sądów wiecowych, 55 I ciendo ipsum Mathie ministeriali ad ius procla62*
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marę 1457 AGZ XV 4; Tymsze obyczagem
sskazvgem, gdy ktho w gynney zyemy gest
a bądze pozwan na rok zdany (pro termino
peremptorio, Sul 72: za rok zawythy) stacz
Dział 67; Terminos condemnativos al. zdan[y]e 5
roky... transposuerunt 1463 AGZ XVI 1;
Episcopus... et suum capitulum... condempnaverunt al. zdali pro evasione al. w odbiczy
iuxta concitaciones in termino concitato al. na
zdanem roce nobiles Iohannem et Mathiam 10
1465 AGZ VIII 173; ~ Fredricus... recognoyit, quod... Msczugio... debet yillam... inscribere... in primis yel secundis terminis Premisliensibus al. na wzdawane roki 1450 AGZ XI
360, sim. ib.; ~ ~ wybrane związki czasowni 15
kowe: brać, wziąć rok: a. *uzgodnić, przyjąć,
uzyskać wyznaczenie terminu sądowego, diem
iudicii habendi cum aliąuo constituere, diem
iudicii habendi accipere, obtinere3: Ot tego
v<zi oli szobe rok gini do Vtroszina ne schodno 20
gich listom 1395 Pozn nr 187; Yako po mem
trzymanu Marzenyna brał rok Jan na Palogo
1418 Pyzdr nr 555; Jako czszo yest Stach, czlowek moy, do Gostina sedl ote mne do pana
Barthossa, na tego czloweka moy włodarz 25
ymenem mym roku w Gostinu ne brał 1419
Kościan nr 747; Kedi Otha wszyanl rok na
mlinarza od szwego kmecza, wtenczasz gi pro
omnibus puscyl proszno 1424 TPaw VII nr 3563;
~ b. *odłożyć termin sądowy, diem iudicii ha 30
bendi dijferre3: Yako czso my brano rok nyemoczo, z tey nyemoczym nye wstayal asz do
drugego roku brany a 1428 Pyzdr nr 906; Yakom
ya leszal werną nyemoczą od boga sloszoną tedi,
kyedi my rok nyemoczą brano 1444 ib. nr 1208, 35
sim. ib. nr 1192. 1196. 1201. 1210; Yakom ya
prawą nyemoczą leszal oth boga zloszoną *tegi,
gyedi my rok bran, w dzyen poroczkowy ib.
nr 1219, sim. ib. nr 1198. 1225. 1251. 1254;
~ czynić roku dosyć *spełniać wymagania 40
stawiane przez prawo stronie na terminie sądo
wym, facere ea, ąuae in iudicio legibus postulantur3: Ysze Mycolay Welewyeszky sadzał
swe gyednacze na graniczy myedzy Wyelan
Wszą a myedzy Vnyeslawem y czynił szwemu 45
roku doszicz w ten dzyen, yako kszagy zemsky<e> obmawyayą 1444 Pyzdr nr 1206;
~ (u)czynić rok(i): a. *odbywać posiedzenia
sądowe, iudicia habere3: Na yyelykich roczech
przes naas czynyonich (infra terminos generales 50
per nos tunc celebratos) Sul 106; ~ b. 'toczyć
spór przed sądem, litem in iudicio habere3:
Ysze czso Parzisz y Micolay vczynily rok o pomoszene prawa kmothouiczu s Komornyk,
tegosz ya dopomogl, a tąm kmothouicz stąl, 55

a prawa ne chczal słuchacz 1423 Pozn nr 1130;
~ c. *rozstrzygnąć, załatwić pewne kwestie w to
czącym się sporze, negotia ąuaedam explicare,
conjicere, dum res apud iudices agitur3: Jacom
ja wczinil rok myedzi Fyemką a myedzi Bartlomyegein, ysze nye mała stawacz koni, alisz
prawo przeszło po Welcze Noczy na pirwe poroczky 1414 Pyzdr nr 423; Jacosmy czynyly
rok myedzy panyą Vbiscową taky, ysz pany
Vbiscowa my<a la przywescz pana Micolaya
Nyepartskego do Kolasscowicz a Marczin
s Sczedrzykem pana Donyna... a ony ge myely
ygednacz o wszitky rzeczy 1420 Kościan nr 807;
Yakom vczinil rok myedzi Thomislawem a mye
dzi Woyslawem pod trzemy grziwnamy, kedybich <j e obesłał, a tam zazwal mye Thomislaw,
nyszem gye obesłał 1428 Pyzdr nr 913; ~ dać
rokowi przepełznąć *przez niestawienie się po
woda na rozprawie spowodować upadek sprawy,
absentia accusatoris litem dirimere3: Primo, secundo et tercio sese seąuentibus nil fecit (sc.
Chocimirski) et terminum obmisit al. dal ro
kowy *prepelznącz et super incompetenti al.
na przepelzlem rokv 1486 AGZ XIX 247;
~ dać, dajać, dawać rok(u), roki' wyznaczyć ter
min, pozwać, diem iudicii habendi constituere, in
ius vocare3: Darni gim rok do Kozemina, yako
gosczine listi movo 1395 Pozn nr 187; Czosm
Micolayeui dal rok, f temesm niyedney scodi
ne yczinil 1396 ib. nr 319; Dano mu rog do
welikich rocow 1399 ib. nr 403; Iaco Jan dayal
dwa roki Hance pre Slawancziney voley 1400
ib. nr 455; Iacosm Jacusszewi s kmeczmi se
Swadzima ne dal do *poludno roku, ale na
wsz<y)tek dzen 1403 ib. nr 742; Derska ne
dawała rokow pany Thomcowey staroscze
o thy pyena<dze> 1410 ib. nr 795; Jaco my
Franczek roku dal załodze o rzecz xandza
Janusza 1420 Kościan nr 845; Slvszebnyczi...
skladayą na nye pozwy a dawayącz gym roky
(terminos... assignantes, Sul 27: roky... vstawyayącz) Dział 15; ~ dowieść roku *udowod
nić termin sądowy, diem iudicii habendi constitutam comprobare3: Dominus Rysznyczky nec
libro, nec cittacione sua terminum edocuit al.
nye dowyodl rokv 1491 zK7ZXIX402; ~ rokow
ostawać 'stawić się na rozprawę sądową, addesse
ad iudicium : Ysze neszprauidl iwi>e na my<ę>
rokow ostawal, meneneposwa<w>szy per hoc,
quod ipse voluit lucrare, debet amittere et
ego aquisiyi causam 1424 AGZ XI 3; ~ roku
patrzać 'zjawić się na rozprawie sądowej, in iudi
cium venire3: Yszem byl sloszon prawą nyemoczą
.. .ftenczasz, kyedym myal roku patrzacz s panem
Barthoschem 1428 Pozn nr 1506;
~ roku
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patrzyć *występować na drogę sądową, dochodzić
domem w Blonyv, gdzye roky sadzono...
sądownie, litem alicui intendere, iudicio cum
Maczieyevy 1499 ZapWarsz nr 1833; ~ skła
aliąuo certare : Iacom s Dobeslawem vmowil,
dać roki 'odkładać termin sądowy, diem iudicii
ysz ne mai na mi ('mię5) roku patrzicz 1399
habendi dijferre5 (?) : Iaco Laurencius ne scladal
Leksz II nr 1364; ~ pisać rok, pisanie roka 5 dwa roki, a na trzeci rok postawił swe[y] ran*zarejestrować, wpisać w księgi termin sądowy,
come y chczal ge wyprawicz, a Scepan otego
{leg. ot tego) roku yal *pracz 1405 Pozn nr 763;
diem iudicii habendi in commentarios inferre,
annotare5: Ysze mye pany czodzala po pisa~ stać w roku, roce(ch) 'uczestniczyć w sporze
nyu roka na wyelike roky 1423 Pyzdr nr 737;
toczonym przed sądem, lit i, ąuae apud iudices
Yakosz mu pisań bil rok na wyelike roky ib. 10 agitur, interesse : Jaco Jacub stogo s Micolaiem
nr 744; ~ przydać roku 'uzupełnić pozew ter
w roczech, a rosorali mu szescz copczew 1391
minem sądowym, vocationem in ius diem
Pozn nr 266; Venientes violenter eundem
Paulum... infra terminorum accionem, vlg. stoiudicio constituta supplere : Et dixit Prothassius:
Ministerialis, przyday rokv domino Chodorowyocz w rocech ei tria vulnera cruentata dederunt
sky a Andrea Strasch, quid [...] in citacione 15 1396 TPaw nr IV 5369, sim. 1399 Kościan nr 141,
deest 1470 AGZ XV 457; ~ rozkładać rok(u),
1413 KsMaz I nr 1991; Yze Orsula matka
roki *odkładać termin sądowy, diem iudicii
Stronislauiney Dobeslawa... ne nagabala o pohabendi dijferre5: Isz *Margazretha ne posiała
sak Chwalini ani sz nim w roczech stal<a>
1400 Pozn nr 444, sim. 1420 TPaw VII nr 1941;
Wiszacha roscladacz roku medzi Wolferamem
a medzi... szobo 1395 Kościan nr 26; Jako 20 Jacom ya Mycolaya nye sbyl na dobrowolnym
targu gwałtem... w Warczę, stoyancz sz nym
yesdzil s listem pana starosczinim oćd> Szandziwoya... do pane Sdzichny do Trzebcza rok
w rocze 1463 Czrs s. L; Jako... gya... nye
roszkladacz medzy Sandziuoyem et Sdzichnam,
vderzyl gyego anym zadał rany krwawey
yz go thedy pan starosta sandzil 1415 ib. nr 563;
w glova myeczem s *hylu. . gdy gyechal sz łasza
Jakom woyta ne sial roku roszkladacz o dwe 25 swego dobrovolna droga, magyancz sz nym
rzeczy, ale o gedną 1417 ib. nr 637; Rosklada
poszwy, ... w roku sthogyaczy 1496 ZapWarsz
roky facit ferias XV med. Zab 523; ~ rozjąć
nr 1769; ~ stanie, nie(u)stanie roka, roku
rok 'odłożyć termin sądowy, diem iudicii ha
'zgłoszenie lub niezgłoszenie się na terminie
bendi dijferre5: Jacom ya s Katharzina ne roszsądowym, in iudicium die constituta reniendi
yal roku o Pawia na gyni czasz 1435 Zap- 30 aut non veniendi actus : Yaco pani ne vrzuczyla
Warsz nr 661; Petrus... dilitavit terminum
szą w poi szoltistwa y w poi dworu po stany
al. rozczal (pro rozyal) rok ad ąuatuor septiroca, ale spocoyne wytrzymała mymo trzy lata
manas ab hodie 1439 AGZ XI 159; Jakom ja
1420 Kościan nr 781; M artinus... sentenciavit
s pyerczą Ruczskye<m> roku nye rosyal za
nobilem Zauissam... in astitucione termini al.
dwye nyedzely 1450 ZapWarsz nr 959; Nobilis 35 w nyeustanu roku pro tribus hominibus 1444
Paulus... recepit al. rozyąl rok inter hominem
AGZ XII 124; Quem (sc. Iohannem) Nicolaus
Chodorowa... et nobilem Albertum... ad concondempnavit in nonparicione termini al. dla
cordandum 1479 AGZ XIX 451; Yakom ya
*nyestanye roku 1469 ib. 324; Super qua ter
roszgyal rok sz Gyanem... myedzy kxyadzem
mini asti icione al. roku stanę... Raphael memo
*byskupyem... o szyemsky vrzath o Yana 1480 40 riale posuit 1479 AGZ XVII 186; Qui te concitat
ZapWarsz nr 1527; ~ roki sędzić 'odbywać
ad solucionem decem marcarum, quas super
te iure lucratus est in iure castrensi... paricione
posiedzenie sądowe, iudicia habere : Chełmski
ne pobrał Vawrzinczevi gymena yaco gedentermini condempnabilis al. wstanym roku
zdanego 1485 AGZ XV 228; ~ rok stracić
nacze grziven, przeto szadzeni roky, ale kmecza
tam pravo zaslo o zabicze czloveka a za to 45 *utracić jeden z przysługujących terminów wsku
mu to s prawem pobrał 1420 Pozn nr 1051; Vstatek niezgloszenia się na rozprawie sądowej,
wyamy, aby odtychmyast sądzę kaszde sady
unum e diebus causae diiudicandae constitutis
abo roky (terminorum diebus, Sul 25: we dni
propter absentiam perdere*: Ysze Jan Marczina
rokow) sądzili począwszy ode zzaranya asz do
kmecza... dzirszal gy w yanczwe a thim kmecz
dzewyatey godzyny Dział 12; Thak chczemi 50 rok straczil yako dzeszancz grziwen 1425
miecz, abi zadni ziemyanyn dnia rocznego
MPKJ II 304; ~ umówić, zmowie rok *uzgod
w onem miesczie, kądi roki sządzą (in oppido...
nić termin rozprawy sądowej, diem iudicii ha
tempore terminorum celebrandorum), nye
bendi cum aliąuo constituere : Jaco przi tern bili,
smyal w zbroy chodzicz 1498 MacPraw VI
gdze Wlost vmouil Swenthoslauem {leg. z Świę
273; Jakom ya nye wschal *myeczya przeth 55 tosławem) rok, an gi na tern rocze janl 1387
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agitur, avertere: Jacom ya pana Jandrzeya...
Pozn nr 29; Ysze yesm vmouil wsz<y)tky
nye wywyodl z rokow o posag octo marcas
roky y to poi wolwarku, ysz ne mała Swanza Strossyna o strya yego... anym s nym żadne
topa<ł>kem (leg. z Świętopałkiem) wsz<y)tsmowy myal 1426 Kościan nr 1145; ~ zdakich rocow ani wstawacz 1399 ib. nr 408;
Jacom przi tem bili, kedi Heynich... s Dze- 5 (wa)ć rok(i) 'naznaczyć termin rozprawy są
dowej, zwołać posiedzenie sądu w danej spra
trzichem wmówił rok na potek, a nye na sobotho
wie, diem iudicio constituere, iudicium ad causam
1404 Kościan nr 219; Jacosm smowil rok medzi
ąuandam diiudicandam comocare : Yaco Marpanem Dobrogostem a medzi Bodzantho...
czin nye mogl przeyachacz przed slim powetrzim
w ssobotho po Gromniczach 1408 Pozn nr 645;
~ upominać się roku *żądać wyznaczenia ter- 10 ieszora oglandacz tedy, *tedy mv wosniy rok
sdal s Gerlassim ku widzeńv 1420 Kościan
minu sądowego, postulare, ut dies iudicio constinr 812, sim. 1416 ib. nr 628; Jaco gest moy
tuatuT: Macziek... vpomynal sye roku in
oczecz ne szdaual *Crzeslaoui rokow o kmieczo
ąuarto termino, quem habuit cum domino
rano 1420 TPaw VII nr 1941; Sdalem mv rok
Iohanne...: Domine iudex, detis michi ad dominum capitaneum eandem causam, quam ha- 15 do Bucowcza.., a on ten rok przyyąl 1425
Kościan nr 1113; Yakom ja nye sdala roku
beo cum domino Iohanne 1444 AGZ XI 246;
Paszko wy s czlowyekem s swim 1427 Pyzdr
~ (u)stać rok(i), roku, (u)stawać rok(i) *stawiać,
nr 842; Yako brath moy nye yal z mymy łudźmy
stawić się na rozprawie sądowej, in iudicium
do panye Gosczeyewske y nye przyyol roku
\ e n i r e Omnibus terminis astiterunt et comparuerunt morę terrestri vlg. vstali rok contra 20 na Jandrzeya mlinarza any mu go pany zdała
1436 ib. nr 1061; Yakom ya leszal prawą nyeGrzimislaum 1363 KodWP III 218; Notandum,
moczą... tedi, kyedi my rok zdań y yeszcze
quod... Petrassius... stetit in termino, ustal
bil sz nyey nye wstał 1444 ib. nr 1236.
roki, super stryecz 1386 TPaw III nr 124, sim.
4. *pozew, citatw : nadworny rok *pozew
1436 AGZ XI 107, 1446 ib. 279; Voewoda vstal
rog na pano Melinsko o 40 marcas 1390 Pozn 25 ustny, uskuteczniony na dworze królewskim,
też w miejscu posiedzeń sądu, vocatio in ius
nr 241, sim. 1389 ib. nr 244, 1398 Kościan
in aula regia verbis facta, et iam loco iudicii
nr 102, etc.; Czom stal roki na Dreska (pro
habendC: Ci avił ipsum in curia al. nadwor
Derska) o kon, ten stal za szecznaszcze grziwen
nym rokem 1436 AGZ XI 103, sim. 1423
1391 Pozn nr 127, sim. 1404 Kościan nr 222;
Czosz stal rog na Bawora o dambyna, tych 30 ArchCastrCrac II 571, 1435 AGZ XI 92,
było LXXX y trzy 1398 Kościan nr 103; Ja
1436 ib. 105; Petrus... citavit curialiter
cosm ia medzy gimi smowil, iszby ieden na
al. nadwornim rokyem Allexandrum 1437
drugego ne *mayl wstawacz rog, a ono weszdy
AGZ XIII 58, sim. 1442 AGZ XII 100, etc.;
vstal 1401 ib. nr 172; Czso Sewerzin mowil
Nobilis Henricus... citavit nobilem FredriWawrzinczowi, ysby ne dal na so rocu vstacz, 35 chum ... instanti citacione al. nadwornim rokem
an mimo to movo [dal] dal na so rocu vstacz
1443 AGZ XIII 142, sim. 1442 ib. 117; Johan
nes..., dum et quando tetigit nobilem Petrum...
1403 Pozn nr 728, sim. 1398 ib. nr 362; Iaco
per ministerialem al. nadwornim rokyem 1448
dal sandzo pomocz prawa Jacusszewi s Micolayem, s gego kmeczem y temu roku ten gisti
ib. 274, sim. ib.; M argaretha... citavit... MarMicolay przetim (leg. przed tym) sandzo vstal 40 cum ... iudiciali termino per ministerialem al.
1404 ib. nr 577; Y ustal nan roku y przisand
nadwor<n>im rokyem 1469 AGZ XIX 337;
dal 1414 ib. nr 802, sim. 1447 TymSąd 169;
De citacionibus curie al. nadworny rok 1472
AKPr II 191, sim. ib. 216. 253; Nobilis KatheAlbertus... vlg. vstal seu stal rok seu roku
rina... contra... Iohannem... termino tacto
super Katherinam 1415 KsMaz I nr 2527;
Cristinus astitit, stall roku, super Thomko- 45 vlg. nadvornem rokem proposuit 1493 A G Z X IX
<n)em ... pro X marcis 1418 TPaw VII nr 176;
409; ~ rok obliczny *pozew ustny w związku
Jacom wyranczyl coyn od Grudenczewe Grzimz przychwyceniem winnego na gorącym uczynku
kow, o ktoriss byl rok nayn stal w Poznane
lub znalezieniem u kogoś lica, tj. dowodu popeł
1424 Kościan nr 1224; Ego cum procuratorio
nienia przestępstwa, vocatio in ius verbis facta
sufficienti super ipsos Andream et Petrum ... 50 cum aliąuis in recenti crimine deprehenditur
asto terminum al. sstawam rok 1455 AGZ XIV
vel corpore delicti comincituT: Ecce ministeria450; Nicolaus... arestavit terminum al. vstal
lis... stat, qui arestans apud... Wnuczek homiroku contra Martinum 1465 KsNWarsz I nr 667;
nem ipsius Zawayąza profugum nomine Michno,
~ wywieść z rokow 'odciągnąć od toczącej się
ipsum Wnuczek termino faciali al. rokyem
sprawy, aliąuem a lite, quae iam apud iudices 55 oblycznym citavit 1475 AGZ XVIII 112;
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~ odmawiać, o^mowiać rok, mieć rok ku otmawianiu roku *odpowiadać na rozprawie sądowej na
zarzuty, respondere eis, quae in iudicio ab adversario obiciuntur’: Jaco my moy burgrabya nye
dal wyedzecz, abych myal rok kv *otma- 5
wyamyv rokv Zelasscowy 1422 Kościan nr 967;
Jszem byl prawa nyemocza nyemoczen od boga
szlozona tedy, kedym mai rok othmowyacz
(war. ib. nr 1325: odmawyacz) stany, ktoris
pan Virzbantha stal 1430 Pozn nr 1371; ~ od 10
mowie od roku *odwieść od wstąpienia na drogę
sądową, ab actione instituenda aliąuem avertere :
Marczin ne odmouil Yana szoltisa od rok<u>
za swego pana 1398 Pozn nr 381; ~ odwieść
od roku *zbić, odrzucić czyjeś pretensje, dowieść 15
niewinności, crimen propulsare, dissolvere, culpam a se removere’: Yakom Grzimka... oth
roku ne othwodl, a o tho straczil cztyrzy
grzywny 1425 Pozn nr 1200.
5.
*zabezpieczenie komuś pobytu lub przejścia20
listem żelaznym lub konwojem, litterae publicae
vel conductus, quo commeatus tutus ac securus
datur’: Inducias roky uel przymyrze ca 1428
PF I 496; Rok inducias XV p. pr. R XXII
25
333.
Roki cf. Rok
Rokicina bot. *wierzba rokita, Salix rosmarinifolia L .’: Rokyczyną *ffructicetum ca 1500
Erz 85.
Rokita bot. *wierzba rokita, Salix rosmarini- 30
folia L.’: Rokita salix 1472 Rost nr 248; Roky ta
vimen ib. nr 1814; Frutex, rokyta secundum
aliąuos ca 1500 Erz 85; Ibex, rokytą, ffrutex
idem ib.; Vimen, rokytą, ffrutex idem ib. ;
35
Rokytha palma ca 1500 Rost nr 5527.
Rokitno *zarośla wierzby rokity, virgulta salicis rosmarinifoliae : Esze... gey casznan...
porambono yest na poltora sta drzewa w rokitne 1397 StPPP VIII nr 5855. - Może już
40
nomen proprium.
Roia fo rm y : n. sg. rola (1357) DokMp IV
103, 1391 ib. 259, 1415 Kościan nr 540, etc. etc.;
~ g. sg. role 1402 Kościan nr 193, 1413 Pyzdr
nr 378, 1416 Kościan nr 581, etc., Rozm 98;
rolej 1400 Pozn nr 463, FI 49, 12, 1402 Kościan 45
nr 188, etc. etc., Rozm 768; roli Rozm 763;
~ d. sg. rolej 1476 SKJ III 333; ~ ac. sg. rolą
1387 Pozn nr 7, 1391 ib. nr 98. 114, etc. etc.;
~ i. sg. rolą Ort Mac 138, OrtOssol 101, 4;
~ l. sg. (na) roli 1416 Pyzdr nr 465, ca 1420 50
R XXIV 86, 1424 TPaw VII nr 3937, etc. etc.;
rolej 1480 ZapWarsz nr 1511; ~ n. pl. role
1391 DokMp IV 257, BZ I Par 16, 32; - g. pl.
roi 1419 TPaw VII nr 1114, 1421 ArchCastrCrac I 1717, 1432 Pozn nr 1411, etc.; ~ ac. pl. 55
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role FI 106, 37, 1402 JA VI 207, 1414 Kościan
nr 509, etc.; ~ i. pl. rolami 1421 Pyzdr nr 962,
1423 TymProc 233, ca 1455 JA XIV 493, etc.;
~ /. pl. (w) rolach 1398 StPPP VIII nr 6389,
1410 JA VI 210, BZ Num 20, 17.
Z n a czen ie: 'ziemia uprawna, pole uprawne,
zwykle o ustalonym obszarze, też gospodarstwo
chłopskie, ager, etiam praedium rustici’ : Jacosm
przi tern bili, ysze Potr prziyal w szoltisza rola,
a kmecza pusczil przecz 1387 Pozn nr 7, sim.
ib.; Wczinil Mathias scody C grziwen w rolach
1398 StPPP VIII nr 6389; Jaco to swaczo, isz
geden kmecz wiszedl sz Welima, huczinil pusto
rolo y zagrodnik 1391 Pozn nr 98; Jaco Gnevomir f Rogalinie ne zastauil Woczechoui niyednich vszitkof, yedno rolo a loki ib. nr 114,
sim. 1397 TPaw IV nr 313, 1415 Pozn nr 704, etc.;
Iaco yeszm zapowedzal... Woczechowy..., by
iego roley ne orał 1400 Pozn nr 463, sim. 1402
Kościan nr 188, 1404 ib. nr 221; Czudnoscz
roley (agri, Pul: czudnoszcz nyw) se mno iest
FI 49, 12; Syaly so rolye (seminaverunt agros,
Pul: szyaly *rolyey) y sadzyly so wynnyce
FI 106, 37; Yako Stanisław odyol *Swothoslaow<i> dwoye cupne role 1402 JA VI 207;
Jacom ne obeczal Adamowy v mnychow wy
mocz role, *gszeby trzi maldri szita poszal
1402 Kościan nr 193; Iacom ia ne zaorał Micoszowey roley 1402 KsMaz I nr 156, sim. 1421
ZapWarsz nr 16, 1426 ib. nr 177, etc.; lako
Lenarth Reyovi ygorney roley y gyney roley [...]
any o tho Rey cztyr grziwen scodi ma 1406
HubeZb 113; Micolay tą dzelniczą starą oth
Pisty dzersal, wraczil (pro wroczil) mu yą s pełna,
nicz ge w rolach ni w leszech ne umneysagącz
1410 JA VI 210; Jaco czszo wzorara (pro wzorala) Esterna zagon rolye Dobeslawye 1413
Pyzdr nr 378; Czszo Sczepan virzandzil role
na szoltistw<ie> tern, czszomu (leg. esom mu)
ye przedal, tom mu dal 1414 Kościan nr 509;
Jako tho swatczo, yz tha rola, czszo yo Pyotrasz
przeorał..., yest yego prawa rola 1415 ib.
nr 540, sim. 1416 Pyzdr nr 442, OrtOssol
101, 4, Ort Mac 139, etc.; Yako to swathezimy,
ysze Stanisław ssał zito na Stanisławowe roli
sz yego wolo 1416 Pyzdr nr 465, sim. 1462
ZapWarsz nr 1130; Kedi pani Baranowa przislala Byerwolta cu merzenu roi jako swego
posła 1419 TPaw VII nr 1114, sim. 1475 SKJ
III 333; Jako czszo yesth Michał... siad role
dal byl Micolayewi 1420 Kościan nr 761; Simile
est regnum celorum thezauro abscondito in
agro podoba szo albo przirownawa szo crolewszthwo nebeszke szcarbowy szchowanemu,
szerithemw w roly (Mat 13, 44) ca 1420 R XXIV
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konczem, a drugem koncziem ku Swiaskowey
86, sim. Rozm 342; Pro dimensuracione agroroley..., obligauerunt 1476 SA7III 333; Yakom
rum vlg. o [p]pomerzene roi 1421 ArchCastrya thamo konya... et kobyla golanba wschyal
Crac I 1717; Jako *czso są szamyenily Pyotr
na roly kosczyola borzanczkyego, alye nye na
z Janem rolamy 1421 Pyzdr nr 962; Inter agros
vlg. medzy rolami 1423 TymProc 233, sim. 1475 5 thego tho Maczeya... roley 1480 Zap Warsz
nr 1511; Stogy na roly, w lemyess klyekczye,
SKJ III 333,1499 Zap Warsz nr 1831; Iss Colaczek
rzekomoczmvplug oracznyechczyeStayraw. 17;
myal vziwacz role parv, assby żyto syąl 1424
Od kazdey kopy (sc. długu) ma bicz dano
Kościan nr 1105; Esze Jacusch nye vczinil porolyey, kądibi mogl ieden korzecz zitha wysiacz
dluk gednaczskego vgednanya, nye dal Przeczslao wybyracz na tey roly roszdzeliw 1424 10 (debet dari tantum de agro, ubi posset inseminari modius siliginis) 1498 MacPraw VI 275;
TPaw VII nr 3937; Yako Marczin wydzerszal
Rolą s domem dzathkam poday SkargaPłoc
mymo trzidzesczy lath szyedlisco, dwoye staye
w. 65; Vszkodzyly kto komv w szbozv...,
role a loko 1425 Pyzdr nr 796; Jszem ya ne
czo lepszego ma naszwey roly (in agro suo
podoral wischey roi Baschevi 1432 Pozn nr 1411,
sim. 1487 Zap Warsz nr 1567, etc.; Yako ta 15 Ex 22, 5, BZ\ na polyu), zaplaczy XV p. post.
Kałużn ib. 284; Iozeph kvpyl lan role (condroga nye bila przes role y przesz lanky 1437
ductitium agrum) Rozm 98; A wschelky, który
Pyzdr nr 1156; Dobko cum Stanislao filio suo...
yendiderunt campum, quod tenuerunt, ipsorum
opvsczy dom svoy... albo rolye (agros Mat
proprium vlg. rolja 1447 Monlur III 150; Mar19, 29, R XXII 235: rola) prze moye ymye,
czyn polozyl przeczywko Mykolayowy, ysz gdy 20 stokrocz yyączey vesmyeczye ib. 392; Bo ffygurole wlostne orał (Dział 44: gdy szedł na rolyą
lusz może thu bycz vloscze ymyą tey roly, albo
oracz), bvrsa gemv vpadla..., a Mykolay nathtego czlovyeka, ktorego była tha rolyą ib. 763;
szethw nalasl... bursą Sul 52; Role swoge...
Bo nye było podobno tego vschytkyego dnya
poorane (agris suis... excultis, Dział 62: rolyą
kupovacz rolyey ib. 768; — pańska rola *rola
osyawszy oszymyną y yarzyną), wykopane y po- 25 użytkowana bezpośrednio przez dwór, należąca
szane... ostawy Sul 61; Gdi dwa czlowyeky
do folwarku, ager ad domini praedium pertinens3:
myedzi sobąn ruschilastabi żałobą o rolee (pro
Agrum proprium Polonice dictum *panscza
agris) albo polya, albo pozitky Sul 88; Slapy
rola... in Przischodlec (1357) DokMp IV 103;
rola calcitro XV p. pr. R XVI 323; Clemens
Agrum domicilium al. panszka rolyą 1420
resignavit agerem al. szescz pranth roley... Jo- 30 ArchTerCrac CXCV 126, 5, sim. 1422 ib. 130a,
hanni 1453 KsNWarsz I nr 337; Aczbi kto vra30; ~ rola pełna *rola bogata w plony, ager
szyl rolyo (agrum) albo wynnyczoo..., za szkodo
frugifeP: Ecce odor filii mei sicut odor agri
podług sgodzenya maa nawroczycz BZ Ex 22, 5;
pleni roley pelney (Gen 27, 27) 1461—7 Serm
Rodziła rola (humus) wam vzitki swe, gesz to
442 v; ~ pełna rola *rola określonej, przyjętej
gescz bodzecze BZ Lev 25, 19; Nye poydzemi 35 wielkości, nieuszczuplona, ager certae cuiusdam
po rolach (per agros) any po wynniczach BZ
mensurae, non imminutus : Jakom ya oth ple
Num 20, 17; Wyesyelcye syo role (agri)
bana o than krziwdan wstał, esz my nye dal
y wszitko, czso na nych gest! BZ I Par 16, 32;
pelney roley, yako gynym szanszadom 1428
Zap Warsz nr 249; ~ próżna rola *pusta, nie
Myal wynnyce y wynarze po górach..., bo bil
zaiste czlowyek pylni roley (agriculturae dedi- 40 obsiana rola, ager incultus\* Jakom ne ostawila
tus) BZ II Par 26, 10; Ze wszemy y s kosdymy
proszne role, czszoby maldrem mogl ossacz na
rolamy oranymy ca 1455 JA XIV 493; Geden
wolwarczę 1416 Kościan nr 581; ~ może już
czlowyek myal szwe zarobyone gymyenye, rolye
nomen proprium: Circa agros dictos Zawadzinske role 1391 DokMp IV 257; De uno iugere
OrtOssol 11, 3, sim. Ort Mac 25; Mały ktho
kramna komorą, albo dom, rolą czynszową (he- 45 circa locum proprie nuncupatum Sadowa rola
reditatem unde censum tribuit) OrtOssol 46, 1,
ib. 259.
Rolne *grunty osadzone, zagospodarowane przez
sim. Ort Mac 54; Tedy rzeki dlusznyk: Ja mv
chłopów, agri a cmethonibus culti : Nicolaus de
slubvyą pod moya rolą (sub hereditate mea),
czosz lepsza gest, nyszly ten dług, ysz mv chcza
bet dare obligacionem... in septem sexagenis
zaplaczycz OrtOssol 101, 4, sim. Ort Mac 138; 50 super funda o, id est na rolnem albo na osyadlem
1424 TPaw VII nr 3691.
Penes dictcs agros infra al. podle roi 1464 KodRolnik Jen kto uprawia ziemię, qui agrum
Tyn 470; Jakom ya... roi v ozimynie przesz
Philippą podoranych nye zaorał gwalthem 1471
c o lif: Rusticus rolnyk, oracz (Prol) 1471 MPKJ
V 6.
Zap Warsz nr 3022; Margareta... cum Jacobo...
Rolny *dotyczący roli, związany z uprawą roli,
niw a..., która lyezy ku crakowskyey drodze 55
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ad agrum, ad agriculturam pertinens?: Iakokole
(ros), [to yest] ktorasz zmaczała odzyenye Yedvchownego prawa vstawyenye szkodnyky rolne
deonovo Rozm 67; ~ przenośnie: Wschechbarso w zawysczy yma (depopulationes agromogaczy gospodnye... wlyey w moya duscha
rum, Dział 39: czynyączy schkodą na polv,
roszą szwyathego dvcha Naw 111; Rore,
rzeczeny tesz są zlodzeye) Sul 48; Brona rolna 5 gl. sciencia roschą, quem ex fonte doctorum
dentena ca 1455 JA XIV 493.
hauseris, flectentes indoctorum ortulos irrigare
1466 RRp XXII 12; ~ (o kroplach płynu po
Rom cf. Rum
Roman bot. 'Tithymalus helioscopius H ilV :
dobnych do rosy, de liąuoris guttis roris similiRoman exula romana 1472 Rost nr 284; Roman
bus): Pinguis quos olei rore, tłustego tuku
10 roszą, madentibus licnis ac facibus pascimus
esula maior 1478 ib. nr 2226.
Romanowy cf. Korzeń, Ziele
aridis 1444 R XXIII 305; Vpathlczy gyey koRomien cf. Rumień
nyecz noszą, sz oczv plynye krvaua roszą De
Ronić cf. Uronić
morte w. 32; Pyątego dnya zyola y drzewa da
dzą kravą rosą (rorem sanguineum) Rozm 479.
Ropa f o r m y : n. sg. ropa 1472 Rost nr 74,
ca 1500 Erz 85; ~ ac. sg. ropę XV med. RRp 15
2. *deszcz, chmury deszczowe, pluvia, nubes :
XXIII 280, 1471 MPKJ V 59; - v. sg. ropo
Sed et pullos corworum... clamantes ad se
XV med. R XXIV 347; - i. sg. ropą 1466
exaudit, eos rore, a ye roszą, celi pascit XV
R XXII 15.
p. pr. PF IV 615; Dacz [bog] tobye bog roso
Z n a c z e n ia : 1. *gęsta, żółtawa wydzielina gro
nyebyesko (det tibi deus de rore caeli, Serm
madząca się w ranach, wrzodach, pus : Aposte- 20 442 v: roszy niebiosz) BZ Gen 27, 28; S pozegnanya bożego *zemyo gego a z iablek nyebyeskich
mata humore putrido indissata dolore in insay rossy (de... rore), y s globokosci podlozoney
niam, gl. in destruccionem w ropą, gnoy, dissolBZ Deut 33, 13; Nyebyosa syo oczemnyo rosso
vuntur tumore XV med. RRp XXIII 280;
(caelique caligabunt rore) ib. 33, 28; Rosa imbre
O utri sanies fetida pusczela ropo! XV med.
R XXIV 347; Pastor wlnera soluit acu, exit 25 XV ex. MPH IV 664.
cum sanie, gl. cum putredine sz ropą, dolor
3. boża, miodowa rosa 'spadź, słodka wy
1466 R XXII 15; Saniem, id est putredinem,
dzielina występująca na pędach i liściach nie
ropą (qui, sc. lob, tes a saniem radebat sedens in
których roślin, ros melleum, melligo5: Bosza
rossa manna ca 1500 Rost nr 7212; Myodowa
sterquilinio Job 2, 8) 1471 MPKJ V 59; Sanies
est imundicies vel putredo, que prouenit de 30 rossa tereniabin ib. nr 7327.
4. rosa szkodna frdza zbożowa, rubigo fruyulnere ropą ca 1500 Erz 85; Ropą sanies ib.;
m e n tf: Rubigo rdza, noxiws (sc. ros) roscha
Tabes vel putredo fluens de vulnere... ropą ib.
skodna (Prol) 1471 MPKJ V 6.
2. *ropa naftowa, petroleum : Roppa napta
1472 Rost n r'74.
Rosada cf. Rozsada
Ropicha zool. 'wesz głowowa, Pediculus capi- 35
Rosić 1. 'spuszczać rosę, tj. deszcz, rorem, id
est pluviam demittere : Rzosczycze (pro roszycze,
tis L.’: Ropycha pediculus 1472 Rost nr 1453.
mamotrekt mikułowski: roste; rorate, caeli, deRormistr cf. Rurmistrz
super Is 45, 8) MPKJ V 94.
Ros- pochodzące z rozs- piszemy zgodnie z ety
2. *skrapiać, polewać, aspergere (?): Yze po
mologią rozs-.
Rosa fo rm y : n. sg. rosa Fl i Pul 132, 3, BZ 40 rosuthey graniczy rosili wodo gualtem starego
(leg. z starego) rzeczyska 1426 AKPr VIII a 167.
Ex 16, 13. Deut 32, 2, De morte w. 32, etc.;
~ g. sg. rosy BZ Deut 33, 13, 1461—7 Serm
Rosierdzie cf. Rozsierdzie
Roska polna roska bot. 'manna jadalna, Gly442 v; ~ ac. sg. rosę BZ Gen 27, 28, Naw 111,
ceria fluitans R. Br.’: Polna roszka pannicum
Rozm 479; - i. sg. rosą 1444 R XXIII 305,
XV p. pr. PF IV 615, BZ Deut 33, 28, 1466 45 1460 Rost nr 3671, sim. ca 1465 ib. nr 4488;
Polna roska manna 1472 ib. nr 964.
RRp XXII 12.
Roskop może też Roskopa 1. *grzywa, czy też
Z n a c z e n ia : 1. 'kropelki wody osiadłe na po
kita, pióropusz, iuba, fortasse etiam crista (?):
wierzchni ziemi, roślin, przedmiotów, powstałe
Equm gnedy bonum kopyennyczi cum roskop
wskutek oziębienia pary wodnej, rosa, roś*: Yako
rosa Hermon (sicut ros Hermon), yasz stopa 50 XV p. post. GorsJaz 281.
2. *czapka (ozdobna), tegumentum capitis
w góry Syon Fl 132, 3, sim. Pul; Za yutra manna
(ornamentis instructumf (?): Superbus ornaprzyszła yako rossa (quoque ros) w *okoly gich
tus, puta: alta pepla auro et argento, margariBZ Ex 16, 13; Poplinye iako roszą (ut ros)
tis capucia muliebria vlg. roskopy fabricata
przemowyenye me BZ Deut 32, 2, sim. Pul
Deut 2; Rossa Park 410; To yest ona roza 55 XV med. R XXII 322.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II

63

498

R O SO C H A

R O Ś N IK

XIII 279; Ficta... est calix vini uel vas amplum,
Roso cha 'pień drzewa rozgałęziony na dwie
qucd alio nomine dici.ur cupa vlg. rostuchan
lub więcej odnóg, truncus arboris in duas vel plu1450 RpKapKr\ Cv hey to gyerdze... slvszayą...
res partes furcillatus’ : Laurencius... adiudicaszrebrne wszelkye czassze, szlowye ros huchany
tum solvit pro prato, qui nominatur vlg. medzi
rosochami 1405 KsZPozn nr 2171. ~ Może 5 (argentea vasa) OrtOssol 55,2, sim. Ort Mac 69;
Iohannes... proposuit c o n ra ... Ursulam pro
nomen proprium.
quibusdam bonis, vidclicet... cipho argenteo
Rosochato 1krzywo, ukośnie, indirecte’: Preco,
al. ros uchany 1476 AKPr V 375; Quia vos...
videas, quod aggerem movit et non habuit morecepistis... tres picarias argeiPeas al. rostuchany
vere neque sursum neque deorsum, et ipse
Johannes aggerem ad ripam domini Vigandi 10 1484 AGZ XV 529; Tres ciphi lignei al. rostu
chany 1494 Podoi 6; ~ z fleksją łacińską: Auriapposuit indirecte al. rosochato 1423 Czrs 270.
fabro pro paracicne IV dos.huchanorum 1395
Rosochaty 'rozgałęziony, mający odnogi, roz
MMAe XV 219; R rcepit... unum rostruchawidlony, furcillatus’: A querco vlg. *rosachati
num argen eum 1475 StPPP VII 502.
damb 1417 KodPol III 376; ~ zapewne już no
Rostucharz, Rostocharz, Rostrucharz, Rostumen proprium: A predicto lacu per lutum gra- 15
szar 'handlarz końmi, negotiator eąuarius’: Iurek
diens palos locavit modo principali in luto
usque ad arborem brzoza a parte palos locavit
ros ucharsz 1455 AcPosn I 230; Ros ucharz
mango ca 1455 JA XIV 490, sim. 1463 PFW 12;
ad instar crucis per lutum equitando usque ad
lacum *srosohate yezoro 1473 AGZ XIX 548.
R[z]osz ucharzsz ca 1455 JA XIV 493; <,M >anRosopaść bot.'glistnik jaskółcze ziele, Chelido- 20 g o ..., id est vendi or vel pastor equorum, vel
nium maius L ! : Roszopaszcz celidonia 1478
dici ur milcs vel armiger, quasi manv agens
Rost nr 2146.
cqum pellens..., dici ur eciam merca+or vel
Rosół 1. łwoda osolona służąca do konserwo
ins i or, precipue qui vendit (quos vel pecora,
vlg. rcs uszar 1457 PFW 15; Dobre kupcze,
wania mięsa, ryb, salsamentum : Rosol almurias
1472 Rost nr 412; Roszol salsugo ca 1500 25 rosz hocharze, wszy hky moya kosza skarżę
Erz 85.
De morte. w 275; Andrzeek *rustuchars... ius
2. 'solanka naturalna a. sztucznie uzyskiwany
habet 1479 Liblur nr 7874; Mango est venditor
wodny roztwór soli kamiennej przeznaczony do
equorum ros rvcharz ca 1500 Erz 86; ~ 'handlarz
produkcji soli białej przez odparowanie, aqua
końmi czy też stajenny, koniuch, negotiator eąua
salsa, e qua sal coąuitur’: Si quid residuum 30 rius vel agaso, strabularius’ (?): Venerabilis
esset, sive superfluitas de aqua salis in fenestra,
dominus Raphael... abba em de Mc gila... in
hoc est rosola, hoc super dominum Procop
pena X V ... condempnauit, quia Nicolaum mardebet converti 1482 AGZ XIX 185.
salcum cquorum de Cracouia, roz rucharza apud
Rost, Roszt czy też Rost, Rószt 'rdza, rubigo’:
ipsos arrestatum, juri non staiuit 1463 StPPP
Ros h fflrugo ca 1428 PF I 495; Rost ferago 35 II nr 3727.
1437 Wisi nr 228 s. 86; Roszih ferago ca 1455
Rostuszar cf. Rostucharz
JA XIV 494.
Roszczka roszczka polna bot. 'manna jadalna,
! Rostep 'jakaś roślina, planta ąuaedam : HerGlyceria fluitans R. B r !: Roszczka polna manna
bam, que dici ur rostep XV p. post. R LIII 63.
ca 1465 Rost nr 3975.
40
Rostocharz cf. Rostucharz
Rościć się 'mnożyć się, rozmnażać się, numero
Rostruchan cf. Rostuchan
crescere, augeri : E ambulate, gl. id est viui:e,
Rostrucharz cf. Rostucharz
cresci e, in dileccione zywcze y rozscze sze
Rostuchan, Dostuchan, Hostruchan, Rostru
(R XXV 165: zyvcze, mnczscze) w mylosczy
chan wielki kielich, wielka czasza, magnus ca(Eph 5.2) XV ex. SKJ I 75.
lix, magna p a t e r a Pro exempcione hos'rucha 45
Roście 'rośnięcie, wzrost, actus crescendi \
ni seu cyphy in cera 1393 MMAe XV 164;
W roscziy in crescendo (cum deo et intelligentiis convenit, sc. homo, in intelligendo,... cum
Domino Philippo... domini consules... prcsentaverunt 5 scul ellas argenfeas, I pclvim et
plantis in vegetando, id est in crescendo) 1444
I ros uchan 1420 CracArt nr 214; Eyn silberyn
R XXIII 301.
ros uchan 1433 ib. nr 296; Q uod... S anislaus 50
Rościenie 'wzrastanie, rozwój, actus crescendi,
se conformandf: O rosczyenyv (de profectu)
... pro theszawro, ... cubky, *rosthurhani,
ciphis... P e ru m ... liberum... dimisit 1436
mylego Iesvsza v navce a v mądrosczy y ve
wszey prawdzye Rozm 142.
StPPP II nr 2661; Pro duobus cubky al. roszRośnik bot. 1. 'rosiczka okrągłolistna, Drosera
tuchani 1447 ib. nr 3284; Quia ipse... recepif ...
fialas duas kupky vlg. et rostuchan 1448 AGZ 55 rotundifolia L ! : Rosnyk roribella ca 1465 Rost
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rotha vyedly,... veniunt, vt eum caperent ca 1500
nr 4546; Rossnyk rorigera 1472 ib. nr 1732;
JARp X 195r; Statim de mandato Pilati milites,
Roznyk rostila ca 1500 ib. nr 5551.
zolnyerze rzymsczy, apprehenderunt Ihm et con2.
Diagridium epatica, id est scamonea,
gregauerunt ad eum vniuersam cohortem,
id est rosznyk XV ex. GILek 66.
1. Rota f o r m y : n. sg. rota (1422) XVIII 5 wszythka rothą, et dederunt eum ad flagellandum ib. 204 r.
M MAe XII 154, 1427 Zab 538, 1435 Pozn
Rotmanić 'być przewodnikiem, wyznaczać trasę
nr 1652, etc.; ~ g. sg. roty 1433 AGZ XI 82,
łodzi lub tratwie, ducem esse, iter lintri vel rati
1496 ZapWarsz nr 1667; ~ d. sg. rocie 1466
ostendere': Se summisit (sc. Venceslaus) adimAGZ XIX 533; ~ ac. sg. rotę 1432 Pozn nr 1546,
1435 ib. nr 1651, 1444 ib. nr 1647, Sul 63. 10 plere officium aąuaticum, scilicet exploracionis
aque, scilicet rothmanycz, et gerere officium
Z n a c z e n ie : *ustalony tekst, ustalona formuła
navis al. sternykyem bycz 1479 M MAe XVIII
przysięgi sądowej, certa iuris iurandi in iudicio
nr 134.
dandi verba : Circa formam iuramenti al. rotha
Rotmistrz *dowódca roty, dux manus miłitum,
in obmissione litere vel sillabe lapsura al. potyczel censeri, iudicari neque fieri debet (1422) 15 ąuae rota appellabatuP: Hanvsch..., rothmystrz
pyeschych popyschal szye 1497 GórsPiechRp 205,
XVIII M MAe XII 154; Rotha: Jako tho wemy
y swathczim 1427 Zab 538, sim. 1435 Pozn
sim. ib.; Ecce Judas... et cum eo turba multa
nr 1652, 1461 ZapWarsz nr 1146; Debet iurare
cum gladiis et fuscibus, missi a principibus sacerdotum et senioribus populi, od rothmystrzow,
iuxta formam pristinam al. podług roty pyrwey
1433 AGZ XI 82; Pyrwy swyadek ma pryschącz 20 gl. czo rotha vyedly, cum laternis... veniunt,
vt eum caperent ca 1500 JARp X 195r.
thą rothą 1435 Pozn nr 1651; Kędy... Marek
Rotycz cf. Wrotycz
przewedze swathky *then rotha, thedim na
Rowowy *związany z rowem, tj. z miejscem
w<i)rszchw 1444 ib. nr 1647; Gdyby... woźny
gynako rothą przysągy (formam iuramenti)
przebywania umarłych, pertinens ad locum row
mowyl swyathkom, nyszly gest skazano Sul 63; 25 appellatum, ubi mortui commorantuP: Rowo
wych (war. kal.: pyekla) inferi (in dimidio dieOczysczyąyanczi syan s tego długu trzikrocz...
rum meorum vadam ad portas inferi Is 38, 10)
prz<y)syanze, a yemu asz do *trzeczygo Csc.
MPKJ V 93. ~ Bohemizm.
razu) rotha (forma iuramenti) przes woźnego
Rozbaczać *rozważać, zastanawiać się, consulma bicz wznawyana Sul 100; Senco et Ivaschko... iuraverunt... ad agmen al. ku rocze 30 tare, deliberare’: Rosbaczayocz discernentes
ca 1428 PF I 488; la szye themv dzywyą, yze
iuramenti 1466 AGZ XIX 533; Jakom ya semovysch nye rozbaczayącz, a vyez dobrze, yze
dzyal na occzisnye swey..., kyedym byl dzelczą
szye on (jc . Jesukryst) nyyednych groź nye boy
myedzi Sczepanem y Michałem... podlvk vyRozm 587.
schey skazny y rothy 1496 ZapWarsz nr 1667;
Rozbaczenie *rozpatrzenie, przemyślenie, roz
~ rota zawita *przysięga składana na terminie 35
ważenie, actus considerandi, contemplandi, repuzawitym, iusiurandum, quod iudicii habendi die
tandi': Żadnym ynakym obyczayem nye ma
zawry appellato pronuntiabatuP: Jszem byl
byczy thaki (sc. brat) przyąth vyąwschy, nyzprawą nyemoczą nyemoczen... tedy, kyedy<m>
lyby syą ynako... mynisthrom... zvydzyalo...,
miał rotha zawitha s panyą Byenyaszka na po40
a tho rozbaczywschy pylnym rozbaczenym (solroczkach 1432 Pozn nr 1546.
licita consideratione discussis) takye to przy
2. Rota łstrunowy instrument muzyczny, in
czyny wstąpuyączego 1484 Reg 708.
strumentom chordis instructum : Rzeki Dauid
Rozbaczyć, Rozbaczyć się fo rm y : praes. ind.
ksyoszotom..., abi vstauily... spyewaki na or1. sg. rozbaczę 1466 R XXII 19; 1. pl. rozbaganoch y rozlycznego stroia, to gest na roczni<ca>ch y na rothach, y na kobossye (in... 45 czemy Rozm 585; ~ condit. 3. pl. m. by rozbaczyli Rozm 739; ~ part. praet. act. rozbanablis videlicet et lyris) BZ I Par 15, 16; Wsziczywszy 1484 Reg 708.
tek Israhel wyozl skrzinyo zaslyvbyenya boZ n a czen ia : 1. łrozważyć, przemyśleć coś,
szego w spyewanyv... a w zwoncech, a rocznyconsiderare, reputare, d e lib e r a re In hoc datur
<ca>my, rotamy zrownawaioc syo (in... nablis
50 doctrina universis in mundo existentibus, u t...
et citharis concrepantes) ib. 15,28.
preterita recogitent, presencia revolvant, *rospa3. Rota *oddział wojska, manus, agmen ( diciczy<li>, futura timeant XV med. GIWroc 64 v;
tur de exercituf: Rotha agmen ca 1455 JA XIV
Sed cum perpendo, gl. sc. ego peccator ad me488; Ecce Judas... et cum eo turba multa cum
moriam reduco rosbaczą, malaque dimissa regladiis et fuscibus, missi a principibus sacerdotum et senioribus populi, od rothmystrzow, gl. czo 55 pendo 1466 R XXII 19; Żadnym ynakym oby63*
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204, 1455 AGZ XIV 439; ac. sg. m. rozbitego
czayem nye ma byczy thaki (sc. brat) przyąth
Naw 30, XV p. post. R XIX 48; n. pl. m. rozbite
vyąwschy, nyzlyby syą ynako... mynisthrom...
1455 AGZ XIV 439; ac. pl. m. rozbite Rozm
zvydzyalo podług przyczyny persony albo yego
123; /. rozbite Ort Mac 55, OrtOssol 46, 2;
obyczaya y tez stadia..., a tho rozbaczywschy
pylnym rozbaczenym (condicione personae ac 5 ~ praes. pass. 3. sg. neutr. jest rozbito Rozm
316; ~ fut. pass. 3. sg. f. będzie rozbita Rozm
instantia... discussis) takye to przyczyny wstą36; ~ condit. pass. 3. sg. m. -by rozbit Ort Mac
puyączego 1484 Reg 708.
128, OrtOssol 93, 2.
2. rozbaczyć się 'zastanowić się, considerare,
Z n aczenia: 1. 'uderzeniami rozdzielić na
reputare5: Czemv szye na to nye rozbaczemy,
yze za nym (sc. Krystusem) wschytek svyat 10 części, na kawałki, zniszczyć, discutere, diffring e r e Iaco ssod zdunowi rozbyiesz ie (tamydzye? Rozm 585; O tern, yako dzyevycza Maquam vas figuli confringes eos) FI 2, 9, sim.
rya vpomynala Zydy, by szye rozbaczyly a nye
Pul; Quia violenter piscarunt in piscina regali
mączyly yey szyna ib. 739.
et obstacula ibidem reverberaverunt al. rozbyly
Rozbicie 1. *zniszczenie, actus violandi, frangendi, delendf: Mandastis domum, molendi- 15 1441 AGZ XIV 31; Vidit... unum currum przewroczony... et cisticula una parwa vyeko rosbinum dispercuttere al. roszbycz, qui sic per vos
tho 1455 AGZXYV 439; Mandastis domum, modestinati... stubam molendini ibidem et fornalendinum dispercuttere al. roszbycz, qui sic
cem disiecerunt et concusserunt..., quam disper vos destinati... stubam molendini ibidem
percussionem <al.) kthoresz roszbyczie Petrus
20 et fornacem disiecerunt et concusserunt al. roszministerialis obduxit 1475 AGZ XV 181.
myotaly y stlvkly 1475 AGZ XV 181; Kycdy...
2. rozbicie drogi 'zastąpienie podróżnemu
płakały (sc. dzieci) rozbywschy swoye sządy (pro
drogi i obrabowanie, actus obviam eundi et sposuis vasculis confractis) Rozm 101; O vodzye,
liandi : Yaczko Dyvyszovicz fuit per Nicoktorąz noszy 1..., a yako dzbany rozbyte czynyl
laum ... inculpatus aliquo pro furticinio necnon pro insolencia al. o rosbycz<e> drogi 1474 25 czalo ib. 123; Ten ystny dzban, czo v rąkv noszyl, rozbywschy (amforam, quam manibus
Wara nr 84; Quos homines Pop inculpavit al.
baiolavit, fregit) y naczyrpal vody v podolek
obvynyl o roszbicze drogy 1498 AGZ XV 355;
svego odzyenya... Vzryawschy to yne dzyeczy
Henricus de Cracovyecz campiductor regie marozbyly svoye dzbany (suas confregerunt amfoiestatis terminum assignaverat pro inculpacione... propter obsidionem vie al. o rosbicze 30 ras) ib.; ~ Soluebatur rosdrwaly (pro rosdrwala)
szą vel rosbyla aut rospadlą (puppis vero solvedrogy 1500 ib. 393.
batur a vi maris Act 27, 41) M PK JN 136.
Rozbić fo rm y : praes. ind. 2. sg. rozbijesz FI
2. 'siłą coś otworzyć, włamać się, wedrzeć się
i Pul 2, 9; 2. pl. rozbijecie BZ Jos 4, 3; 3. pl.
przemocą, zniszczyć w celu ograbienia, aliąuid
rozbiją BZ Num 1, 53. 2, 2. 3, 23. 29; ~ inf.
rozbić(i) MPKJ V 16; rozbić 1414 Kościan 35 vi aperire, irrumpere, expilandi causa frangere,
delere': Yakom... widz<ał>, kędy Margorzata
nr 518, 1471 MPKJ V 16, 1475 AGZ XV 181;
s swim mansz<em> skrzino rosbila y wibrala
~ praet. 1. sg. m. -(e)m rozbił 1445 StPPP II
lysty y rzeczy yako sescz grziwen 1412 Kościan
nr 3240, 1467 ZapWarsz nr 1311, 1472 ib.
nr 462; Mycolay nye wszyol dzeszyanczy grzynr 3068, etc.; ja rozbił 1425 ZapWarsz nr 115;
2. sg. m. rozbiłeś 1468 StPPP II nr 3926, 1471 40 wen Helenye, roszbywszy gye scrzinky 1426
Pyzdr nr 814; Czo szalowała Jafroska... na MaAGZ XV 129, 1475 ib. 177; 3. sg. m. rozbił
czeya..., aby yey dobył komory noczna rzeczą
1392 Leksz II nr 234, Gn gl. 102 a, 1402 Kościan
y rosbyl scrzina..., tego on nye wczynil 1445
nr 189, etc. etc.; rozbieł 1403 Piek VI 182;
Pozn nr 1633; Jzem nye rosbyl scrinye ve mly/. rozbiła 1412 Kościan nr 462, MPKJ V 136;
3. pl. rozbiły Rozm 123; m. rozbili są BZ Ex 15, 45 nye any brał tham s tey scrzinye 1445 StPPP II
nr 3240; Jakom ya nye przyal gwaltownye...
27. 19, 2; są rozbili 1427 BiblWarsz 1861 III 40;
anym odbył zamkv yego oth *schola, anym
rozbili 1441 AGZ XIV 31, BZ Ex 13, 20. Num
roszbyl skrzynye yego, anym wzyanl dwvdzye33, 10, etc.; ~ pląperf. 3. sg. m. był rozbił BZ
sthv kop 1478 ZapWarsz nr 1209; ~ Marcin
Ex 18, 5; neutr. jest było rozbiło Gn 2b; 3. pl. m.
rozbili byli BZ I Par 11, 15; ~ condit. 3. sg. m. 50 beszal gwałtem na *Thawlodno, *dzewko vranil,
drzwi roszbel 1403 Piek VI 182; Jakom mym
-by rozbił 1445 Pozn nr 1633; 2. pl. m. -byście
pacholkam, czsom ye poszlal czandzacz
rozbili BZ Ex 14, 2; ~ part. praet. act. roz
Bauora, ne kazał drzwy Bauorowey roszbicz
biwszy 1426 Pyzdr nr 814, 1456 RTH III nr 135,
y wilomicz 1414 Kościan nr 518; Busscowsky
Rozm 101. 123; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
rozbit OrtOssol 93, 1; neutr. rozbito 1402 JA VI 55 ja l... w dom pana Nicolaya... y rozbyl *trzwi
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gwałtem 1442 StPPP II nr 3082; - Jako...
pyączinascze grziyyen 1433 Pozn nr 1559, sim.
rosbito moy dom, wczinono mi za poczdzeib.; Prout sibi... Nicolaus terminum ocularem
szant grziwen skodi 1402 JA VI 204; Jako
dedit... pro eo, quod ipsum repercussit al.
ya ne rossbil Adassina domv anym yey thamo
roszbyl... super merica yia libera regali... et
ren zadawał 1425 ZapWarsz nr 115; Thu są 5 recepit sibi pecunias..., boyes, telas 1443 AGZ
rosbili dom moczą, gwałtem, dwoye *drzwyrzi
XIV 103; Inculpayit eum, quod ipsum yispiliowibili 1427 BiblWarsz 1861 III 40; Pyotr nye
naret al. roszbyl super via libera regali 1451
rosbyl Janovy domv 1448 TymWol 74; Quod
ib. 325; Barthossius de Buczacz... neque de
domum sibi repercussisset yiolenter al. roszbyl
ipsius domo exeuntes familia sua in strata
1456 AGZ XIV 489, sim. 1466 AGZ XV 45; Ja 10 publica yiam disrumpendo al. rosbywschy non
kom ya szamowthor nye rosbyl gwalthem domv
receperint mercantias eorundem Judeorum 1456
Helsbyeczynego 1467 ZapWarsz nr 1311, sim.
RTH III nr 135; Zassyadlessy ibi regalem yiam
1491 ib. nr 1711; Quia ipse... yiolenter nocliberam et repercussisti eum al. rozbilessy 1468
turno tempore spoliavit al. rosbyl domum ipsius
StPPP II nr 3926; Obequitayit (sc. Jaczko) al.
1499 AGZ X V II363; ~ Isczy gest ono (sc. wiesie- 15 zayechal sibi (sc. Johanni) yiam regalem... et
intulit sibi unum yulnus cruentum in colle, re
le) bilo pkel rosbilo G«2b;Tercio infernum concepit sibi marcam et ipsum repercussit al. rosbyl
fregit rosbil Gn gl. 102a; Od pyrwschych dnyow
1500 AGZ XV 394;
~ rozbić rozbojem:
syyatego Yana az dothychmyast królestwo nyeM asska... citaverat nobilem M athiam..., quod
byeskye yest ysylszthyem rozbyto (regnum cae20 eam super yia libera regali yispilionasset al.
lorum yim patitur Mat 11, 12) Rozm 316.
roszbogem roszbyl et quod sibi recepisset yio
3. 'siłą zabrać cudze mienie, zrabować, aliena
vi auferre, rapere\ Dum Slupowsky yispiliatus
lenter cisticulam cum pecuniis 1455 AGZ XIV
451.
est al. roszbyl Sydlo, extunc res recepte sibi in
domum Petri... importate sunt 1443 AGZ XIV
5. *rozpędzić, rozegnać, udaremnić czyjąś dzia
106; Quod Brisz yeniens in hospicium Lebko- 25 łalność, dispellere, disicere, aliąuem in aliąua re
nis..., contra ipsum yiolenciam fecit et ceryiimpedire5: Jaco *Poytrzek *wszeld wf nasze wecze
y rosbil nasze wecze 1402 Kościan nr 189, sim.
siam illius hospitis rosbyl 1455 AGZ XI 407;
1415 Pyzdr nr 412, sim. 1420 Pozn nr 1069;
Vidit sex boyes inter peccora alia in curia
Marczin nye prziganil kmeczu Zegoczinu any
M athie..., qui sunt rosbythe 1455 AGZ XIV
439; Zastanyely kthory czlowyek swe rzeczy 30 sandu rosbil 1416 AKH III 263, sim. 1446 AGZ
XIV 213; Pawyel Jacubowy nye rosbyl prawą
wzyąthe yako vkradzone, *rospythe v Żyda
chelmyenskyego ani go yszkodzyl 1465 TymSąd
OrtOssol 46, 2, sim. Ort Mac 55; Gdy masczyszna
141; Repercussisti al. rosbylesz laborem ipsoktóry... gymye szye v drugyego myesczanyna
rum, hoc est laboratores in prato 1471 AGZ XV
konya albo gyney rzeczy a rzekłyby {leg. rzekłli-by), ysz mv ten koyn ykradzon albo roszbyth 35 129; Jakom ya sszamowt<o)r przischewschi
ssz ostrą bronya, sz myeczyem... na *dom ych,
(quod sibi equus... spoliatus aut furtu ablatus
nye dobyłem sszą gwałtem anym roszbyl czeesset) OrtOssol 93, 1; Hymyely szye ktho konya
ledzi s thego domv, anym gych vsch\ko)dzil
myenyącz, aby mv ykradzon albo roszbyth
1472 ZapWarsz nr 3068; Przez tą (sc. Maryją)
(fuerit equus spoliatus seu fur u ablatus) ib. 93, 2,
sim. Ort Mac 128; Spoliavit al. rozbyl suam 40 krolestvo nyebyeskye bądzye poyyschono, przesz
tą bądzye mocz pyekyelna rozbyta (per illam
scoltetissam... et recepit sibi equos et peccudevastabitur potestas infernorum) Rozm 36.
nias 1464 AGZ XVI 17; Pauel... Abraam ...
6. crozpiąć, rozstawić (namioty), tabernacula
spoliasset al. rosbyl sibique mercancias suas...
ponere5: Stani roszbily (castrametati sunt) w Ethan
repercussit 1473 AGZ XV 162; Spoliasti ipsam
(sc. Maruscham) al. roszbylesz yą et recepisti 45 BZ Ex 13, 20, sim. ib. Num 33, 10. 14. 28;
eidem duos boves 1475 ib. 177.
Wroczyczye sze, abiszczye roszbyly Stani (reversi castrametentur) BZ Ex 14, 2; Rosbily sso
4. 'zastąpić komuś drogę i obrabować, napaść
Stani podlya wod (castrametati sunt iuxta
kogoś na drodze, alicui obviam ire et spoliare,
aquas) ib. 15, 27, sim. ib. 19, 2; Przyszedł
aliąuem iter facientem invadere’: Jacussius obtinuit et astitit super Piscam... pro eo, quod sibi 50 G etro... na puszczyoo, gdzesz to bil Stani swe
rozbyl (ubi erat castrametatus) ib. 18, 5; Slvgy
yiam penetrayit, in wlgo rozbił et recepit duos
kosczelne wokol stany rosbyo stany swe (figent
currus 1392 Leksz II nr 234; łan Wawrzinczovi
tentoria) BZ Num 1, 53, sim. ib. 2,2. 3, 23. 29;
na drodze gwalthu ne yczinil ani yego zoni
Polozo ge (sc. kamienie) myedzi stany tv, gdzesz
roszbil 1426 KsMaz II nr 1915; Voytek... nye
rosbil drogy y ne wząl cupczewi Marcuszewi 55 rosbygece tey to nocy swe stany (ubi fixeritis
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hac nocte tentoria) BZ Jos 4,3; Filistey rozbyly bi
ły stani (fuerant castrametati) wdolyv (leg. w udo
ili) Raphaym BZ I Par 11, 15; Stany rozbicz
(war. lub.: rosbyczy) castrametare (Ex 14, 2)
1471 MPKJ V 16; Rozbyly namyothi ffixerunt 5
tentoria (fixerunt in ea tentoria in circuitu Jer
6, 3) ib. 98.
7.
'rozpiąć na krzyżu, ukrzyżować, cruci suffigere : Ktorazesz szyna bożego yydzyala na krzyzv
rozbythego za nasche odkvpyenye Naw 30; Nye 10
mam any bada myecz gynego, gyedno czyebye,
szynu, na krzyszu roszbythego XV p. post.
R XIX 48.
Rozbiec się *oddalić się, rozprószyć się, se amovere, discedere, abire, diffugere, dissipari, dis- 15
pergi: Wydzalem wszitek Israhel rozbyegszi syo
po górach (vidi cunctum Israel dispersum in
montibus) BZ III Reg 22, 17. ~ Cf. Rozbiegły.
Rozbiegły 'rozdzielony, divisus, dimlsus3: Rozbyeglego diwlso (deferetur munus domino exer- 20
cituum a populo divulso et dilacerato Is 18, 7)
1471 MPKJ V 90.
Rozbierać, Rozbirać *zabierać, brać z czegoś
po kawałku, auferre, ex aliąua re minutatim sumere5: Rosbirayąncz (war. lub.: rozbyerayacz) 25
decerpentes (hostias illorum vendunt sacerdotes... et abutuntur, similiter et mulieres eorum
decerpentes Bar 6, 27) 1471 MPKJ V 103.
Rozbieżeć się 'pobiec w różnych kierunkach,
rozprószyć się, rozpierzchnąć się, diffugere, dis 30
sipari, dispergi: Bo yest o mnye pyssano, yze
vderzą pasterza a vschytky szye ovcze rozbyeza
moyey *cztrody (dispergentur oves gregis Mat
26, 31) Rozm 580.
Rozbijać fo rm y : praes. ind. 3. sg. rozbija 1466 35
R XXII 10. 26; ~ fut. 3. pl. m. będą rozbijać
BZ Num 1, 50; ~ praet. 3. sg. m. rozbijał BZ
Gen 21, 33; 2. pl. m. -(e)ście rozbijali BZ Deut
1, 33; 3. pl. m. rozbijali 1471 MPKJ V 25;
~ part. praet. pass. n.sg.m. rozbijan Rozm 602. 40
Z n a czen ia : 1. 'bić, uderzać, przebijać, percutere, ferire3: Sicut enim fluctuum invndacio
profundorum nauem in dubio vacillantem impugnat, gl. impedit pogrąszą, rosbya 1466
R XXII 10; Ferrea vox atri ąuatit, gl. percutit, 45
pulsat rosbya, atria tetra baratri ib. 26.
2. 'rozpinać, rozstawiać (namioty), tabernacula
ponere: Bodo w slvsbye a wokol stanv bodo
rosbyacz swe stany (per gyrum tabernaculi metabuntur) BZ Num 1, 50; Zastawyal iest mye- 50
scze, na nyemzescze stany rosbiyali (metatus est
locum, in quo tentoria figere deberetis) BZ
Deut 1, 33; Roszbiąly fiebant (figebant tabernaculum Num 9, 18) 1471 MPKJ V 25.
3. 'rozpinać na krzyżu, aliąuem cruci suffi- 55
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gere: Myły Kristus, kyedy v słupa byczovan,
kyedy na krzyzv rozbyan, nathychmyasth skrył
sva glovą Rozm 602.
4.
w mylnym rozumieniu czeskiego stiepovati
*plantare3 jako stiepati *scindere3: Ale Abra
ham rosbyal puszczo Bersabee (Abraham vero
plantavit nemus in Bersabee) BZ Gen 21,33.
Rozbikamień bot. 1. 'Saxifraga granulata L.
vel Spiraea filipendula L ., vel Pimpinella saxifraga L.3: Roszbykamyen saxifraga ca 1465 Rost
nr 4070.
2. 'tawula, Spiraea filipendula L.3: Rozbykamen filipendula 1472 Rost nr 685.
Rozbirać cf. Rozbierać
Rozbitować 'rozdzielić, dwidere : Wszistek plon
w[y]ogensky rozbitvgesz (praedam exercitui divides) BZ Deut 20, 14; Plon y wszistek dobitek
rozbitvgecze sobye (diripietis vobis) BZ Jos 8, 2.
Rozbogacić się 'stać się bogatym, divitem fieri3:
Otyol gest Jacob wszitko, czsosz gest myal nasz
oczyecz a ot gego szo rosbogaczyl a oszlachczyl
szo (de illius facultate ditatus, factus est inclitus)
BZ Gen 31, 1.
Rozboleć się *osłabnąć, stracić siły, deficere,
vires amittere3: W obroczenu neprzyaczela mego
opak rozboleio se y *zgino od oblicza twego
(infirmabuntur et peribunt a facie tua) FI 9, 3,
sim. Pul.
Rozborzyć cf. Rozburzyć
Rozbożny corruptum pro rozkoszny: Simbola
rosboszne społu rosmowenie (war. kal.: w sboznem <s>polv *rozmawyenye, mamotrekt mikułowski: rozkossne społu rozmluwanie, Prov
23,21) MPKJ V 69.
Rozbój fo rm y : n. sg. rozboj OrtMac 61,
OrtOssol 49, 4; ~ g. sg. rozboju OrtMac 29,
OrtOssol 31, 1; ~ ac. sg. rozboj 1442 StPPP II
nr 3100, 1444 AGZ XIV 147. 149, etc.; - /. sg.
rozbojem 1444 AGZ XIV 149. 150, 1446 AGZ
XI 280, 1455 AGZ XIV 451, etc.
Z n a czen ia : 1. 'napaść zbrojna, zwykle na
drodze publicznej, połączona z grabieżą, latrocinium: Johannes... cum Petro et Suantoslao...
terminum habent... pro eo, quia... Petrus et
Swansek obuiando sibi in via publica et regali
fecerunt rosboy 1442 StPPP II nr 3100; G roza...
evasit iure eundem Iwan pellificem de Leopoli
pro depredacione al. rozboy 1444 AGZ XIV
147, sim. ib. 149; Idem Braniczski proposuit
nomine suo super Paskonem, quia circa huiusmodi roszboy recepit duas sexagenas eidem
Elie kmethoni... Pasko respondit negando: Do
mini, nunquam sibi recepi equam cum sella
roszbogem, nec duas sexagenas ib. 149, sim. ib.,
sim. ib. 150; Inculpaverant pro yiolacione

ROZBÓJ

R O Z C H O D Z IĆ

503

publice stratę al. roszboy et furto ib. 155;
namothu s woza nagemnego roszboy no rzeczo
Equus iste michi receptus est spoliative al. roz1427 MPKJ II 305.
bogem 1446 AGZ XI 280; Iachna promisit sibi
Rozbór 'ogłoszenie świętym, przyjęcie w po
Bogdan pro vispilacione al. o roszboy 1450
czet świętych, aliąuem sanctum renuntiandi
AGZ XIV 300, sim. 1455 ib. 450, 1473 AGZ XV 5 actus, canonisaticć: Cum enim magister Jacobus
162; Masska Bloczenska actrix citaverat nobicum aliis nunciis Romam venisset pro canonilem M athiam..., quod eam super via libera re
sacione, rosbor, beati Stanislay Gn gl. 106 a.
gali yispilionasset al. roszbogem roszbyl et quod
Rozbrać cf. Rozebrać
sibi recepisset violenter cisticlam cum pecuniis
Rozbranie cf. Rozebranie
1455 AGZ XIV 451; Nye m ogą... szwyathczycz 10
Rozbujać 'utyć, crassum fierP: Rosbvgely
any przyszagącz..., kthorzy szlodzyeystwa, rosz(war. kal.: rostyly) incrassatus (incrassati sunt,
boyv przed prawem nye sszbily (spolio coram
sc. impii, et impinguati Jer 5, 28) MPKJ V 98.
iudicio honorem suum neglexerunt) OrtOssol 31,
Rozburzyć, Rozborzyć fo rm y : imper. 2. sg.
1, sim. Ort Mac 29; Gdy bandze który czlowyek
rozborz XV p. pr. SKJ I 309; ~ praet. 1. sg. m.
oszalowan o roszboy albo pozegą (pro praeda 15 jestem rozburzył 1466 R XXII 26; 3. sg. m.
seu incendio)..., tego maya zawolacz ku prawu
rozborzył MPKJRp V 37 v; rozburzył 1471
OrtOssol 46, 4, sim. ib. 15, 1. 82, 4, Ort Mac
MPKJ V 56; ~ part. praes. pass. n. sg. neutr.
56. 111; Stanyely szye komv czo szlego nyerozborzono MPKJ V 114; rozburzone 1471
sprawnye, jako roszboy, czyąszkye vranyenye
MPKJ V 114.
(sed si cui criminis in spolio seu vulneribus... 20
Z n a czen ie: 'rozwalić, zburzyć, destruere,
fuerit illatum) OrtOssol 49, 4, sim. Ort Mac 61;
d e l e r e Rozburzone (war. lub.: rosborzono)
Aby wiedzano..., ocz ma bycz skazana (sc.
dirutum (portae fluviorum apertae sunt et
wina sicdmnadzi siąt):... komv dadzą wyną
templum ad solum dirutum Nah 2, 6) 1471
o gwałt abo o rozboy na dobrowolney drodze
MPKJ W 114; ~ przenośnie 'zniszczyć, usunąć
(de violen ia sive de spolio publicae stratae, Sul 25 to co jest przykre, niepożądane, molesta, incom31: gwalth alybo lvpyenye) Dział 18; Quia de
moda amovere*: Dimitte eos, qui confracti sunt,
tuo mandato nobilis Jacobus [...] mettercius
liberos, et omne onus dirumpe rosborsz (Is
bellatorie al. rozboyem superequitans [...] 1479
58, 6) XV p. pr. SKJ I 309; Sumque, gl. sc. ego
AGZ XIX 451; Quia tu obviando sibi viam lisatan, potentatus populorum depopulatus
beram regalem... recepisti sibi depredanter al. 30 yestem roszbvrzyl 1466 R XXII 26; Rosburzil
*rossboyą equum valach 1486 AGZ XVII 234.
(war. lub. rp.: roszborzyl) disoluit (Judith...
2. *rzecz pochodząca z grabieży, res latrocinio
specie faciei suae dissolvit eum, sc. Assur
ablatd: Goraczą gest rzecz, gdy kogo vfaczą...
Judith 16, 8) 1471 MPKJ V 56.
albo gdy nayda kradzesz albo roszboy (furtum
Rozchodnik bot. 1. 'Sedum acre L.5: Barba
seu spolium) w gego zamkv OrtOssol 43, 1, sim. 35 Iouis, sticados Arabicum, semperviua roschodOrtMac 49.
nyk 1419 Rost nr 5058, sim. ca 1465 ib. nr 4085,
Rozbójca *grabieżca, rozbójnik, latro*: Prout
XV ex. GILek 49; Crassula minor, vermicularis
te cittaverat, ut sibi statuas... concussores stratę
roschodnik 1437 Rost nr 2565, sim. ib. nr 2829,
publice al. roszboycze pro eo, quia ipsi con1460 ib. nr 3444, ca 1465 ib. nr 4231; Roschod
cussa strata libera die forensi... ipsum occisum 40 nik syelye 1475 ib. nr 2927; Roszchodnyk verspoliaverunt et depredaverunt 1479 AGZ XVII
micularis 1478 ib. nr 2115, sim. ca 1465 ib.
173; Secunda mała paupertas est desperatorum,
nr 4102, etc.; Vermicularis roszcho d nyk,...
ut latronum et publicarum mulierum et predocrcsci in muris et locis petrosis XV p. post.
num roszboyecz XV p. post. R XXV 181.
R LIII 70; Crassula brevior..., vermicularis,
Rozbójnie *gwałtem, zbójeckim sposobem, v/, 45 id est roszchodnyk XV ex. GILek 64; ~ roz
latronum morę, latrocinaliteP: Nicolaus... rechodnik mały: Roschodnyk małi yermicularis
cognovit, quia faciliavit equum plovy circa kme1491 Rost nr 11100.
thonem 01exa..., quem receperunt sibi in via
2. 'Sempervivum tectorum L ! : Roschodnik
benivoli in silva Szoszne al. rosboynye 1474
barba Jovis XV p. pr. PFV 29, sim. ca 1460 Rost
AGZ XVI 109; Quia tu super me venisti tem- 50 nr 3284, 1491 ib. nr 11044; Roszchodnyk sempore noctis tanquam predo al. rosboynye cum
perviua XV p. post. R LIII 69.
tuis complicibus 1475 ib. 122.
3. *?’ : Roschodhnik salatum XV in. R XXV
Rozbójny *zbójecki, latrocinalis : rozbojną rze
228.
czą 'po zbójecku, latronum morę, latrocinaliter’:
Rozchodny cf. Ziele
Ysze... Ja n ... ne wsąnl pana... Slawenskego 55
Rozchodzić się 1. 'iść w różnych kierunkach,
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MPKJ W 57; ~ (o torturowaniu): Rosczągany
rozpraszać się, in omnes partes discedere, disdistenti (alii autem distenti sunt non suscipienpergf: Diffugiunt, gl. dispergentur roszchodzą
tes redemptionem, ut meliorem invenirent reszą, omnes, gl. demones, procul aerei nebulones
surrectionem Hebr 11, 35) 1471 MPKJ V 132.
1466 RRp XXII 27; ~ przenośnie (o karze,
2. (o prawie, zarządzaniu, dicitur de lege)
dicitur de poena) 'przestać istnieć, zostać od 5
'obejmować zakresem stosowalności, odnosić do
puszczonym, zmazanym, es.se desinere, condokogoś, czegoś, in aliąuem, aliąuid \alere : Tho
nari, remitti : Dum per ipsius momentaneam
penam peccati plaga diluitur, g/. id est deletur
ystawyenye... prze naszych rzandzecz drapyeszstwo... do nych... podnoszymi alybo
popelnyenym roschodzy szą, que aliter penam
10 rosczągami (extendimus sive prorogamus) Sul
perpetuam mactaret 1466 i? XXII 12.
23; A thakesz kv wszączy szana tho rosczągamy
2. *różnić się, różnicować się, diversum, va(extendentes) Sul 50.
rium, dijferentem esse, fien : Quod, g/. sc. illud
peccatum, patratur, quia per causas variatur,
Rozciągnąć fo rm y : praes. ind. 2. sg. roz
g/. diuersificatur roszchodzy szą, discutit hec
ciągniesz FI i Pul 84, 5; 3. sg. rozciągnie BZ
racio dispare iudicio 1466 RR/? XXII 20. 15 Num 35, 4; 3. pl. rozciągną BZ Num 34, 4;
~ inf. rozciągnąć ca 1500 Erz 86, Rozm 504;
Rozchwatać *chwytając zabrać, rozgrabić, diri~ praet. 1. sg. m. rozciągnąłem BZ I Esdr 9, 5;
pere: Rozchwataycye (diripite) szrzebro, roz2. sg. m. rozciągnąłeś Pul 137, 8; -ś rozciągnął
chwataycye (diripite) złoto! 2?Z Nah 2, 9;
M W 84a; 3. sg. m. rozciągnął jest FI 104, 38;
Rozchwataycze (diripiant, i7/: rozberzcze) czudzy roboty yego Pul 108, 10; ~ Roschfataby 20 rozciągnął 1471 MPKJ V 62. 102, Pul 54, 22.
104, 38;/. rozcięgła Pul 79, 12; 3. pl. m. rozciąg
{pro roschfataly, war. hal.: rostrvali schą) dirnęli Pul 139, 6; ~ pląperf 3. sg. neutr. jest
ripuerunt (diripuerunt flumina terram eius Is
było rozciągło Gn 2b; ~ condit. 3. pl. m. by
18, 7) MPKJ V 90.
rozciągli Pul 124, 3; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
Rozchwatanie 'rozgrabienie, direptw: Przeto
poddanysmi w roschwatany (in direptionem) 25 rozciągnion XV p. post. R XXV 180; rozciągniony M W 86a; i. sg. f. rozciągnioną 1436
a w ioczstwo, a we smyercz BZ Tob 3, 4.
R XXIII 276, XV med. RRp XXIII 279; neutr.
Rozciąć *tnąc rozdzielić na części, secando
rozciągnionym BZ Deut 26, 8; /. sg. neutr.
in partes dividere’: Czsom ya vczinil łanowy,
(w) rozciągnionem BZ IV Reg 17, 36.
tom ya vczinil za yego poczanthkem, kędy...
Z n a czen ia : 1. *wyprostować na całą długość,
meczem na mo sekl, chczal my głowo rosczacz 30
1405 KsMaz I nr 520; Rosthnye {war. lub.:
rectum reddere, extendere5: Rosczągnąl tetendit
(quis tetendit super eam lineam ? Job 38, 5)
rostvgye, pro rostargnye?, mamotrekt kapitulny:
roztrhne) abrumpet (sin autem obscurior fuerit
1471 MPKJ V 62, sim. ib. 102; Skryły pyszny
locus leprae, postquam vestis est lota, abrum
szydło mnye i powrozy rosczyognęly (extendepet eum et a solido dividet Lev 13, 56) 1471 35 runt, FI: rozpostrzely so mne) w szydło Pul
MPKJ V 22; Roscząl dissecuit (quod disse139, 6; Rosczyagnacz pretendere ca 1500 Erz
cuerit praegnantes Galaad ad dilatandum ter86; ~ Roscyognolem roce moy ku panu bogu
minum suum Am 1, 13) ib. 112; Rosczyacz
memv (expandi manus meas ad dominum deum
desecare ca 1500 Erz 86; Rzvczyvschy szye
meum) BZ I Esdr 9, 5; Bo nye zostawy pręnt
{sc. jeden poseł) myedzy ye ku mylemv Iesu- 40 grzesznych nad szczęszczym prawych, by nye
cristovy y rosczyąl vschytky vązy..., ktoremy
rozczyogly (ut non extendant, FI: bycho ne
byl zvyązan Rozm 825. ~ cf. Rozciągnąć 4.
wsczogly) prawy ku zloszczy ręku swoyu Pul
124, 3; Myedzy temy sloyy padła dzyevycza
Rozciągać fo rm y : praes. ind. J.pl. rozciągamy
Marya ky nogam svego mylego syna <z> *rozSul 23. 50; ~ part. praes. act. adv. rozciągaję
FI 103, 3; rozciągając Pul 103, 3; ~ part. 45 czyągnyenema rąkoma Rozm 524; ~ Viwyodl
nasz [nasz] z Egipta w rocze sylney a *rosczogpraet. pass. n. pi. m. rozciągani 1471 MPKJ
V 132.
nonim ramyenyem (bracchio extento) BZ
Deut 26, 8; Pana boga waszego, gen was wiZ n a czen ia : 1. *ciągnąć na wszystkie strony,
wyodl s zemye egypskey w wyelykey syle
rozpościerać, rozpinać, extendere, distendere :
Rozczogayo (extendens, Pul: rosczyogayocz) 50 a w ramyenyy roscyognyonem (in bracchio
nebo yako skoro, genze pokriwasz wodamy
exten o), tego syo boycye BZ IV Reg 17, 36;
Rosczyognol (extendit, FI: wsczognol iest) rękę
wirzchi gego FI 103, 3; Rosczągan[y]e sustenta
{war. lub. rp.: sustenta, id est roszczągan[y]e
swoyę w odplaczenyu Pul 54, 22; A na gnyew
nyeprzyaczelow moych rosczyognolesz (extenaut rosczągnone; pendebant ex omni parte
tentoria... sustentaia funibus Esth 1, 6) 1471 55 disti, FI: wsczognal ges) rękę twoyę Pul 137, 8.
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2. *ciągnąc wydłużyć, naciągnąć, naprężyć,
ambages* (?): Abierunt a via recta, id est
longiorem reddere, extendere : Mox latenter
a X o..., ad exterminium, rosceczene, id est
egressa est (sc. vulpes) ac sitnulata m orte...,
viam ducentem ad dampnacionem (Sap 3, 3)
mandibula lapsa, collo fluido, gl. prolongato,
XV in. R XXIV 67.
protenso rozczągnoną 1436 R XXIII 276, sim. 5
Rozciekanie 'rozlewanie się, exundatio, effusio\ przenośnie 1nadmiar, abundantia, affluenXV med. RRp XXIII 279; - Pany<e> leżu
tia (?): Cum incumbat Bacho sitim tuam
Criste..., kthorysz... rancze szwoye na krzyzu
extinguere, non sic fauces irriges, vt sis semper
roszczyagnal M W 84a; Panye Iesu Criste...,
kthory... na krzyzu roszsczyagnyony szmyercz
bibulus vt arena, sed appetitus excessiui discurokruthną podyąl M W 86a; Quando in cruce 10 sum, gl. abundanciam rosczekanye, sic bria
coerceat, ne infrunite absorbens pocula a pofuit suspensus (sc. Christus), vbi in t an um fuit
culis sorbearis 1466 R XXII 12.
extensus, rosczągnyon, quod omnia ossa eius
Rozcierać *kruszyć, tu wywoływać rozwolnienie,
poterant dinumerari XV p. post. R XXV 180;
A przeto ya mam nynye mąka czyrpyecz y dacz
fricare, comminuere, hoc loco: alvum laxum
moye obye rącze targacz na krzyzv Żydom, 15 r e d d e r e Caules obstipant, sed eius iura relaxant gey polewky roszczerayą XV p. post.
asch szye v nych każdą zyla starga, abovym
PF III 291.
ye mayą rozczyagnacz, asch bądą s krzyzem
rovne Rozm 504.
Rozcirk cf. Rozterk
(Rozczesać) Rozczosać (o włosach, dicitur de
3. *rozpostrzeć coś, objąć zasięgiem czegoś
jakąś przestrzeń lub okres czasu, aliąuid in 20 crinibus) fporozdzielać, uporządkować grzebie
aliąua re extendere, porrigere : Rozczognol yest
niem, pectine explicare, componere*: Swlyokszi
(sc. gospodzin, Pul: rozczyognol) obłok (expans syebye odzew wdowski, omila swe cyalo...,
dit nubem) na zaszczeczenye (pro zaszczyczea rosczosawszi (1471 MPKJW 56: *roscząscziala,
nye) gich FI 104, 38; Przedmyescze bodze do
MPKJ V 56: *roszcząsala) włosi głowi swey
bitkom a y bidlom, któreś od mvrv myesczkego 25 (discriminavit crinem capitis sui), wstauila
zewnotrz wokol na tisyocz craczayow syo
czepyecz na głowo swo BZ Judith 10, 3.
rosczognye (tendentur) BZ Num 35, 4; RosRozczosać cf. Rozczesać
czyęgla (extendit, FI: *wzczogla iest, sc. win
Rozczosły *szeroko rozwarty, late apertus :
nica) roszdze swe az do morza Pul 79, 12;
Rosczoslymy vsty *rapido ore (war. lub.:
~ Tho giste veszele... gestcy ono bilo velike 30 *rapido ore, id est wsczeklymy; contra latrantes canes, qui adversum me rabido ore depresto, iscy szo gest ono od fchodu sluncza
asz do szapadu bilo rosczoglo Gn 2b; ~ Albosz
saeviunt I Reg prol.) 1471 MPKJ V 35. - Bohemizm.
rozczognesz (extendes) gnew twoy od pocolena
Rozcztanie (?) 'zwlekanie, odkładanie na
w pocolene? FI 84, 5, sim. Pul; ~ Strona
polvdna... bodze myecz kończę przecziw 35 później, actus aliąuid dijferendi, procrastiwschody slvnecznemv..., ktorzisz oby do poslednandf (?): Sed tu cras, gl. procrastinacionem
nye strony... a rosczogno syo (tendent) asz do
roscztanya, vita, gl. fugę, si recta placuit tibi
Semona BZ Num 34, 4.
vita 1466 R XXII 20.
Rozczyna *ziemia wykarczowana, przygoto
4. *szeroko otwierać, rozdziawiać, late aperire,
diducere, hiare5 (?): Et isti dentes (sc. draconis) 40 wana do uprawy, terra, ubi culturae causa silva
excisa e s f : In parato al. w rosczynye 1469
fuerunt accuciores omnibus gladiis, rozczol
ZapRpWarsz 1, 299; Stanislaus... recognovit,
(pro rozczogl?) os suum degluciendo peccatrices animas XV ex. Zab 536.
quia nobili Thom e... totam suam purgacionem
al. rosczyna, quamcuque idem Thomas extir5. *nużyć, męczyć, fatigare, lassare (?):
Rosczangly <się ?j distendantur (vidi afflictio- 45 pavit al. rosczynyl..., obligavit (1471—88) ib.
1, 90.
nem, quam dedit deus filiis hominum, ut disten
Rozczynić 1. *wykarczować ziemię pod uprawę,
dantur in ea Eccles 3, 10) 1471 MPKJ V 71.
agrum arboribus et virgultis purgare, ut coli posRozciągnienie *rozprostowanie czy też osła
sit*: Stanislaus... recognovit, quia nobili
bienie, złagodzenie czegoś, fortasse actus aliąuid
rectum faciendi, vel etiam infirmius, lenius red- 50 Thome... totam suam purgacionem al. ros
czyna, quamcuque idem Thomas extirpavit
dendf (?): Ista valent ad sequencia: retrograal. rosczynyl, in et super bonis dictis Gra
dacio zasyastap..., remissio rosczyagnenye, inbowo..., prout extirpavit al. rosczynyl et adhuc
fluencia nadech XV ex. GIWp 75.
extirpabit..., obligavit (1471—88) ZapRpWarsz
Rozcieczenie *wygnanie, czy też mylna droga,
manowce, exsilium, fortasse etiam via falsa, 55 1, 90.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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2. *wydoskonalić, wyćwiczyć, perfectum, eyer1 Rozdanie *danie, udzielenie czegoś, aliąuid
citatum reddere : Exercebor skuschil schiebye
dandi, tribuendi actus : Si quis ministrat, gl.
al. rosczinil (meditabor in omnibus operibus
habet officium administrandi spiritualia seu
tuis et in adinventionibus tuis exercebor Psal
temporalia rosdawanya, rosdana, tamquam ex
5 yirtute, quam administrat deus (I Pet 4, 11)
76, 13) 1471 MPKJ V 65.
1438 R XXII 355.
Rozczytacz den kto zajmuje się czytaniem,
lektor, qui legit, lectoF: Gausape cerinomo
Rozdawacz (?) den, kto daje wielu innym,
gauit astque pio ore disertus, semper vaporata
rozdaje coś, rozdawca, ąui dat, distribuif:
ector, rosczytacz, tibi ferbuit aurę XV p. pr.
W gychsze nas towariszstwo ... odpusczenya
10 proszimi, roszdawacza {Msza IV: dawcza, VI.
R XVI 327.
VII. VIII. XIV: roszdawcza), przipusczy (yeRozczytać f o r m y : praes. ind. 3. sg. rozczyta
1466 R XXII 15; ~ imper. 1. p i rozczytajmy
niae, quaesumus, largitor, admitte) 1424 Msza
XV med. R XXV 157; 2. pi. rozczytacie 1466
III s. 63.
~ Może należy rektyfikować na
R XXII 20; - inf. rozczytać XV meJ. R XXV
roszdawcza.
151;^—praet. 3. sg. m. rozczytał 1466 R XXII 14. 15
Rozdawać fo rm y : imper. 2. pl. rozdawajcie
Pul 47, 12; ~ part. praes. act. adi. n. pl. m.
Z n a czen ia : 1. fodczytać, recitare*: Simeus
rozdawający ca 1420 R XXIV 85; ~ inf rozda
est iudex..., iudicis archanum mentis in ore,
wać ca 1428 PF I 493, 1484 Reg 718; ~ praet.
gl. in proposicione w szalobye, legit, gl. sc. si
meus devoluit rosczyta 1466 R XXII 15.
3. sg. m. rozdawał 1456 Msza VI s. 261, sim.
SKJ I 144, ca 1500 JARp
2. *rozważyć, przemyśleć coś, zastanowić się 20 VII. XIV, XV
nad czymś, aliąuid considerare, reputare, commenX 134r; 3. pl. m. rozdawali BZ II Par 31, 19;
~ condit. 3. sg. m. -by rozdawał XV med.
tari: Est considerandum rosczytacz XV wcć/.
SKJ I 53; ~ part. praet. pass. n. pl. rozdawany
R XXV 151; Perambulemus statum huius vite
XV med. R XXV 154; — condit. pass. 3. pl. m.
non pedibus sed cogitacionibus rosczytaymy,
roszmyszlaymy /£>. 157; Hic, g/. sc. leo, tunc 25 -by rozdawany były BZ IV Reg 22, 9.
illa, gl. sc. facta, monet, gl. considerat, praemeZ n a czen ie: 'dawać dzieląc coś, rozdzielać
ditatur rosczytal, animo 1466 R XXII 14;
coś między innych, aliąuid alicui distribuere :
Cuncti pensate, gl. attendite illud verbum rosReges gencium dominantur eorum et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur
czitacze, quia Cristus ait: Vigilate! ib. 20.
Rozćwiercić *podzielić na części, poćwiarto 30 dobrodzeye szo weszwani albo czczi roszdawaioczi (Luc 22, 25) ca 1420 R XXIV 85;
wać, in partes dividere5: Porcos et scrophas meas
Rosdawacz dispensare ca 1428 PF I 493; Sezayal, ex quibus duos porcos dimembravit
cunde {sc. epulae) dispersantur, roszdavani byal. roszczwyerczyl 1448 AGZ XIV 277.
Rozdać 'dać dzieląc coś, rozdzielić coś między
vay< ą\ in thalamo w domy XV med. R XXV
innych, aliąuid alicui distribuere, dmdere: Jako 35 154; Hic iam queritur inter dispensatores, ut
pany H anka... ne przedala wenczey zapusta na
fidelis quis inveniatur yensze by yyernye bosze
dary *raszdawal (I Cor 4, 2) XV med. SKJ
Iezorkach po swem manzu, yedno za dwe
I 53; Zgromadziły slugy twe pyenyodze, gesz
grziwne, any go roszdala, wyyowszy tho, czszo
naleszly w domv boszem, y dały ge, abi rozda
go dala swim kmeczem pogorzalim 1416
Kościan nr 597; Wsząl chleeb w swąthe... ran- 40 wani bili (ut distribueretur) dzelnykom BZ IV
Reg 22, 9; Sposobyeny biły mozowye, gysz
cze swoy..., przeszegnal, lamaal, roszdaal (freczoscy rozdawały (qui partes distribuerent)
git deditque, Msza I. IV. VIII: dal, VII: rozda
wszelkemv pokolenyy moskemy BZ II Par
wał, VI. XIV: dal, roszdawal) wcznyoom albo
31, 19; Wszyal chlyeb w szwyathe... rącze
swym vczennykoom 1424 Msza III: s. 56, sim.
ib. 57, sim. VI. VII. XIV; Slvszno bąncz cząn- 45 swoy..., posegnal, lamal, dal, roszdawal (fregit
deditque, Msza III: roszdaal, I. IV. VIII: dal)
szebnykoom oną czązzą rosdacz y rosdzelycz
yczenykom sw<y)m 1456 Msza VI s. 261,
(distrahere et dividere) podlvg wolney gych
sim. VII. XIV; A then tho yybiracz... thy
volyey Sul 22; Idzysz tham, gdzesz posszlan,
tho pyenyądze ma rozdzyelaczi albo rozdayaczi
nam dary roszdal szam 1453 R XXV 209;
Roszdal szwe rucho szebrakom, szrzebro, szlo- 50 (distribuat) myedzy braczyą y tez myedzy
syosthry obczyązone vbozthvem 1484 Reg 718;
tho popom, szakom Aleksy w. 97; MystrzoIeszus, kyedy yyeczerzal, szwe czyalo rosdawal
wye..., czo by zostało, mayą prze bog roszdacz
XV ex. SKJ I 144; Postquam sanctus Gregorius
1491 RKJŁ VII 57; Bo tez tego, czo<ście>
rosdayal yenerabile sacramentum ca 1500 JARp
rozdały, czvsz yaschego ymyenya, nye yesczye
55
X 134r; ~ Poloszcze syercza wasza w moczy
panoyye Rozm 558.

ROZDAW AĆ

yey y rozdawaycze (distribuite, FI: rozdzelaice)
domy yey Pul 47, 12.
Rozdawanie 1. *dawanie wielu innym, udziela
nie, rozdzielanie czegoś, aliąuid dandi, tribuendi,
dividendi a ctu ś: Si quis ministrat, g/. habet 5
officium administrandi spiritualia seu temporalia rosdawanya, rosdana, tamąuam ex virtute, quam administrat deus (I Pet 4, 11) 1438
R XXII 355; Albo wrzand służby kosczelny
w rozdavanyv (SKJ I 57: r[z]oszdawanyv) 10
szwathosczy (sive ministerium in ministrando
Rom 12, 7) 1449 R XXV 164; Nolite iudicare
et non iudicabimini... Non tamen in largitate
beneficiorum sitis misericordes, w *roszdawyanyą *dobrodzewst, sed essetis in non iudi- 15
cando (Luc 6, 36) 1456 R XXXIII 182.
2. może 'rozbieranie (tekstu), objaśnianie,
interpretatio (textus), explicatw: Rosdawanye
interpretacio ca 1428 PF I 491.
Rozdawca 'ten, kto daje wielu innym, rozdaje 20
coś, qui dat, distribuiP: Summę largitor premii
rozdawcza (summae largitor premii, ... praeces
intende servorum) 1444R XXIII 304; In ra quorum nos consortium... venie, quesumus, largi
tor, admitte*odpusczenye, proszimi, roszdawczą 25
{Msza III: roszdawacza, IV: dawcza), przypusczy! 1446—7 Msza XIV s. 185, sim. VI.
VII. VIII; Fratres, sic vos existimet homo, vt
ministios Cristi et dispensatores misteriorum dei
a schafarze abo roszdawcze sczodre (I Cor 4, 1) 30
XV med. SKJ I 52; Decuit, vt regina virginum ..., dum peccati et mortis pareret peremptorem vite et iusticie, omnibus daret largitorem
rosdawcza a sbawyczela XV med. SKJ V 278;
Jesu, rosdawcza dobroczy, gensze gyesz stud- 35
nya milosczy, day my dar navky prawey ca 1500
SprTNW V 18. - Cf. Rozdawacz.
Rozdeptać 'zniszczyć coś depcąc, chodząc po
czymś, conculcare5: Pocznye yemv layącz a przystąpy kv dzyeczyączyv y chcze rozdeptacz (con 40
culcare) ony obrazy, które było vczynyio
dzyeczyą Rozm 137.
Rozdęty (tu o nosie) 'szeroki, latus : Any
przis^opi k slvsbye iego (sc. boga), billibi ślepi
albo chromi, albo małego, albo rosdotego {Bi 45
blia taborska: rozduteho) noszą (nec accedet
ad ministerium eius, si ... fuerit... grandi vel
torto naso) BZ Lev 21, 18.
Rozdnie cf. Różnie
50
Rozdno cf. Różno
Rozdność cf. Różność
Rozdny cf. Różny
Rozdrać 'rozerwać, roztargać, discindere :
lakom ya Woczecha nye bil... szilo anim na
niem płaszcza roszdral 1424 KsMaz II nr 215; 55
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Vzrzaw io rozdral odzenye swe (scidit vestimenta sua) a powyedzal BZ Jud 11, 35.
Rozdradzać cf. Rozradzać
Rozdrapać 'rozerwać, rozszarpać, diripere, la
cerare : Rosdrapaya diripiam XV p. pr. R XVI
347; Dilaniavit {sc. leaena) rosdrapala, seruum
illius domini Saraceni ca 1500 JARp X 93v;
Pvscza yedna była blysko Nazareta, na nyey
było barzo vyelye lvow, ktorzysz sza gladzyly
wschytky oszady około Nazareta, bo vyelye
rosdrapaly lyvdzy y z dobytkyem (cum iumentis
homines vorantes lacerabant) Rozm 137.
Rozdrapie 'płytko skaleczyć, leviter vulnerare5:
Za raną krwawą..., gdzye thelko szkora yesth
roszdrapyona albo roszdzyelona, XXX szelągów
czyrpyaczemu maya dacz poszpolnych pyenyadzy Ort Mac 144.
Rozdrapienie *rozgrabienie, rozkradzenie, direptio \ W rosdrapyenye in direpcionem {war.
lub.: in direpcione; auferam saepem eius,
sc. vineae meae, et erit in direptionem Is 5, 5)
1471 MPKJ V 88.
Rozdrazić cf. Rozrazić
Rozdrażniać c f Rozdrażniać
Rozdrażnić cf. Rozdrażnić
Rozdrażnienie cf. Rozdrażnienie
Rozdrażać 'rozsyłać (ludzi) w różnych kierun
kach, circummittere, dimittere (hominesf (?):
Remittere roszdrazacz vel posly zaszyą slacz
XV ex. PF V 19.
(Rozdrażniać) Rozdrażniać 'gniewać kogoś,
wywołać czyjś gniew, aliąuem ira incendere:
W gnewe rozdrasznali so (excitaverunt, Pul:
rozdrasznyaly) wisokego FI 11, 20.
(Rozdrażnić) Rozdrażnić fo rm y : praes. ind.
2. sg. rozdrażnisz De mor te w. 154; ~ praet.
3. sg. m. rozdrażnił 1471 MPKJ V 63, 1471
R XXIV 379; 3. pl. m. rozdrażnili FI 105, 17,
1471 MPKJ V 65, Pul 11, 64; - condit. 3. sg. m.
-by rozdrażnił BZ II Par 33, 6.
Z n a czen ia : 1. 'rozgniewać kogoś, rozzło
ścić, wywołać czyjś gniew, aliąuem irritare, ira
incendere, exacerbare’: Rozgnyewaly albo rozdrasznyly (irritaverunt) Moyszesza FI 105, 17;
Wyele złego vczinyl {sc. Manases) przed bogem, abi gy rozdraznyl (ut irri aret) BZ II
Par 33, 6; Chovay szobye poczthy szwoye,
roszdrasznysz mya tyle dwoye De morte w. 154;
Rozdraznyly exacerbauerunt (quoties exacerbaverunt eum in deserto, in iram concitaverunt
eum in inaquoso Psal 77, 40) 1471 MPKJ V 65;
Exacerbauit, id est exasperauit seu provocauit
rosdrasznyl (exacerbavit dominum peccator
Psal 9, 25) 1471 R XXIV 379, sim. 1471 MPKJ
V 63; W gnyewe pobudzyly gy... y w obrazoch
64*
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swych na gnyew rozdrasznyly gy (ad aemulatiomalum absconditus est, parvuli transeuntes
nem eum provocaverunt, FI: ku gnewowi gy
sustinuerunt dispendia Proy 27, 12) 1471 MPKJ
przyvedly) Pul 77, 64.
V 69.
2. dubium *rozdzielić, rozedrzeć, dividere, ófaRozdział fo rm y : n. sg. rozdział 1453 Kscindere : Interrupit marę roszdrasznyl (inter- 5 NWarsz I nr 321, BZ Num 36, 4. Deut 1, 17,
rupit marę et perduxit eos, et statuit aąuas
1471 MPKJ V 35. 59; ~ g. sg. rozdziału
ąuasi in utrę Psal 77, 13, FI i Pul: rozdarł,
Sul 24; ~ ac. sg. rozdział Sul 67, BZ Judith
1471 MPKJ V 65: rozrazyl) 1471 R XXIV
9, 3, 1468 ZapWarsz nr 1252, etc.; ~ i. sg.
379.
~ Może corruptum pro roszdraszyl.
rozdziałem 1462 AGZ XI 468, 1471 ZapWarsz
(Rozdrażnienie) Rozdrażnienie 'rozgniewanie 10 nr 2958, 1472 ib. nr 3086, 1499 ib. nr 1831;
kogoś, rozzłoszczenie, zniecierpliwienie kogoś,
~ n. pl. rozdziały XV med. SKJ I 105, 1471
wywołanie czyjegoś gniewu, actus aliąuem irriMPKJ V 35; ~ g .p l . rozdziałów BZ II Par 31,
tandi, ira incendendi5: Nye przestał pan od
16, MPKJRp V 46 y; ~ ac. pl. rozdziały 1471
MPKJ V 75; - i. pl. rozdziałmi XV med.
gnyewu roznyewanya swego..., gesz syo roznyewalo gnyewanye gego przecyw ludowy prze 15 AKPr I 235; ~ /. pl. (w) rozdzielech BZ II Par
8, 14. 31, 2. 35, 4.
rozdrasznyenye (propter irritationes), gym gy
bil popodzil Manases
IV Reg 23, 26;
Z n a czen ia : 1. *podział, podzielenie, rozdanie
W rosdraznyenyy (war. lub.: v *rosdząsnyenyv)
między innych, divisio, distributio : Slozon boin exacerbacione (nolite obdurare corda vestra
dze lossoyi rosdzal (confundatur sortium distri
sicut in exacerbatione secundum diem tenta- 20 butio) a gynich gimyenye k ginim poydze BZ
Num 36, 4; Podalesz zoni gich w plyon a dzewki
tionis in deserto Hebr 3, 8) 1471 MPKJ V
131.
gich w ioczstwo, a wszitek gich plyon w rozdzal
slugam twim (dedisti... omnem praedam in
Rozdrobić (?) w mylnym rozumieniu łac.
diyisionem seryis tuis) BZ Judith 9, 3; ~ Manę,
frustrare 'oszukać jako frustare 1rozdrobić, po
dzielić na małe cząstki3: *Rosdrabyl ffrustrauit 25 gl. mutacionem dierum roszmyerzenye a roszca 1428 PF I 485.
d<z)yal dnow, tekel, gl. ponderacionem, fares,
gl. dispersionem (Dan 5, 25) 1466 R XXII 26.
Rozdrucić cf. Rozrzucić
Rozdrwać cf. Rozerwać
2. *podział majątku, bonorum divisio : Gdy
Rozdrzaz cf. Rozrzaz
dwa alybo trzey bracza roszdzal (diyisionem,
30
Rozdrzeć cf. Rozedrzeć
Dział 54: dzal) myedzy sobą yczynyą Sul 67;
Rozdrzeszać cf. Rozgrzeszać
Facta est divisio al. rosdzyal inter ipsam et
Rozdrzeszenie cf. Rozgrzeszenie
pueros 1453 KsNWarsz I nr 321; Yako mnye
Rozdrzeszyć cf. Rozgrzeszyć
yednacze yyednaly, ysz Jan sz Rybya myal sze
Rozdrzewnić cf. Rozrzewnić
mną ydzelacz yyeczny roszdzal gymyenym Ri35
Rozdrzucać cf. Rozrzucać
bim y radzynamy na poły podług nalyeszyenya
Rozdwajać *dzielić na dwie części ( tu prze
yednaczow 1480 ZapWarsz nr 1526; Jakom
nośnie), in duas partes dividere (hoc loco transya szya yyethnala y rosdzyelyla rosdzalem Malem Zaboroyyem..., kthori rosdzal dzyerzla tef: Signis invidit, cum gens Iudeica vidit,
s[edz]ecz many (pro mamy) pode sthem kop
at in eum, gl. sc. Cristum, stridit corque dolore
scidit, gl. diuisit *rosdwayalj 1466 R XXII 24. 40 *zaklathdu 1499 ib. nr 1831; ~ Yako ya za
trzymał za sznaky roszd<z' al wysschey trzech
Rozdwoić *podzielić na dwie części, in duas
llath 1468 ZapWarsz nr 1252; Jako ya tho
partes dmdere*: Oroduyczye za myo przed
czszo trzimam y ocz-em poszwan, tho trzimam
Ephronem..., acz my da yaskynyo rozdwogycz
(ut det mihi speluncam duplicem, Stary Testa
za ro<z dzalem w pokoyy wyschey trzech ląth
ment Cardy: geskyni rozdwogitu) BZ Gen 23, 9. 45 za myedzamy y za czoszny 1471 ib. nr 2958;
Tho dzirza w pokoyy wyschey trzech laath zą
~ Wyraz oparty na błędnym rozumieniu cze
myedzamy y za rosdzalem wyecznym 1472 ib.
skiego przymiotnika.
nr 3086.
Rozdwojenie *niezgoda, discordia: Confusio3. *wydzielona grupa ludzi, oddział, homincs denem (war. lub.: confusione) szmyeschanym aut
rozdwogyenym (impleta est civitas confusione 50 lecti, manus: Vstauil... wrotne w swich rozdzelech, kaszdego v swich wrót (ianitores in
Act 19, 29) 1471 MPKJ V 135; - w błędnym
diyisionibus suis per portam et portam) BZ
rozumieniu łac. dispendium *szkoda, strata? jako
II Par 8, 14; Ezechias ystauil zbór kapłański
discordia cnieporozumienie, zatarg5: Rozdwoy nauczonich po wszech rozdzelech (per diyigyenye (mam. mikulowski: rozdwogenie, mam.
kapitulny: nesnazie) dispendia (astutus yidens 55 siones suas), kaszdego w urzodze swem wlostnem
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ib. 31, 2; Abi wyernye dzelyly dzali... a to
8. *niezgoda, skłócenie, discordia, dissensio :
wszitko, czso na koszdi dzen prziwozily ku
Rozdział (war. lub. rp. : rosdzalow) distincsluszbye bozey a ku zachowanyy podle rozdzacionem (apposui cor meum, ut scirem sapienlow swich (iuxta divisiones suas) ib. 31, 16;
tiam et intelligerem distentionem, quae yersaPrziprawcye syo po domyech a po rodzinach 5 tur in terra Eccles 8, 16) 1471 MPKJ V 71.
waszich, w yrzodzech a rozdzelech (in divisio9. *skrzyżowanie dróg, rozstaj, compitum, dinibus singulorum), iako przikazal Dauid ib.
vortium : Ad exitus, na rozdzal albo na krzy
35, 4.
żowe drogy, yiarum (ite ergo ad exitus yiarum
et quoscumque inyeneritis, yocate ad nuptias
4. 'odcinek tekstu, odstęp, pars textus, incisio :
Incisiones, id est metrorum diuisiones, distinc- 10 Mat 22, 9) XV ex. R XXV 142.
ciones rozdziały wirschowe (Ieremiae lamentaRozdziawiać *otwierać szeroko (usta, pysk),
tiones et oratio eius, Salomonis quoque in
(dicitur de ore) late aperire, diducere, hiare’ :
fine proverbia... eisdem alphabetis yel incisioIdrus hiante gula, gl. aperto ore rosdzyawanymi
pasczekamy, cepit obire lacum 1466 R XXII 14.
nibus supputantur I Reg prol.) 1471 MPKJ
Rozdzielać f o r m y : praes. ind. 3. sg. rozdziela
V 35; Incisio, id est particio seu distinccio 15
rosdzial (primus liber incipit ab lob, secundus
1449 R XXV 166, XV med. GIWroc 29 y, 1461—7
Serm 400r; 3. pi. rozdzielają BZ I Par 14, 11,
a Dayid, quem quinque incisionibus et uno
psalmorum yolumine comprehendunt I Reg
Dział 45; ~ imper. 2. pl. rozdzielajcie FI 47,
12; ~ inf. rozdzielać XV med. R XXIV 359,
prol.) ib.; Ccma, id est parya distinccio roz
dział (a supradicto autem versu vsque ad fi- 20 1484 Reg 718, XV ex. PF V 19, etc.; ~ praet.
3. sg. m. rozdzielał Pul Deut 10; ~ condit.
nem libri parvum coma, quęd remanet, prosa
1. sg. m. rozdzielałbych XV med. SKJ I 70;
oratione contexitur Jeb prol.) ib. 59.
3. pl. f. -by rozdzielały BZ Gen 1, 18; ~ praet.
5. *granica, finis : Suam hereditatem... cum
pass. 3. pl. m. były rozdzielany 1421 Pyzdr
eiusdem omnibus utilitatibus,... cum ipsius graniciebus, limitibus, roszdzyalmy, et terminis, 25 nr 690; rozdzielany bywały Sul 29.
conczy,... yendidit XV med. AKPr I 235;
Z n a czen ia : 1. *dokonywać podziału, dzielić,
rozkładać na części, dwiderć*: Mel autem qua~ *grzbiet wzgórza, wzniesienia, tworzący gra
druplicem habet naturam, sc. incisiuam, ynde
nicę, wzniesienie, loci editioris dorsum, qui pro
(sc. est) laxatiyum, incensitiuam, vnde est calelimite habetur, loeus editus : M argaretha... yen
didit yillam suam Kucolowką in flumine De- 30 factium mundificatiuam, ynde valet in causis
oculorum, curatiuam, ynde yalet in causis
nowka tam remote: ab ysczye usque ad ipsius
wlnerum roszdzela, myakczi, *rzvczi, zapyewyrchowyny et a wyrchowyny usque ad rosz<kla>, zagrzewa, ocziscza, ysdrawya 1461—7
dzyelye, ubi reccius ad semitam Lubenskye et
Serm 400 r; Roszdzelyacz dispendere XV ex.
ab hoc loco semita, que vadit roszdzyalem
usque ad granicies Machowskye 1462 AGZ 35 PF V 25; ~ Ogarncze Syon y oblapcze io,
powadaycze w weszach iey, poloszcze sercza
XI 468.
wasza we czcy iey y rozdzelaice (Pul: rozda6. *różnica w traktowaniu, dijferentia in aliwaycze) domi iey (distribuite domos eius),
quo tractando5: Nyzadnemv rosdzal nye *bodze
biscze powadali w pocolenu ginem FI 47, 12;
myedzi osobami soszetnimi (nulla erit distantia
personarum), takesz małego, iako wyelikyego 40 ~ *obcinać, amputare, rescindere : Preputare
roszdzelacz uel obrzazacz pytką XV ex. PF
przesliscze BZ Deut 1, 17; ~ Pyrwym obyczayem
V 19; ~ rozdzielać się: Rozdzelyl bog nyeprzyznacz było dzirzano, ysz przes czassow y goiacyele me przes roko mo, iako syo wodi rozdzyn rosdnosczi y roszdzaly sandzee sandi
dzelyaio (sicut dividuntur aquae) BZ I Par
sąndzily (sine temporum et sine horarum differentia et distinctione per iudices iudicia exer- 45 14, 11.
2.
*dzieląc rozdawać coś między innych, alicebantur) Sul 24.
quid aliąuibus distribuere : Thy pyenandze nye
7. 'odmienność, odmienny rodzaj, diversitas,
bili maczerzyni any na gyne szyostri roszdzelany
dijferentia : Diuisiones autem graciarum, roz1421 Pyzdr nr 690; Kedi kthorą wyesz cząądzaly darów ducha *szwyęthęgo, <sunt>, idem
autem spiritus, et diuisiones ministracionum, 50 dzayąą, gdze szescz wolow było *wzząącz,...
czthirdzesczi *bbrano, a nyszly na myesczcze
roznosczy, rozdzali sluzb, yrzędow, <sunD,
przipądzony, nye na małą ybogych skodą oby
idem autem dominus (I Cor 12, 4) XV med.
czayem drapyestwa *rosdzalyaani y sgedzoni
SKJ I 105; Rozdziali differencias (ut sciam...
bywały (diyidebantur et consumebantur, Dział
differentias yirgultorum et yirtutes radicum
55
17: tym ge myedzy sobą rozerwą) Sul 29;
Sap 7, 20) 1471 MPKJ V 75.

510

R O Z D Z IE L A Ć

R O Z D Z IE L E N IE

Si distribuero in cibos pauperum, gl. id est
wyny usque ad roszdzyelye, ubi reccius ad seminecessaria pauperum, omnes facultates, acz
tam Lubenske 1462 ib. 468, sim. ib.; Qui camerozdzelalbych na podporę vbogych wszythky
rarii in loco granicierum inceperunt granicies
*gymnyenya, meas... caritatem autem non halimitare a pariete ville Rudawka... Raphaelis...,
buero, nichil michi prodest (I Cor 13, 3) XV 5 qui presens interfuit et consensit in loco supermed. SKJ I 70; Then tho yybiracz gdy zbyerze
ficie montis al. rozdzyele, ubi primum scopulum
nyeczo pyenyądzy, z doradzenym mynistrow...
angularem sipayimus 1494 AGZ XIX 560.
thy tho pyenyądze ma rozdzyelaczi albo rozdaCf. 1. Rozdzielenie.
vaczi (distribuat) myedzy braczyą 1484 Reg
1. Rozdzielenie f o r m y : n. sg. rozdzielenie
718; Gdy rozdzelyal (dividebat Deut 32, 8) nay- 10 1437 Wisi nr 228 s. 89, XV med. GIWroc 83v,
wysszy pogany, gdy rozloczal syny Adamowy,
XV med. MPKJ V 430, etc.; ~ g. sg. rozdzie
ystawyl kraye lyudzyom podług czysla synów
lenia FI i Pul 77, 60, XV med. GIWroc 46v,
Israhel Pul Deut 10; Wzyawschy chleb... yąl
XV med. MPKJ V 428, etc.; ~ d. sg. rozdzie
rozdzyelyacz (distribuit Jo 6, 11) y (leg. ji
leniu 1399 Pozn nr 399, Gn 2a; ~ ac. sg. roz
15
'go5) tlusczam szyedzączym Rozm 349.
dzielenie 1401 HubeSąd 131, Sul 49. 53, 66, etc.;
3. 'przeprowadzać podział majątkowy, bono~ i. sg. rozdzieleń im 1434 PF V 31, Sul 76;
rum dmsionem facere : Vstawyamy, aby gdy
~ l. sg. (po) rozdzieleniu 1413 Kościan nr 502,
1418 ib. nr 703, 1420 ib. nr 820, etc.; ~ ac. pl.
bracza abo przyaczele, blyszszy abo daleczy
rozdzelayą syą (ut... ab invicem separati fuerint
rozdzielenia FI i Pul 135, 13, XV med. MPKJ V
yel divisi, Sul 53: oth szebye rosdzeleny a othdze- 20 428, 1471 ib. 31.
leny bądącz), a w tern dzale bądą myeszkacz
Z n a c z e n i a : 1. *podział, dzielenie, podzielenie
na części, divisio5: Losem rozdzelil gim zemo
przez trzy lyata y trzy myesyącze w mylczenyy
Dział 45.
w powrózku rozdzelena (in funiculo distribu4. 'odłączać, oddzielać, odgraniczać, separare,
tionis) FI 77, 60, sim. Pul; Besz rosdzelenya sine
secernere5: *Rosczelacz separabunt XV med. 25 interfraccione XV med. R XXV 153; Tocz gest
R XXIV 359; Uczynyl bog... gwyazdi..., abi...
czelacz Noego a rozdzelona w wloszczy. Ot
wiodły dnyem y noczo a szwyatlo rozdzelaly
nychze gest rozdzelenye pokolenya (ab his diyisae sunt gentes) na zemy po potopye BZ Gen
se czmo (ut... diyiderent lucern ac tenebras)
10, 32; Czczyenye o rozdzyelyenyy krolewstwa
BZ Gen 1, 18; Diemere roszdzelyacz uel
roszlączacz XV ex. PFW 23; Discernere, secer 30 zydowskyego (de divisione regni) Rozm 115;
~ 'zabicie, interfectio5: Zamocyl syo Dauid,
nere roszdzelyacz ib. 24; Roszdzelyacz deparare
przeto isze pan rozdzelyl bil Ozo a nazwał to
(pro separare?) ib. 26; ~ od sprawiedliwości
rozdzielać *odwodzić od prawdy, a veritate avermyesczce rozdzelenye Ozi (divisio Ozae) BZ I
Par 13, 11.
tere5: Sam szebye od sprawyedliwosczy roszdzela, szwodzy (nam si quis existimat se aliquid 35
2. 'przeprowadzenie podziału majątkowego, wy
esse, cum nihil sit, ipse se seducit Gal 6, 3) 1449
dzielenie ze wspólnoty majątkowej, wyznaczenie
R XXV 166.
komuś działu spadkowego, actus bona ąuaedam
dividendi, alicui sua e communibus assignandi,
5. eodróżniać, distinguere9: Propter primum
hereditatem assignandi9: Eze Staszek Vocechowy
(sc. ratitudinem intentionis), bonus pastor differt, rosdzela <się>, a marcenario, quia mar- 40 dal dzen pirwi, drugi, trzeczy cu rosdzelenu tey
dzedzini, a on k temu ne bil 1399 Pozn nr 399;
cenarius querit propriam utilitatem XV med.
Statuere debet arbitros... super divisione vlg.
GIWroc 29v.
rozdzelene 1401 HubeSąd 131; Jakoszmy yitrzyRozdzielca *ten co rozdziela, qui dividit9
maly dobrowolne sz pokoyem trszy lata Gostin,
distribuit5: Certum est, quod sciencia non eximeret, sed pocius faceret temporis partitores 45 Ponecz, Coszminecz... po roszdzelenu naszego
oczcza s gego braczo 1413 Kościan nr 502, sim.
roszd<z elczye XV med. R XXV 158.
1418 ib. nr 703, 1420 Pyzdr nr 679, 1420 Kościan
Rozdzielę *grzbiet wzgórza, wzniesienia, two
nr 820, 1427 ib. nr 1274, 1428 Pozn nr 1294;
rzący granicę, loci editioris dorsum, qui pro
Kędy pany Thomislawa... myerzyla y rosdzelimite habetur \ Obligavit ipsis yillam suam
Wolosch, incipiendo a monte Byalibrzeg usque 50 lila s panem Jandrzeyem dzedzyną Jezerzicze
a po tern *pomyerzynyv y rosdzelenyy wytrzy
ad Gdyczinam flumen... et silvas omnes po
mała spocoyne trzy lata 1423 Kościan nr 984,
wirchowyny et po *rosdzyla usque ad Wolosch
sim. 1424 Pozn nr 1167; Obykly szą przetho
1454 AGZ XI 399; Vendidit yillam suam Konwyela lvdzy szycz a stacz w wlosthnych dokolowka in flumine Denowka sitam tam remote:
ab wsczye usque ad wirchowyny et a wyrcho- 55 myech *odszdzelonych szs cząsczy gymye-
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JA XII 144; ~ *przedział, przepaść, intervalnya..., vczynyvszy roszdzelenye (habita divisione) myedzy szobą Sul 53; Aby kthorzykole
lum, spatium interiectum, praerupta : Et in hiis
bracza abo przyaczele... oth szebye rosdzeomnibus inter nos et vos chaos firmatum est,
leny..., a w them dzale abo rosdzelenyv (in hac
gl. magnum chaos welke rossdzele<nie> (1471
separatione seu divisione) stały przes trzy lyatha 5 MPKJ V 124: rozdzielenye, dzaal) wtwerdzone
ib. ; Kedi oczecz po smyrczy swey zony myedz<y>
gest (Luc 16,26) XV med. GIWroc 48 v.
synmy vczyny rosdzelene gymyenya (ubi... fe9. 'różnica, odrębność, differentia, discrimen,
cerit divisionem bonorum) Sul 66; Kędy dzeczy
diversitas : Hec autem Stella habuit magnam et
pyrwey zony cząscz swoyą równą oth oczcza
diuersam differenciam, rosmagythe rosdzelenye,
gym dobrowolnye rosdzelenym wyekvysthim (ex 10 quoad stellas, que in celo sunt et fulgent XV
divisione perpetua) daną ymayą Sul 16.
med. SKJ V 267; ~ *wyróżnienie, distinctio :
3. *wynik podziału, część, quod dmsione effiKtorim *rosdczelenim quanto differentius (tanto
citur, p a r s Gen rozdzelyl Morze Czyrwone
melior angelis effectus, quanto differentius prae
illis nomen hereditavit Hebr 1, 4) 1434 PF V 31.
w rozdzelena (qui divisit marę Rubrum in divi10. *różnica zdań, niezgoda, rozłam, dissensw :
siones) y wywodl Yzrahel przez posrzod gego 15
Conuenientibus vobis in vnum, scilicet ad eccleFI 135, 13, sim. Pul; ~ *rozwidlenie, rozgałę
siam, audio scissuras, rozdzelene, in uobis esse
zienie, divortium : Thamo była yedna rzeka
(I Cor 11, 18) XV in. R XXIV 67; Rosdzelenye
ognyewą, mayączą w sobye czworakye rosdzyelenye... Pyrwey *czyecze they tho rzecze Stix,
scisma 1437 Wisi nr 228 s. 89; <G dysch s *poa drugyey Chochilus, a trzeczyey Achyron, 20 dpharzy złych lyvdzy bywa rozdzelenye (destructio) Dział 63; Y było rozdzyelyenye myedzy
a czwarthey Flageton XV ex. Zab 536.
ymy (sc. licemierniki, et schisma erat inter eos
4. 1część książki, dzieła, rozdział, pars libri,
Jo 9, 16) Rozm 421; Tako potem było myedzy
caput\* Poczynayo sye trzeczye ksyogy, ymayoZydy *rozdzyelyeny [...] (dissensio iterum facta
cze w sobye ctyrzy trzydzyessczy rozdzyelyenya
podlvg rozdzyelyenya swych czosczy, na kto- 25 est inter Iudaeos propter sermones hos Jo 10, 19)
ib. 427.
razz to rozdzyelyenya poczynayo sye rvbryky
11. *stronnictwo, sekta, factio, secta : Sunt
rozdzyelnye y po rzod, yako to potem stogy
autem quat<u) or errores Grecorum et aliarum
pysano XV med. MPKJ V 428; Rvbryka pyrznacionum, que sunt de secta, rosdzelena, Gre
wego rozdzyelyenya ib. ; Syodme rozdzyelyenye
(capitulum septimum) ib. 430, sim. ib. 431; 30 corum XV med. GIWroc 46 v; Tunc tres erant
secte, rosdzelene, Iudeorum ab aliis differentes
W pyrwem roszdzelenyw prima distinctione XV
ib. 83 v; Czczyenye o tern, yako myedzy Zydy
med. S K J I 4; Roszdzielenya {war. lub. rp.\ rosz
było tedy troye rozdzyelyenye w *yych zakonye
dzelenye) distincciones (monemusque lectorem,
(de tribus sectis Iudaeorum) Rozm 179, sim.
u t... distinctiones per membra divisas, diligens
scriptor conservet Jos prol.) 1471 MPKJ V 31. 35 ib. 184; Tedy ystne <były> w zydowskye zyemy
trzy secty albo troye rozdzyelyenye od ynnego
5. *rozdanie między kogoś, aliąuid aliąuibus
pospolnego lyvda zyvotem y vyarą odlączenye
dmdendi, distribuendi actus : Abi gich nye pod
{pro odłączone?, erant autem tunc in Iudaea
dawał w plyon, ny gich dzatek, ny gych zon
tres sectae Iudaeorum a communi reliquorum
na rozdzelenye (in divisionem), a gych myast
40
vita et opinione distantes) ib. 179.
na wigladzenye BZ Judith 4, 10.
12. *punkt widzenia, opinio3: ku czworakiemu
6. *rozłączenie, separatw : Ideo vobis notum
rozdzieleniu 'z czterech punktów widzenia,
facio, quod nemo in spiritu dei loquens dicit
e ąuattuor opinionibus : Tho giste veszele bilocz
anathema Ihu roszdzelyenye od Ieszusza (I Cor
gest ono velike, a tho ku chvorakemv rosdze12, 3) 1453 R XLVII 350; O ferculorum fertilitas, vbi dilectio sine separatione, rosdzelenya, 45 lenv,... ku vyszokoszczy..., ku *globokosczy...,
ku dlugosczy..., ku szyrokosczy Gn 2 a.
contemplacio sine interpolacione 1461—7 Serm
315v.
13. *określenie, wyznaczenie, actus aliąuid eonstituendf: Roszdzele<nie?> sluszebnosczy XV
7. *rozróżnienie, odróżnienie, distinctio : Aby
p. post. R XXV 258.
vyn rosznoscz a szprawne rosdzelenye ymyano
2. Rozdzielenie 'oddzielnie, osobno, separate5:
(ut poenarum distinctio et legitima divisio ha- 50
Thymsze obyczayeem chczemi bicz pozew, gdze
beatur) Sul 49; Poloszo roszdzelyenye myedzy
przes dowynyenya alybo dlvga panova bylibi
ludem mim a myedzy ludem twym (ponamque
kmyecze gego pospolycze alybo nyekthorzy
divisionem inter populum meum et populum
sz nych roszdzelenye wynowaczy a dowynyeny
tuum) BZ Ex 8, 23.
8. 'granica finis5: Rosdzelene finis XV p. post. 55 (ubi sine delicto domini villae fuerint villani
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communiter vel divisim culpabiles et delinąuenSprTNW VIII 2, 45; /. du. neutr. (na) rozdzielonu 1435 Pozn nr 1455; i. pl. m. rozdzielonymi
tes) Sul 26.
Rozdzielić f o r m y : praes. ind. 1. sg. rozdzielę
BZ Num 2, 32, ca 1455 JA XIV 493; cf. też
FI i Pul 59, 6. 107, 7. Moys 9, 1449 R XXV 165,
Rozdzielony; ~ inf. pass. sg. f być rozdzielona
etc.; (bohemizm) rozdzielim M P K JY 95; 2. sg. 5 Sul 67; neutr. być rozdzielono Sul 60, Dział 61;
rozdzielisz 7?Z Deut 19, 3. 31, 7. Jos 1, 6; 3. sg.
pl. f. być rozdzielony Sul 67; ~ praes. pass.
L sg. m. rozdzielon-em BZ I Reg 20, 3; -(e)m
rozdzieli BZ Ex 11, 7. Num 33, 54. Ruth 1,17,
ca 1500 JARp X 1 v, Rozm 300; 2. pl. rozdzie
rozdzielon 1419 Kościan nr 750, 1446 ZapWarsz
licie BZ Num 33, 54; 3. pl. rozdzielą Sul 66,
nr 113; f. -m rozdzielona 1428 Kościan nr 1366;
10 3. sg. m. jest rozdzielon 1424 Pozn nr 1183.
BZ Ex 21, 35. Num 34, 17. IV Reg 22, 5, etc.; ^
praes. ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu
1185; /. jest rozdzielona 1416 Kościan nr 591,
1424 ZapWarsz nr 96, OrtMac 144; neutr. jest
rozkazującego 3. sg. ać rozdzieli BZ Deut 1, 38,
Rozm 432; ~ imper. 2. sg. rozdziel FI i Pul
rozdzielono Ort Mac 144; 3. pl. m. rozdzieleni
16, 15. 54, 9, BZ Ex 14, 16, XV p. post. R XIX
są Pul 54, 23; są rozdzieleni Sul 38, BZ I Par
48; 2. pl. rozdzielcie EwZam 304, Rozm 529; 15 23, 4; są rozdzieloni 1412 Pozn nr 800; /. są
3. pl. rozdzielcie BZ Gen 1, 14; ~ aor. 3. sg.
rozdzielony BZ Gen 10, 5; ~ part. praes. pass.
rozdzieli 1403 Kościan nr 200, 1421 PF VIII 16;
pl. m. rozdzieleni będąc Sul 53; ~ fut. pass.
~ inf. rozdzielić 1402 KsMaz I nr 155, 1416
3. sg. m. będzie rozdzielon Rozm 299; f. roz
Czrs 158, XV in. R XXIV 65, etc. etc.; ~ praet.
dzielona będzie BZ Lev 7, 10; będzie rozdzie
1. sg. m. rozdzieliłem BZ III Reg 14, 8; -śm roz 20 lona BZ Num 26, 53; ~ praet. pass. 3. sg. f
była jest rozdzielona BZ Ex 14, 22; 3. pl. m.
dzielił 1420 Kościan nr 791; -m rozdzielił 1407
Kościan nr 337, 1428 ZapWarsz nr 2802, 1430
byli rozdzieleni 1424 Pyzdr nr 1008; ~ condit.
pass. 3. sg. neutr. -by było rozdzielono Sul 23;
Pozn nr 1379, etc.; ja rozdzielił 1445 ZapWarsz
nr 584a; /. -m rozdzieliła 1499 ZapWarsz
3. pl. m. byliby rozdzieleni Sul 38; -by byli roz
nr 1831; 2. sg. m. rozdzieliłeś BZ Neh 9, 22; 25 dzieleni Dział 28.
3. sg. m. rozdzielił jest BZ Gen 32, 7; jest roz
Z n a c z e n ia : 1. *dokonać podziału na pół a. na
dzielił BZ I Par 24, 5; rozdzielił 1398 TPaw III
części, rozbić, rozłupać, podzielić, rozłożyć, dmnr 5560, FI i Pul 77, 60. 105, 33, 1415 Kościan
dere, secare, dissobere : Gen rozdzelyl Morze
Czyrwone w rozdzelena (qui divisit marę Rub
nr 551, etc. etc.;f. j?s* rozdzieliła 1483 RKJŁ VII
60; rozdzieliła 1394 Kościan nr 65, ca 1420 30 rum in divisiones) FI 135, 13, sim. Pul; Węszmy
R XXV 229, 1423 Kościan nr 984, etc.; 1. du. m.
proot swoy a szczyogny roko swo nad morze
wa rozdzieliła 1478 ZapRpGrój 3, 280 v; 3. du. m.
a roszdzel ge (divide illud) BZ Ex 14, 16; Gdisz
rozdzieliłasta BZ III Reg 18, 6; 7. pl. m. roz
bil Moyszesz sczyognol roko na morze, odyol
dzieliliśmy 1420 Pyzdr nr 638, 1421 ib. nr 695;
ge pan wyenym wyatra... y obroczyl w sucho,
-(e)smy rozdzielili 1401 Kai nr 9, 1402 JA VI 35 y roszdzelila sze woda (divisaque est aqua)
202, 1420 Pyzdr nr 626; -m rozdzielili 1403
ib. 14, 21; A była gest roszdzelona woda a stała
KsMaz I nr 313a; my rozdzielili 1448 ZapWarsz
yako mur na prawyczy gich y na lyewiczy gich
nr 894, 1495 ib. nr 1664; 3. pl. m. rozdzielili są
ib. 14, 22; ~ Wodo skali {leg. z skały) wiwyodl
FI 16, 16. 54, 23, Pul 21 arg.; rozdzielili FI i Pul
gym a rozdzelyl skalo (scidit petram) y cyekli
21, 19, 1420 Pozn nr 1004, 1422 ib. nr 1119, etc.; 40 wodi BZ Is 48, 21;
~ *zburzyć, diruere5:
neutr. są rozdzieliła FI 65, 12; rozdzieliła Pul
Roszd<z)yelczye koszczyol then (solvite tem65, 12; ~ pląperf. 3. sg. m. rozdzielił był BZ I
plum hoc Jo 2, 19) a w thrzech dnyach wsbvdzą
Par 13, 11; był rozdzielił BZ Gen 13, 14;
gy EwZam 304;
~ rozdzielić się *pęknąć,
~ condit. 2. sg. m. -by rozdzielił BZ Num 36, 2.
rozerwać się, rumpi \ Et ecce velum, zasłona,
Deut 19, 7; 3. sg. m. by rozdzielił 1402 KsMaz I 45 templi scissum est, rozdzyelyla (się') (sc. in
nr 155; 3. pl. m. -by rozdzielili Sul 22, BZ
duas partes) a summo usque deorsum (Mat
Num 34, 29; ~ part. praet. act. rozdzieliw BZ
27, 51) 1476 AKLit III 108; ~ (o skórze,
Jos 7, 18; rozdzieliwszy 1426 Monlur V 51,
ciele) 'skaleczyć, zranić, vulnerare’ : Za raną
BZ Ex 18, 22; ~ part. praet. pass. n. sg. m.
krwawą..., gdzye thelko szkora yesth roszdrarozdzielon 1420 Pyzdr nr 627, 1430 Pozn nr 1379, 50 pyona albo roszdzyelona, XXX szelągów czyrRozm 21; rozdzielony Sul 50; /. rozdzielona
pyaczemu maya dacz Ort Mac 144; O raną...,
BZ Gen 10, 32; neutr. rozdzielono 1393 HubeZb
gdzye yest szkora szdrapona albo czyalo rosz68, 1446 ZapWarsz nr 799, 1448 ib. nr 807, 1472
dzyelono szmyertelnye, dzyewyadz funtów...
ib. nr 1343, Rozm 175. 299; rozdzielone Sul
czyrpyączemu ma bycz dano za pokvp ib.;
23; ac. sg. f. rozdzieloną XV med. Lent, 1454 55 ~ Ysze brzemyą... myedzi wyelymy roszdze-
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lyonee (onus... inter plures divisum) lekczey
wodi rozdzelyaio BZ I Par 14, 11; ~ *zabić,
bywa nieszono Sul 23; Mozę wszysthky swynye
interficere : Przetosz roznyewal syo bog na Ozo
zagyącz a pądzicz do naszego domv blyszego
a yderzil gy... y vmarl gest tu przed panem.
gemv, sz namy thy tho swynye na poły roszdzeY zamocyl syo Dauid, przeto isze pan rozdzelyl
lycz (easdem nobiscum per medium divisurus) 5 bil Ozo (eo quod divisisset... Ozam) BZ I
Sul 69, sim. Dział 59; Brodan mayanci dostaPar 13, 11; ~ rozdzielić kogoś w kimś 'pomie
tecznan, nyedlugan, yego włosom podobnan
szać z kimś, rozprószyć między kimś, alicui ada wspod rozdzelonan (barbam habens... bifurmiscere, inter aliąuos dispergere, dissipare : Roszcatam) XV med. Lent; Tocz gest czelacz Nodzelyo ge (sc. Symeona a Lewi) w Yacobye
ego a rozdzelona w wloszczy BZ Gen 10, 32; 10 (dividam eos in Iacob) a rosploszo ge w Israhely
Tedi... Iacob... rosdzelyl gest lyud swoy...
BZ Gen 49, 7.
a stada, woli, owce,... wszytko we dwa *plugy
2.
*dzieląc rozdać coś między innych, aliąuid
[a we dwa] (divisit populum..., greges..., in
alicui dividere, distribuere : Nasiczeni so sinowe
duas turmas) ib. 32, 7; Czsokoly bi bilo wyoczy rozdzelili so (Pul: rozdzyelyly) ostatky swoie
szego, przed czyo przynyoszoo, a ony gedno 15 malutkim swogim (dimiserunt reliquias suas
mnyeysze abi sodzyly, a lyekczey bodze tobye,
pam ilis suis) FI 16, 16; Rozdzelili sobe odzene
roszdzeliwszy myedzi gyne brzemyo (partito in
moie (diviserunt sibi vestimenta mea) FI 21, 19,
alios onere) BZ Ex 18, 22; Ta to liczba synów
sim. Pul; Losem rozdzelil (sorte divisit) gim
israelskich po domyech narodow swych a szazemo FI 77, 60, sim. Pul; Rozdzelo lvpesze (distopy rosdzelonymi sbory (hic numerus filiorum 20 vidam spolia Ex 15, 9) FI Moys 9, sim. Pul,
Israel, p er... turmas divisi exercitus) BZ Num
sim. BZ Ex 15, 9; Accepit ergo Ihus panes et...
2, 32; Nalezona gest czeladz Zare, a to po do
distribuit discumbentibus rosdelil sposobonim
myech rosdzelili (illam... per domos offerens)
kv gedzenv (Jo 6, 11) XV in. R XXIV 72; Acz
BZ Jos 7, 17; W domv wszistki lvdzi rosdzeliw
roszdzelą [...] wszytkyego gyemyenya (si distri(cuius domum in singulos dividens viros) naydze 25 buero in cibos pauperum omnes facultates meas
Achora ib. 7, 18; Rozdzelylem krolewstwo domu
I Cor 13, 3) 1449 R XXV 165; Slvszno bąncz
Dauidowa (scidi regnum domus David) a dałem
cząnszebnykoom oną czązzą rosdacz y rosdze
ge tobye BZ III Reg 14, 8; Tego czasu rozdzelyl
lycz (licitum sit... illa distrahere et dividere)
syo lyvd israhelski na dwye czoscy (tunc divipodlvg wolney gych volyey Sul 22, sim. Dział 9;
sus est populus Israel in duas partes) ib. 16, 21; 30 Paknyąlybi thaczi sandzee... myedzi szobą roszY rozdzelylasta sobye włoscy (diviseruntque
dzelily alybo *rostrwanyli... yano bydlyą (quod
sibi regiones), abi ge schodziły ib. 18, 6; Roz
si... inter se diviserint aut dissipayerint... unum
animal)..., skodą... maya wroczycz Sul 22; Bądzelyl ge (distribuit eos) Dauid po oczrzedzach
sinow Leui BZ I Par 23, 6, sim. ib. 24, 3; Agnes
dzely glownyk a then, czso zabyth, dwv panv
yest szya szvolyla y roszd<z>elila cum Ag- 35 myal, tedy rzeczone trzy grzywni ostateczne
myedzy gyma mayą bycz rosdzelony (dictae tres
nete [...] zaklath triginta marcarum 1483 RKJŁ
marcae... inter ipsos dividendae per medium
VII 60; Quartam ipsorum porcionem tocius
dari debent, Dział 55: myedzy sobą rozdzelya)
hereditatis... veluti ipsa ąuarta pars... circumferencialiter est... distincta, roszdzelon[y]ą,...
Sul 67; Paknyąly ranyączy a renyony dwv panv
vendiderunt XV p. post. StPPP X nr 200; 40 bądą, myedzy gyma tha gysta... grzywna ma
bicz rosdzelona (inter ipsos... per medium diviDistinguere, diuidere, designare rosdzelycz ca
datur, Dział 55: panowie wyną myedzy sobą
1500 Erz 86; Podbródek yey byl nadobny, nye
rozdzelyą) ib.; Paklybi wol czucz wolu drugego
barzo okrągły, malyvtko posryod rozdzyelon
ranyl a on ymarlbi, przedadzo wol szywi a rosz(mentum... parumąue per medium convalliculatum) Rozm 21; Potem czeszarz... krolyewstvo 45 dzelyo kupydlo, a marcho martwoo roszdzyelyo
myedzy soboo (divident pretium, cadaver autem
zydowskye rozdzyelyl (distribuit) na troye ib.
mortui inter se dispertient, Kalużn 284: pyena115; Polovyczą (sc. krolewstwa) rozdzyelyl na
dzye myedzy szya roszdzyelą) BZ Ex 21, 35;
dvoye xyąstwo (in duas secuit tetrarchias) ib.
Wszytkym synom Aaronowim rownoo myaroo
116; Kyedy... odyąto yemv krolewstwo y rozdzyelono na cztyrzy cząsczy albo grabstwa 50 rozdzyelona (sc. obiata) kaszdemy bodzye (mensura aequa per singulos diyidetur) BZ Lev 7, 10;
ib. 175; ~ rozdzielić nieprzyjaciele 'rozbić, roz
Tim to bodze rosdzelona *zemyo... k gimyenyy
prószyć siły nieprzyjaciela, hostem vincere9 disigich (istis diyidetur terra... in possessiones suas)
cere\ Pobył ge (sc. Filistyny) tu Dauid rzeBZ Num 26, 53; Ta to so gymyona mozow,
koc: Rozdzelyl bog nyeprzyiacyele me (divisit... inimicos meos) przes roko mo, iako syo 55 ktorzisz zemyo wam rosdzelo (qui terram yobis
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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divident) ib. 34, 17; Czycz S0 , gymze to iest
przikazal pan, aby rosdzelili zemyo kanaansko
synom israelskim (ut dividerent filiis Israel terram Chanaan) ib. 34, 29; Tobye panv naszemv
przikazal bog, aby zemyo po lossv rosdzelil 5
synom israelskim (ut terram sorte divideres
filiis Israel) ib. 36, 2; Tego vpomynay y vczwirdzi, acz on zemyo losem rosdzeli Israelovi (ipse
sorte terram dividet Israeli) BZ Deut 1, 38;
Y chczalby otczecz zboze myedzi syni rosdze- 10
licz (volueritque substantiam inter filios suos
dividere) ib. 21, 16; Bo ty snadz rosdzelis lvdv
temv to zemyo (sorte divides populo huic ter
ram) BZ Jos 1, 6, sim. ib Deut 19, 3. 31, 7; Do
bytek y plon myesczki myedzy sobo rosdzelili 15
(diviserunt sibi) synowye israhelscy BZ Jos 8, 27;
Dadzo ge (sc. pieniądze) dzelnykom prze sprawce
domv boszego, acz ge ony rozdzelyo myedzi ti
(qui et distribuant eam his), gisz dzalaio w koscyele boszem BZ IV Reg 22, 5; Rozdzelyl (di- 20
visit) wszem po wszitkich ot mosza az do nyewyasti kołacz chleba BZ I Par 16, 3, sim. Rozm
386; Yze Yezukrista przybywszy... ku krzyzu,
odzyenye yego wrozo rozdzelyly so wlodyczy
Pul 21 arg.; Yego lup albo zboy rozdzyely (spo- 25
lia eius distribuet Luc 11, 22) Rozm 300, sim.
ca 1500 JARp X lv ; Vezmyczye (sc. kielich),
rozdzyelczye myedzy sobą (dividite inter vos
Luc 22, 17) Rozm 529; ~ rozdzielić coś z kimś
*podzielić się czymś z kimś, dividere cum aliąuo, 30
dispertire inter aliquos3: Mystrzv, rzeczy bratu
memv, acz rozdzyely se mną dzyedzycztwo (ut
dividat mecum hereditatem Luc 12, 13) Rozm
432; ~ Szynku myły y yybrany, roszdzyel
sz mathka szwoya rany XV p. post. R XIX 48; 35
~ rozdzielić się (czymś) 'rozdzielić coś między
siebie, dividere, distribuere, dispertire inter se*:
Ktorosz to (sc. ziemię) sobye rosdzelicze losem
(quam dividetis vobis sorte)... Wszitkim iakos
los przipadnye, tak syo rosdzelicze dzedzicz- 40
twem, po pokolenyv y po czeladzach gymyenye
syo roszdzeli (ut sors ceciderit, ita tribuetur
hereditas, per tribus et familias possessio dividetur) BZ Num 33, 54; Et partitus est (sc. Abra
ham) terram cum Lloth, rosdzyelyly sya, fratre 45
suo XV p. post. RRp XXV 181.
3.
'przeprowadzić podział majątkowy, wydzie
lić kogoś ze wspólnoty majątkowej, wyznaczyć
komuś dział spadkowy, bonorum dmsionem fa cere, e communibus sua cuiąue tribuere, alicui 50
hereditatem assignare*: Quia idem Johannes cum
matre non fuit diuisus rosdzelon 1393 TPaw III
nr 2853; Hereditatem... debent dividere vlg.
rosdzelicz... ad partes seu porciones 1416 Czrs
158; Yzem cum Mathia, cum fratre Jacussii 55

indivisibili, roszdzelon prawim dzalem 1419
Kościan nr 750, sim. 1446 ZapWarsz nr 775;
Isze bili roszdzelyeni a w yego dzele darth
chmel 1424 Pyzdr nr 1008; Jsze Jaranth s Yaranthowa nye orały roley gwałtem nye roszmyerzoney... any na dwu yego polu roszdzelonu
orały 1435 Pozn nr 1455; Et duo divisores (sc.
iurabunt)... yako wa rosdzelyla 1478 ZapRpGrój
3, 280 v; ~ coś: Jako Grunowo dzedzina ne
yesth roszdzelona any copczy roszuta (leg. rozsuta) 1416 Kościan nr 591; Tedyby mely...
wsitko ymene, czsos go koly th u ... mayą, rów
nym dzalem roszdzelicz na poły 1420 ib. nr 760,
sim. 1490 ZapWarsz nr 1702; O ktoro mi barcz
dano vino, tha gest roszdzelona za naszich oczczow 1424 ZapWarsz nr 96; Po thy czoszni,
czszo my ye *rosczelyly wyecznim *dczalem,
tho Ondrzey zatrzymał... s pocoyem 1448 ib.
nr 894; ~ rozdzielić coś z kimś 'podzielić się
czymś z kimś, dividere, partiri cum aliąuo, disper
tire inter aliąuos : Iaco Buthka roszdzelila
s Y anno... oczczisz<nę> 1394 Kościan nr 65,
sim. 1423 ib. nr 984; <Jak) om ia sial Ondrzeya
do M kkosz a, bi se mno łasz rosdzelil, <a on>
go ne chczal rosdzelicz 1402 KsMaz I nr 155;
Iacom mi rosdzelili s Potrem szedliska weczne
1403 ib. nr 313a; Yako Swyanthoslaw rosdzelil
Orzechowo s Mycolayem wyecugistim dzalem
1418 Pyzdr nr 514; Yako rosdzelyl Swaszek
s Kuczem, brątem, dzedzycztwo 1424 Pozn
nr 1167, sim. 1418 TPaw VII nr 274; Wschitko
tho gymyenye... tha tho wdowa s przirodzonimy... mąnza swego... na poli ma rosdzyelycz
(debebit dividere) Sul 105; Yaco ya przivileyow
na dzedzina... z Andrzeyem nye rosdzelona
nye mam 1454 SprTNW VIII 2, 45; - coś
miedzy kim ś: Gymyenye gego... rvszayącze mye
dzy namy a ryczerzmy naszymy na poły ma bycz
roszdzelono (bona... per medium dividantur)
Sul 60, sim. Dział 61; Po szmyrczy oczczowey
sinowye... oczczową cząscz myedzy sobą roszdzelą (paternam portionem inter se dividant)
thim obyczayem, slowye yako y maczerzyną
Sul 66, sim. Dział 54; ~ ~ kogoś: lako praue
pod drogo y s braco Ondrzeyowo y po to gich
dzadi (pro dzali?) rosdzelono 1393 HubeZb 68;
Jacom Volbrama, Dobeslava, Wiszemira taco
roszdzelil, isz Viszemir mai przi maczerzi ostacz
1407 Kościan nr 337; Jacosm ja w mem domv
rosdzelil wyekugistim dzalem Dzerszka y Szeczecha 1420 ib. nr 791; Yakosmy bili dzelczamy
myedzy Jacusszem a Ba<r'/ tlomyeyem y rosdzelilismy ge wy<e' cugim dzalem 1421 Pyzdr
nr 695; Jsze Jandrzel (pro Jandrzei) rodszelon
(pro roszdzelon) prawim dzalem 1430 Pozn
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nr 1379; ~ kogoś czymś: Jako bil prawim dzelseparati et divisi, Dział 27: gdy... badą oddze
czo medzi O ttho... et Gunczerzem, bratem
leny) Sul 38; ~ kogoś miedzy kimś w czymś:
yego, y roszdzelil ye prawim dzalem wszitkim
Paknyąli taczi bracza alybo brath sz szyostrą
sbozim, czso go koly tedy mely 1415 Kościan
nye bilibi w gymyenyv oczczisnem myedzy sobą
nr 551; Jako my rosdzelyly Sczepana et Mi 5 roszdzyeleny a oth szebye roszlączeny (si... non
chała... gymyenym rvschayaczim po oczczv
fuerint in bonis paternis abinvicem divisi et
gych 1495 ZapWarsz nr 1664; ~ kogoś z kimś:
separati, Dział 28: aczlyby... nye były rozdzeYszesmi rosdzelili Janusa sz ^j>ego sinem s Phileny) Sul 38; ~ ~ rozdzielić się: Sicut Stelipem 1401 Kai nr 9, sim. 1402 JA VI 202, 1420
phanus cum Paulo rosdzelil so pro ista particula
Pyzdr nr 626; Jaco Potrek s Maczegem, swim 10 hereditatis 1398 TPaw III nr 5560; Jsze Wąnczebratem, wyeczistim dzalem sso rosdzeloni 1412
necz ne rąbil w cząscy Baworowey na dzedzyne
Pozn nr 800; Yako Stanisław rosdzelon wyekuScz<iv borowe w szapuscech potem, jaco szą
gim dzalem z Bodzantho 1420 Pyzdr nr 627;
roszdzelily 1420 Pozn nr 1004; Jakom szna (pro
Yakosmy bili dzelczamy y rosdzelilismy wyeszya) gya vgyadnala... y roszdzely<ł)a, ysze
kugym dzalem pana *Jaraslawa y s gego bra- 15 kmecz... my sza dostał wyenye (leg. w wienie)
czo ib. nr 638; Ysze Miroszek, Mycolay...
1482 ZapWarsz nr 1539;
~ rozdzielić się
rosdzelyli Voczecha sze Sramem, yego oczczem,
z kimś: Jaco *Micolae roszdzeli ssze swim (leg.
pravim dzalem 1422 Pozn nr 1119; Yako yest
z swym) *brattem na dwadzescze lat y gego
Voczech... rosdzelon swym (leg. z swym) ocz
dzeczo Janussa nigdy w opeckanu mayl (pro
czem y wszal za dzal trzy slądy 1424 ib. nr 1183, 20 myal) 1403 Kościan nr 200; Ysze Jandrzey
sim. ib. nr 1185; Jakom ya nye roszdzelona
s Gnewomirem... roszdzelyly szą pravim dza
wyecznym dzalem s panyą Helską 1428 Kościan
lem 1423 Pozn nr 1145; Kandy ya yala, tandy
nr 1366; Jacom ya Dobka sz Woyslawem veczne
so moy oczecz rosdzelil so s Sasynem na wyeky
rosdzelil 1441 Czrs s. LXXXIII, sim. 1446 Zap
1427 ZapWarsz nr 240; Yakom sza ya roszdzeWarsz nr 775, 1461 ib. nr 1014; Kądy dzelcze 25 lyl z brathem Ffilypem 1461 ib. nr 1014, sim.
Sczepana sz Falkem roszdzelili, tandy Sczepan
1464 ib. nr 1182; ~ rozdzielić się z kimś o coś:
graniczę sypał 1445 ZapWarsz nr 756, sim. ib.;
O gensze mlin i wodo Marthyn szalował na
Candym ya schedl, tądy yest me na prawo
Samosanda, o tho szo on s nim rosdzely i dzira Micolayewo na lewo y tako mya s nym veczne
szy trzy latha 1421 PF VIII 16; O który dzal
roszdzelono 1446 ib. nr 799, sim. 1448 ib. nr 807, 30 Stanisław sz Janem na mya zalowal, o ten sza ją
1472 ib. nr 1343; ~ kogoś z kimś czymś: Ja
sz Mycolayem roszdzelil 1445 Zap Warsz nr 584a;
com ya Dorothco s Stanisławem rosdzelil *giO który dzal Stanisław sz Janem na Tomka za
nyenim wecznye 1428 ZapWarsz nr 2802, sim.
lowal, o ten sza sz Mycolayem roszdzelil ib.;
1430 Pozn nr 1379, 1448 ZapWarsz nr 807. 811;
~ rozdzielić się z kimś czymś: Jako masch
Eze Dorothca s Stanisławem rosdzelon [y]a gime- 35 m oy... rosdzelyl sya ymyenym rvschayaczim
nim weczne 1428 ZapWarsz nr 2802; *Jakossny
pr z^ez dzelcze... s brathem s rodzonem 1495
my vyethnaly y rosdzyelyli Anna s *Bbarbara...
ZapWarsz nr 1664, sim. ib.; ~ rozdzielić się
*ynyenym 1499 ib. nr 1831; ~ kogoś od kogoś:
czymś: Jakom ya szya vyethnala y rosdzyelyla
Syn gescze nye oddzelony, bądącz poth moczą
rosdzalem Malem Zaborovyem... do maczyeoczczowską, any oth braczey roszdzelony alybo 40 rzyna syvotha 1499 ZapWarsz nr 1831.
othdzelony (nec a fratribus divisus vel separa4.
*przydzielić, dać do dyspozycji, impertire,
tus), acz galky gygrayącz... nyeczso straczy
attribuere, assignare : Non plus sapere, quam
opportet, sed sapere ad sobrietatem, et vniSul 50; Aby kthorzykole bracza... oth szebye
rosdzeleny a othdzeleny bądącz (ut... abinvicem
cuiąue sicut deus diuisit mensvram fidey vmyeseparati fuerint vel divisi, Dział 45: rozdzelayą 45 rzyl yest, roszdzelyl z wmyąrem vyary (Rom
12, 3) XV med. SKJ I 56, sim. 1449 R XXV
syą), a w them dzale abo rosdzelenyv stały przes
164; S tich (sc. mężów) wibrany so a rozdzeleny
trzy lyatha Sul 53; ~ kogoś od kogoś w czymś:
k sluszbye domu boszego (electi sunt et distriGdze bracza... szą oth szyebye w gymyenyv
buti in ministerium domus domini) dwadzescya
oczczisnem roszdzeleny (ubi... fuerint abinvicem in bonis paternis divisi et separati, Dział 27: 50 a cztyrzi tysyoce BZ I Par 23, 4; Rozdzelyl gym
(divisit... eis)... szescznaczcye ksyoszot po czegdy... badą oddzeleny) Sul 38; ~ kogoś od
lyadzach a domyech ib. 24, 4; A tak gest oboio
kogoś miedzy kimś w czymś: Yakokole nyeto czelyadz rozdzelyl myedzi sobo lyosmy (porro
kthora bracza myedzi sobą... bilibi w gymyedivisit utrasque inter se familias sortibus) ib.
nyv oczczisnem oth szebye rosląceny y rosdze
leny (licet... sint abinvicem in bonis paternis 55 24, 5; Poddaw gym królewstwa y lyvdzi roz65*
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dzelylesz gym lyosi (partitus es eis sortes, 1471
MPKJ V 53: rozdzielił partitus) BZ Neh 9, 22;
Rozdzielą (war. lub.: *rosczyelim) disperciam
(dispertiam ei plurimos Is 53, 12) 1471 M P K JY
5
95.
5. *oderwać od kogoś, czegoś, rozłączyć, ab
aliąuo, ab aliąua re a\ellere, seiungere : Gospodne, od mała z zeme rozdzel ie w sziwocze
gich (a paucis de terra divide eos in vita eorum)
FI 16, 15, sim. Pul; Rozdzelili se so (divisi sunt, 10
Pul: rozdzyelyeny so) od gnewu oblicza iego
FI 54, 23; Roszdzelicz distingwere ca 1428 PF I
487; Quo dieto diuisi, gl. disiuncti, partiti roz
dzelili <się'>, sunt 1436 RRp XXIII 276; Ostań
thego wszech (pro wszego), thobye vyela, przesz 15
dzaky kasznyv roszdzela De mor te w. 74; Dci
enim filius... homines... segregatos, rozdzelon[y]e,in vnL atem fidd... congregauk M W g\. 67;
Roszdzelycz szą secedere XV ex. PF V 21; Rosdzyelycz distare ca 1500 Erz 86; Segregare, id 20
est separare, diuidere roszdzyelycz, oddąlycz ib.;
Bog wschechmogączy, yey (pro yen) ny
chczyal smączycz, ten rozdzyel\ił> thy yste
bvrze nad nymy (super eos velut arcus tempestas
se divisit), yze ych nygdy nye dotknaly Rozm 25
87; ~ Wolens dominus cum discipulis suis separari rozdzelicz so XV in. R XXIV 65; Thu
ssą dussa Cristowa s czalem rosdzelila ca 1420
R XXV 229; Bodzczye szwyatla w stworzenyu
nyebyeskyem a rozdzelczye dzen s noczo (divi- 30
dant diem ac noctem) BZ Gen 1, 14; Rzeki
gest gospodzyn ku Abramowy, gdisz bil szo
s Lotem rozdzelyl (postąuam divisus est ab eo
Lot) ib. 13, 14; To my, bosze, day a to my
vczin, isze gena szmyercz myo s tobo rozdzely 35
(si non sola mors me et te separaverit) BZ
Ruth 1, 17; Roszdzelą gy szwoyv (leg. z swoją)
mylą De morte w. 291; ~ Abi przebywanye
panyaam... od sborow *mąsczyznnich owszeyki
było rosdzelyono (ut... sit distincta, Dział 10: 40
ma bycz oddalono) Sul 23; Roszdzelyl (sc. bog)
szwyatloszcz ode czmi (divisit lucern a tenebris)
BZ Gen 1, 4; Isze gednim telko stopyenym...
ia ode smyercy rozdzelyon-em (uno tantum ...
gradu ego morsąue dividimur) BZ I Reg 20, 3; 45
~ 'wydzielić, wyłączyć, seiungere, segregare*:
Przikazyyo tobye, aby trzy myasta w rowney
dały od syebye rosdzelil (ut tres civitates aeąualis inter se spatii dividas) BZ Deut 19, 7;
~ *oznaczyć, wytyczyć, denotare, determinare*: 50
Ze wsemy naprawamy y naprawky (pro naprawniky ?) y sz *przyszluchanymy konyczy (leg.
końcy) okrągło r[z]oszdzyelonymy (terminis circumferentialiter districtis) ca 1455 JA XIV 493.
6. *przeciąć, pociąć granicą, termino consti- 55
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tuto secare : Rozdzelo Siccimo (partibor Sichimam) y nyzino stanów rozmerzo FI 59, 6, sim.
Pul, sim. FI i Pul 107, 7; Iohannes... medietatem tocius sue porcionis... transuersaliter *diuisim vlg. przeko rosdzeliffschi... vendidit perpetue 1426 Monlur V 51; Eze Jana i gego bracyo tandi gednacze ygednali s Staszkem i s Paw
iem, kandi mernik rosdzelil 1427 ZapWarsz
nr 2717; Ot tich (sc. synów Jawan) so rozdzeloni kragyni luczskye (ab his divisae sunt insulae gentium), każda w swo wloszcz swoyo
(leg. z swoją) czeladzo a s swim pokolenym
BZ Gen 10, 5; Podle gego dzalal Eziel... rzemyoslnyk, a podle gego dzalal Ananyas...
a rozdzelyly Ierusalem az do muru ylyce szirszey (dimiserunt Ierusalem usąue ad murum
plateae latioris) BZ Neh 3, 8.
7. *wprowadzić rozróżnienie, uczynić rozdział,
różnicę, discrimen facere, dividere, discernere’ :
Bodze krzyk wyelyky we wszey szemy egipskyey... a u wszech synów izrahelskych nye
zkowiknye pyesz..., abiszczye wyedzely,yakym
dzywem rozdzely pan Egipskye od Israhelskich
(ąuanto miraculo dividat... Aegyptios et Israel)
BZ Ex 11, 7; ~ rozdzielić języki *pomieszać,
zróżnicować mowę, diversitatem linguarum efficere : Rozdrzesz, gospodne, rozdzel ioziki gich
(diyide linguas eorum)! FI 54, 9, sim. Pul.
8. *skłócić, poróżnić, discordes reddere, dissoc i a r e Wschelkye krolyestwo ssamo w sobye
rozdzyelyono *opvsczye (omne regnum in seipsum divisum desolabitur Luc 11, 17) Rozm 299;
Bądzyely satan ssam w sobye rozdzyelon (si...
et satanas in seipsum divisus est Luc 11, 18) ib.
9. *wymówić, wypowiedzieć, eloąm : Wnido
w dom twoy w pocztach, wroczocz obetnicze
moie, iesz so rozdzelila (Pul: rozdzyelyla) vsta
moia (quae distinxerunt labia mea) FI 65, 12;
Gaban yest Moyszeesz prze nye (sc. Żydów),
bo rozgorzyly duch yego, y rozdzelil v wargach
swogich (disthmt in labiis suis) FI 105, 33, sim.
Pul.
Rozdzielni cf. Rozdzielny
Rozdzielnie 1. 'oddzielnie, osobno, seorsum,
separatim : Na ktorazz to rozdzyelyenya poczynayo sye rvbryky rozdzyelnye y po rzod, yako
to potem stogy pysano XV med. MPKJ V 428;
Ktorich (sc. dzianie) pyocz sstawyo pospołu
a szeszcz gynich roszdzyelnye *sstawyoo (quorum quinque iunxit seorsum et sex alia separa
tim) BZ Ex 36, 16; Rosdzyelnye diuisim ca 1500
Erz 86.
2. *odmiennie, różnie, aliteF: Disparate roznye, rosdzyelnye ca 1500 Erz 86.
3. *wyraźnie, jasno, dobitnie, piane, clare, di-
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serte, aperte' : Y cztly w ksyogach zakona bo
żego rozdzelnye y otworzenye ku rozumy (distincte et aperte ad intelligendum) BZ Neh 8, 8.
Rozdzielność *różnica, odrębność, differentia,
distantia' : Rosdzyelnoscz distantia ca 1500 5
£rz 86.
Rozdzielny, Rozdzielni 1. *dotyczący podziału
majątkowego, ad bonorum divisionem pertiHms5
Prawo rosdzelne 1498 SprTNW VIII
10
2, 27.
2. 'graniczny, terminalis : Consensit in signa
ista... supra eodem profundo pothok usąue in
sumitatem eiusdem glamboky pothok, ubi habet
ortum, et a sumitate eiusdem profundi rivuli
ro<z dzelny do vyrzch<u> paszecznyego 1468 15
AGZ XVI 60.
3. *różny, rozmaity, varius, differens' : Roszdzielnye differentes (war. lub. : *roszdzelenye
differendos; habentes autem donationes secundum gratiam, quae data est nobis, differentes: 20
sive prophetiam .. sive ministerium Rom 12, 6)
1471 M P K jy 126.
4. 'oddzielony, oddzielny, dhersus, varius':
Apparuerunt illis disper ite, g7. id est diuerse,
lingwe tanąuam ignis vkazaly sze gym roszny, 25
rozdzelny yęzykowye yako ogyen (Act 2,3) XV
med. SKJ I 89.
5. 'odstępca od wiary, qui sacra sua deseruit,
apostata : Rosdzyelny apostata ca 1500 Erz 86.
Rozdzielony *rozmaity, urozmaicony, varius': 30
Udzyalal pawlokoo... dzalem przeszywanym,
przemyennym, y roszdzyelonym (opere polymitario varium atque distinctum) BZ Ex 36, 35.
Rozdzierać 'rozrywać, diripere': De armis
Sampsonow, qui deferunt pro armis leonem, 35
super quo humana ymago apparet al. homo
ribaldus sedens super leone et distrahens al.
roszdzerayancz buscam vlg. gambą eidem leoni
1471 R T H Y 36; ~ 'rozrywać paznokciami, ka
leczyć, discerpere, dhellere, dilacerare (ungui- 40
bus)': Coniugis amplectens tumulum pro coniuge vexat vngwe genas, oculos fletibus, ora
sonis, gl. vexat vlg. szyepa, kazy, rosdzyera
1466 R XXII 15.
Rozdzieranie *rozbieżność, sprzeczność, stwa 45
rzanie różnic, dijferentia, distantia, discrepantia,
discrimen faciendi actus' : Czastokrocz w sądzech
nye podług zgody, ale podlvg swych glow smyslv... rzeczy... rozmagycze sądzą, temv ta rzecz
tako, a gynszemv tasz rzecz gynako, dla któ 50
rego rozdzeranya rzeczy (ex qua varietate, Sul 6 :
z geyze rosmagythosczi) myedzy naszymy poddanymy gadky y myeszanya pochodzą Dział 6.
Rozdziergnąć *rozwiązać, rozsupłać, przeno
śnie: objaśnić, diss oh ere, translate: explicare, 55
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explanare': Hic tu pone modum dissoluens, g7.
declarans roszd<zi ergnąwsy, hunc mihi nodum,
soluere quem leuiter tu potes et breuiter 1466
R XXII 20.
Rozdzieśnienie
'rozzłoszczenie kogoś, actus
aliąuem irritandi': In exacerbacione v rosdząsnyenyy (war. kal.\ w rosdraznyenyy), id
est in [in] provocacione fac:a in deserto (Hebr
3,8) MPKJ V 131.
Rozebrać, Rozbrać f o r m y : praes. ind. 3. pl.
rozbierzą 1471 MPKJ V 115; ^ /mpcr. 3. /?/.
rozbierzcie FI 108, 10; —^/rz/'. rozbrać 1434
KsMaz III nr 684; ~ fut. pass. 3. sg. m. będzie
rozebran XV p. pr. R XVI 347.
Z n a c z e n ia : 1. crozrywając na części przy
właszczyć sobie, podzielić między siebie, diripere,
avertere, intercipere \ Rozberzcze (Rw/: rozchwataycze) czvdzy roboty yego (diripiant alieni
labores eius) FI 108, 10; Badzye roszebran
distrahitur XV p. pr. R XVI 347; Roszbyerzą
diripient (reliquiae populi mei diripient eos
Soph 2, 9) 1471 MPKJ V 115.
2. ewyznaczać, ustalać, constituere, statacrc’ f : Falislaus... antę festum sancti Mar
tini proximum debet et tenetur terminum ibidem
in partes deponere vlg. rozbracz 1434 KsMaz III
nr 684.
(Rozebranie) Rozbranie rrozłożenie na części,
zburzenie, actus dissohendi, destruendf: Omnia
edficia domus de prefatis mansis agri... sibi
recepit et vend dit et convertit, quo voluit, in
valore 20 marcas, quam disolucionem seu desertacionem al. spusthoschenye y roszbranye
ministerialis debito tempore conspexit 1486—93
RocznHist XV 222.
Rozedrwać cf. Rozerwać
(Rozedrzeć) Rozdrzeć f o r m y : praes. ind.
2. sg. rozdrzesz BZ III Reg 22, 11; 3. sg. rozdrze XV in. R XXIV 68, BZ Jos l , 6 ; ~ i n f
rozdrzeć Aleksy w. 226; ^ praet. 1. sg. m.
rozdarłem BZ I Esdr 9, 3. II Esdr 8, 72; 2. sg.
m. rozdarł jeś BZ IV Reg 22, 19; 3. sg. m.
rozdarł jest BZ I Mach 2, 14; rozdarł
Fl \ Pul 77, 16. 104,40, BZ I Reg 15, 27.
III Reg 21, 27, etc.; 3. du. m. rozdarłasta BZ
Num 14, 6; 3. pl. m. rozdarli są 1471 MPKJ V
134; ^ part. praet. act. rozdarszy BZ IV
Reg 11, 14. 18, 37. II Par 23, 13; ^ part. praet.
pass. n. sg. f. rozdarta BZ Nah 2, 10; ac. sg.
neutr. rozdarte BZ II Esdr 8, 74; i. sg. m. roz
dartym BZ I Esdr 9, 5.
Z n a c z e n ia : 1. 'szarpnięciem podzielić tka
ninę na dwie części, rozerwać, discindere : Iozve... a Kaleph Gefone... rosdarlasta (sciderunt) rvcho swe BZ Num 14, 6; Iozve rosdrze
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(scidit) rvcho swe BZ Jos 7, 6; Vchopyw gy
Z n a czen ia : 1. 'zmusić do oddalenia się w róż
(sc. Samuela) Saul za klyn plascza gego, tako
nych kierunkach, rozprószyć, rozpędzić, fugare,
esze syo rozdarł (scissa est) BZ 1 Reg 15, 27;
dispellere’: Swathczimi, ez Wanczslowa zona
Gdisz vsliszi Achab ti iste rzeczi, rozdarł na
rozgnała to bidlo, czso na lance zayoi 1402
sobye (scidit) odzenye swe BZ III Reg 21, 27, 5 HubeZb 101; Tsom ya yczinil Potrowi, tom
sim. ib. IV Reg 19, 1. 22, 11; A talya... rozdaryczinil za gego poczothkem, kedi mi bydło
szy (scidit) odzenye swe y wzwola: Sprzisyorosgnal 1412 KsMaz I nr 1867; Quia sibi
zenye, sprzisyozenye! BZ IV Reg 11, 14, sim.
Strumilo... homines sibi roszegnal et percussit
1447 AGZ XIV 240, sim. 1448 ib. 276; Anym
ib. II Par 23, 13; Prziszedl Elyachym... a Iohae...
ku Ezechiaszowy, rozdarszi na sobye rucha swa 10 roszgnal czeladzy oth bydła szylą 1448 TymSąd
(scissis vestibus) BZ IV Reg 18, 37; Rozdarł
27; Pyotr nye rosbyl Janoyy domv, any mv
gesz (scidisti) rucho swe ib. 22, 19; Gdim bil
roszgnal czeladzy oth bydła szylą 1448 Tym Wol
74; Dimittit (sc. mercennarius) oves et fugit, et
vsliszal tako rzecz, rozdarłem (scidi) plascz
lupus rapit, et dispergit, rosszene, oves (Jo 10,12)
swoy y suknyo BZ I Esdr 9, 3; Wstałem z mey
zaloscy a z rozdartim płaszczem y s suknyo 15 XV med. GIWroc 29 v; Gdi my dzyeczi od mego
(scisso pallio et tunica) sklonylem kolyana ma
ymenya roszgnal od mego bidla 1454 RafPocz
ib. 9, 5; Rocze, iakom to ysliszal, rozdarłem
15; Jakom ya nye odbył gwalthem zamków
v chizow thwych... any czeladzy gego rosgnal
(conscidi) swe odzenye na sobye BZ II Esdr
1469 ZapWarsz nr 1191; Jacom ya ssamoschosth
8, 72; Wstaw ot postu maiocz rucho rozdarte
(conscissa habens vestimenta) ib. 8, 74; Rozdarł 20 przischethwschi do Lelewa v zagrodzenye gwal
them nye rozegnał z ostrą bronya y *ssamyego
gest (scidit) Matatias a synowye gego rucha swa
nye gonyl ib. nr 2929; Rozegnaly (war. kal.:
BZ I Mach 2, 14; Rosdarly schą schąknye swe
*roziegnaly) ventilati sunt (Ezech 36, 19)
(war. lub.: rosdrwawszy suknye swe) conscisis
MPKJ V 106; ^ Quia superequitavit violen(conscissis tunicis suis Act 14, 13) 1471
25 ter... super thabernam eius in Pcdmostna et
MPKJ V 134.
ibidem carpentarios pepulisti al. rozegnał et
2. 'siłą rozdzielić, rozłupać, vi dmdere, discininstrumenta al. naczynye ipsius recepit 1445
dere, dirumpere*: Rozdarł morze (interrupit
AGZ XIV 168.
m arę)... y postawił wody iaco w mochirzu FI
2. fzniszczyć, riolare, frangere, delere : Mico77, 16, sim. Pul; Rozdarł opoko (dirupit petram)
FI 104, 40, sim. Pul; Tocz mowy pan: 30 lag... samoosm Wyszacovo (leg. w Wyszakowo)
opecane przigal (leg. przyjął) y wczinil gwałt
Tymy to (sc. rogami) rozdrzesz zemyo syrsko
(yentilabis Syriam), asz io y zgładzisz BZ III
y rosgnal karczmarzoui pyvo 1397 Pyzdr nr 60;
Vocenecz ne rosegnal Opatowi dzedzini moczo
Reg 22, 11; Rozmyotana a rozdarta y rostargana (dissipata est et scissa, et dilacerata, sc.
1402 ib. nr 172; ^ Roka twoia rozegnała iest
Niniye) BZ Nah 2, 10; Vtinam disrumperes, 35 lud (manus tua gentes disperdidit, Pul: lyud
roszdarll, celos et descendesque ad nos (Is 64, 1)
rozgnała) FI 43, 3; Posiał w ne pso mucho
y iadla ie, y szabo y rozegnała ie (disperdidit
1456 ZabUPozn 85;
^ Sed autem yentus
eos) FI 77, 50, sim. Pul; Viszedl gest, gensze
yehemens nubis prorumpit nebulas, r[z]osdrze
roszenye przed <tob)o (ascendit, qui dispergat
pamroki, et fit serenitas XV in. R XXIV 68;
^ rozdrzeć rękę 'rozewrzeć komuś zaciśnięte 40 coram te) BZ Nah 2, 1, sim. 1471 MPKJ V 114.
Rozegnanie, Rozgnanierrozprószenie, rozpędze
palce, digitos porrigere : Nye mogli go (sc. listu)
nie, actus fug andi, dispellendi : Chebda adversus
mv wszącz, any ceszarz, any papyesz... nye
Vislaum: Iaco Vyslaowim rosgnani<m> kmeczi
mógł roszdrzecz nycht ranky gyemv Aleksy
Milawczewskich ymam viginti marcas dampni
w. 226.
Rozegnać, Rozgnać fo rm y : praes. ind. 3. sg. 45 1393 HubeZb 68; Roszegnane ca 1450 PF IV
572; Do yego pasturzow (sc. nie przyszedł),
rozżenie XV med. GIWroc 29 v, BZ Nah 2, 1,
nye bil ych <ani> yego roszegnanim wilczy bydła
1471 MPKJ V 114; ^ praet. 1. sg. m. -m rozepoyedly 1477 ZapRpŁomż 3, 683; Zaklyol yes
gnał 1469 ZapWarsz nr 2929; -m rozgnał
ceptra (pro sceptra) gich... przychodzocze yako
1448 TymSąd 27, 1469 ZapWarsz nr 1191;
3. sg. m. rozegnał 14C2 Pyzdr nr 172, 1445 50 wycher na rozegnanye me (ad dispergendum me
Hab 3, 14) Pul Hab 21.
AGZ XIV 168, 1447 ib. 240, etc.; rozgnal 1397
Rozejmać, Rozemać, Rozimać czy Rozymać
Pyzdr nr 60, 1412 KsMaz I nr 1867, 1448 Tym1. fodkładać, odraczać, dijferre, procrastinare :
Wol 74, etc.; f. rozegnała jest FI 43, 3; rozeYakom ya roszemal rok myedzy M ikolayem...
gnała FI i Pul 77, 50; rozgnała 1402 HubeZb 101,
Pul 43,3; 3 .p l.m . rozegnali MPKJ V 106. 55 y myedzy Wlothkyem... pothla pozw (leg.
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pozwu) 1467 ZapWarsz nr 1290; Jakom ya nye
rozeymal rokv s panem Mykolayem... podia
poszwv 1486 ib. nr 1607.
2.
'rozważać, roztrząsać, przemyśliwać, meditari, cogitare, considerare : Pertractans rosgyma- 5
yacz uel rosmislayacz (war. kal.: *rozgynayącz;
ex te exibit cogitans contra dominum malitiam,
mente pertractans praevaricationem Nah 1, 11)
MPKJ V 114.
Rozejmować 'odkładać, odraczać, dijferre, pro- 10
crastinare : Sicut Agnes ne rozeymouala terminum, super ipsum iuste stalla 1389 TPaw III
nr 1322; Esz pan Bernhardus posła do paney
Vilcowskey ne sial, aby s nya rok roszeymowal
15
1420 TPaw YII nr 1959.
(Rozejść się) Rozić się czy Rozyć się fo rm y :
praes. ind. 3. sg. rozidzie XV med. R XXIV
360; 1. pl. rozidziem Rozm 509; 3. pl. rozidą
FI i Pul 58, 17; ^ imper. 2.pl. rozidźcie BZ I
Reg 14, 34; ^ part. praes. act. adv. rozidąc 20
BZ II Esdr 9, 52; ^ praet. 3. sg. f. rozeszła
1415 Kościan nr 525, 1418 Pyzdr nr 513; rozszła
1425 KsMaz II nr 1233; neutr. rozeszło 1399
Leksz II nr 785, 1416 Kościan nr 575, etc.;
3. pl. f. rozeszły 1403 Pyzdr nr 224;
condit. 25
3. sg. neutr. -by rozeszło 1435 Pozn nr 1550.
~ Grafika nie pozwala na rozróżnienie lekcji
rozi- i rozy-, dlatego w wykazie form użyto
umownie rozi-.
Z n a czen ia : 1. 'pójść w różne strony, roz 30
prószyć się, discedere5: Ony zaprawdo roziydo
se (Pul: szye rosydo) ku naiedzenu (dispergentur
ad manducandum) FI 58, 17; Rzecze Saul:
Roziczcye syo po lyvdzech (dispergimini in
vulgus), rzeczcyesz gym, acz przywyodo ku 35
m nye... wolu! BZ I Reg 14, 34; Rozidocz syo
gedzcyesz natucznyeysze wszelke rzeczi (digressi
ergo manducate pinguissima)! BZ II Esdr 9, 52;
Nysly szye rozydzyem,... domovmy, ktorego
dnya konyecznye chczemy y (leg. ji fgo5) vbycz! 40
Rozm 509.
2. 'rozszerzyć się, rozprzestrzenić się, extendi,
expandf: Quando aqua frigida funditur ad fornacem in balneo, tunc... eallor, gorocz, per balneum effunditur rozydze <się> XV med. R XXIV 45
360; Veszelyly szye rzekącz y vyelbyącz *ymmye
yego svyąte, a ten skutek albo slovo rozeschlo
szye po wschytkyem onem krolestvye (in omnem
regicnen fama divulgatur) Rozm 221.
3. rozić się kimś, czymś 'nie dojść do skutku 50
z czyjegoś powodu, spełznąć na niczym, non fieri,
ad irritum cadere : Syman querulavit super
Bogufalum, quod judices ambo <debuerunt>
interrogare causam judicium regale. Tunc dixit
Bogufal: Meus judex dixit: mno se to n ę ro- 55
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szeslo, ia tego scazacz ne chczo, tuus judex
solus interrogavit judicium regale et ego solus
1399 Leksz II nr 785; Cristinus de Jeżewo
debet adducere... Nicolaum... super terminos
proximos venturos... ad recognoscendum...
cum quo vel per quem vlg. kym sze ty rzecz<y>
roszesli... o ty kopcze 1403 Pyzdr nr 224; Yze
sze cupya Stopaczem any yego dzewko o Szsplawye ne roseszla, ale Cibkem y gego zono 1415
Kościan nr 525; Jako mi pan Dobrogostius
y pan Materna ranczily za *Stroschino..., yz
my Stroschin mai Małe Oporowo obyechacz,
a on ne chczal sze mno yechacz y gim sze tho
obyechane rozeszło y ne *dokonalo 1416 ib.
nr 575; Pan Philip placzyl penyandze panu Dominicowy w czasz y w dzen... y gyego szye łudź
my spasz nye roszesla 1418 Pyzdr nr 513; Jacom
bil gednaczem myedzy Dominikem a Wyssem irem..., a kedim ya tamo vyal y wsul copyecz
geden, tedy Dominik pusczil na myą, a Vysemir
my tego ne chczal dowyerzicz, a tim ssą to rozeslo 1421 Kościan nr 887, sim. ib. nr 886; Eze
sszo Narwothowo rzeczo medzi Mroczkem
a Warnkem mara roszla 1425 KsMaz II nr 1233;
In qua parte hoc discreperet yidelicet ysby syą
yą roszeslo ktorąkoly stron [y]a 1435 Pozn
nr 1550.
Rozemać cf. Rozejmać
Rozenka c f Rodzynka
Rozeprzeć się, Rozprzeć się 'wszczynać postę
powanie sądowe, toczyć spór na drodze sądowej,
aliąuem in iudicium vocare, lege agere cum aliąuo :
Quod si non fuerint concordati, illo die ambe
partes debent parere in termino et ad proposita
respondere al. roszprzyecz szye, nullo modo
evadentes, sed finaliter stacz a roszprzyecz szye
1453 AGZ XIV 390; Procurator domini Cola
dixit: Domine iudex, dignemini domino Cola
hanc causam decernere al. dokazacz, pro qua
mecum hic iure arguit al. rosparl szyą 1467
AGZ XV 76; Katherina... interdixit... tricentas triginta florenos... apud... Raphaelem...,
quos florenos Raphael fideiussit matri ipsius
Katherine... ad festum sancti Nicolai proximum
solyere, ut eosdem florenos non extraderet
(sc. Raphael), quousque Katherina cum ipsa
matre sua iure distraheret al. rozeprą <się> pro
dictis florenis 1477 AGZ XIX 30; Nicolaus et
Petrus... protestati sunt, quia paruerunt et yoluerunt habere controversiam al. rozeprzecz sye
cum sorore germana sua Heduigi... pro interdiccione littere 1497 AGZ XVI 275; Paulus
ministerialis... zapoyyedzyal a ... D orothea...,
quod... Mathias... non daret pecuniam dotis...,
donec Dorothea cum fratre suo Stanislao... iure
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procedent al. roszeprą szye prawąm 1498 AGZ
n. sg. m. rozesłan BZ I Esdr 10, 7; ^ praet.
pass. 3. pl. m. są byli rozsiani Gn 180 a.
XIX 116.
Rozerwać, Rozdrwać, Rozedrwać f o r m y :
Z n a czen ia : 1. cposłać w różne strony, porozsyłać, in varias partes mittere, dimittere5:
praes. ind. 1. sg. rozdrwę MPKJ V 88; 3. sg.
roze drwię 1466 R XXII 13; 2. pi. rozerwiecie 5 Appostoli szocz ony były po suathu roslany
Gn 180a; Oczecz gyego... roszlal po wszim
XV p. post. Kałużn 287; 3. pl. rozerwą Dział
zemyąm lud Aleksy w. 127; Rozesłałem slugy
17; ~ inf. rozerwać XV p. post. R I s. XLVII,
(pueris condixi) swe sam y tam BZ I Reg 21, 2;
ca 1500 Erz 86; ^ praet. 3. sg. m. rozerwał
Lysty rosiał (war. lub.: roslaw) per scripturam
XV p. post. GIDom 68; 3. pl. m. rozdrwali są
1471 M P K JY 90; ^ part. praet. act. rozdrwaw- 10 (praedicavit in toto regno suo simul per scriptu
szy MPKJ V 134; ^ part. praet. pass. n. sg. f.
ram III Esdr 2,2) 1471 M P K J Y 53; ~ Rozezslan glos (missa est vox) asz do Ivdowa porozerwana Ort Mac 144; ac. pl. m. rozdrwane
kolena y do Ierusalem wszitkim sinom BZ I
XV med. R XXII 242.
Esdr 10, 7.
Z n a c z e n ia : 1. fzniszczyć, naruszyć całość
czegoś, \iolare, frangere, destruere, delere5: 15
2. Rozesłać *rozpostrzeć, rozścielić, sternere':
O raną szyną..., gdzye koszczy nye sza szthluSzano Margo<rzacie> roszlal byl Al<e)x<y)
czony... any szkorą roszerwana, XXX szelągów
(CyzWroc: rosslal Ołexi) XV in. CyzPloc.
mayą dacz za pokup Ort Mac 144; Rostrvali
Rozetrzeć 1 .crozdrobnić, zmiażdżyć, rozgnieśćy
schą diripuerunt (diripuerunt flumina terram
conterere*: Recipe szysky dąbove, roszetrzy
eius Is 18, 7) 1471 M P K JY 90; Diruam ros- 20 dobrzye, vyphy quocumque potu excepto vino
targam, rosdrvą (diruam maceriam eius, sc.
XV p. post. R LIII 62.
vineae Is 5, 5) M P K JY 88.
2. rrozciąć, przeciąć piłą, serra aliąuid disse2. 'siłą rozdzielić na części, vi in partes dmdere,
care : Pothem kazał y (leg. ji rg o\ sc. Manasses
discindere : Czinyą (sc. boży synowie) dzyalo
Isaiam) pylą drewnyaną na poły rozetrzecz sarra
a sluszbą, rozłączone sslaczayącz a rosdrwane 25 lignea fecit per medium sarrari XV med. R XXIV
gednayącz XV med. R XXII 242; Gdzeby myano
361.
wzącz szescz wolow, thv wezmą trzydzessczy ab o
Rozewrzeć 'rozgotować się, przez gotowanie
czterdzesczy, a nyszli ge przywyodą tam, gdzeby
zmięknąć, discoąuere, coąuendo mollire : Rozes prawem myeli stacz, tym ge myedzy sobą
wrzalo (war. lub.: rozewrzelo) dissoluta (efferbuit
rozerwą (dividebantur et consumebantur) Dział 30 coctio eius, et discocta sunt ossa illius in me17; Milws adest miserum, gl. sc. ranam et
dio eius Ezech 24, 5) 1471 M P K JY 105.
murem, truciąue rapit, gl. capit, sumit, roszeRozeznać, Rozznać fo rm y : part. praes. act.
thrwe, vngve duellum 1466 R XXII 13; Rosadv. rozznając XV p. post. GIDom 55; ^ inf.
drwawszy suknye swe conscisis (war. kal.: rosrozeznać ca 1500 Erz 86; rozznać XV med.
darly schą schąknye swe; conscissis tunicis suis 35 R XXIII 269, 1471 MPKJ V 64, ca 1500
Act 14, 13) M P K JY 134; Soluebatur rosdrwaly
Erz 86; ^ part. praet. pass. n. pl. m. rozznani
(pro rosdrwala) szą vel rosbyla aut rospadlą
ca 1450 PF IV 569; ^ inf. pass. sg. m. być
(war. kal.: rozbyla; puppis vero solvebatur a vi
rozznan Rozm 623; pl. m. rozznani być XV med.
SKJ V 258.
maris Act 27, 41) ib. 136; Sąly (sc. synowie)
Z n a czen ia : 1. 'rozróżnić jedną rzecz od dru
slachethnego rodu, lep[e]yey gym rozgyachacz 40
giej, rozpoznać, aliąuid ab aliąua re discernere,
syą po swyathu, nysszly roserwacz gymyenye
(melior est saepe eorum per mundum dispersio,
cognoscere : Quod nesciebat iam discernere,
quam hereditatis diyisio) XV p. post. R I
rosnacz, inter virtutem et vicium XV med.
s. XLVII; Rozervącz diripere ca 1500 Erz 86;
R XXIII 269; Corpus tamen eius tunc erat
^ Dilexit te constanter, quia vinculum amoris 45 adeo parwm, ut eius membra oculo hominis
non potuissent debite discerni nye biliby rosnany
nec ad momentum dissolvit nye rosze<r)wal
XV p. post. GIDom 68; Wsgardzyczyely moya
mogły bycz XV med. SKJ V 258; Rosznany
distinguuntur ca 1450 PF IV 569; Multi sunt,
praw a..., roszerwyeczely vklad moy (si... ad
qui verbum dei audiunt, sed tamen illud non
irritum perducatis pactum meum Lev 26, 15),
ya tesz tho wam vczynycz chczą XV p. post. 50 custodiunt, ale go nye chcza pelnycz any dbacz,
non attendentes, nye roznayacz, quod est magne
Kałużn 287.
1. Rozesłać, Rozsłać fo rm y : praet. 1. sg. m.
yirtutis XV p. post. GIDom 55; Discernere
rozesznacz vel rosznącz ca 1500 Erz 86; Gdy
rozesłałem BZ I Reg 21, 2; 3. sg. m. rozsłał
yest s nymy byl, vschakosch od nych nye
Aleksy w. 127, 1471 MPKJ V 53; ~ p a rt. praet.
act. rozsław MPKJ V 53; ^ part. praet. pass. 55 mogl poznan bycz any roznan Rozm 623.
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2. 'rozsądzić sprawę, rozstrzygnąć, rem diiudiy rosproszy uel rosgana[n] (Jo 10, 12) ca 1450
care : Roznacz discernere (war. /a&. rp. : rosząPF IV 574.
dzycz discernere; iudica me, deus, et discerne
Rozgarzać 'pobudzać do gniewu, drażnić, ubli
causam meam Psal 42, 1) 1471 MPKJ V 64.
żać, iram incendere, lacessere, offendere’: Kusili
Rozeznanie, Rozznanie 1. rrozpoznanie, raz- 5 so y roz<g)arzali so (exacerbaverunt, Pul:
różnienie, actus cognoscendi, discernendi : Bodzrozgarzaly) boga wisokego Fl 77, 62; Pamoczen
czye szwyatla..., a rozdzelczye dzen s noczo,
bodz przecori sług twogich,... czso rozgarzali
(exprobraverunt, Pul: rozgarzyly) cze neprzyaa b0dzczye na rozeznanye czasom y dnyom,
y latom (sint in signa et tempora et dies, et
czele twogi, gospcdne, czso rozgarzali so (expro10 braverunt, Pul: rozgarzaly) przemenene poma
annos) BZ Gen 1, 14, sim. 1471 MPKJ Y 7.
,2. 'przeznaczenie, los, fatum : Ergo plorandus
zańcza twego Fl 88, 50; Ale ony rozgarzaly
ploret comissa nephandus, nec se per fatum,
(exacerbaverunt) gy w radze swogey Fl 105, 41,
gl. per predestinacionem przesz rosznanye, cresim. Pul; Otpowem *rozgarzayoczym albo ladat habere statum, gl. vitam eternam 1466
yoczym mne (exprobrantibus mihi) słowo Fl
15
RRp XXII 19.
118, 42, sim. Pul; Rosgarzaly exprobrauerunt
Rozeznawać, Rozznawać 1. 'rozsądzać, roz
ca 1455 JA XIV 491.
strzygać, diiudicare3: Discernenti, gl. diiudicanti
Rozgarzanie 'pobudzanie do gniewu, drażnie
rosznawayączemv, rem quamque viro sapienti
nie, actus iram incendendi, lacessendi’: Nechayhec cito causa patet 1466 R XXII 20.
cze zaczwerdzacz sercza wasza iaco w rozga2. 'poznawać coś, odróżniać, aliąuid cognos- 20 rzanu (sicut in irritatione, Pul: w rozgarzenye)
cere, discernere’: Roznawa discernit XV med.
podług dna kuszena na puszczi Fl 94, 9.
GIWroc 23 lv.
Rozgarzenie 'pobudzenie do gniewu, drażnie
3. 'rozprawiać, dyskutować, disputare’: Rozenie, actus iram incendendi, lacessendi : Nye
znauala disputauit (war. lub. rp.: rosznawazaczwyrdzaycze szyercz wasszych iako w rozga
nye disputacio; disputavit, sc. Salomon, super 25 rzenye (sicut in irritatione, Fl: w rozgarzanu)
lignis III Reg 4, 33) 1471 MPKJ V 42.
podług dnya kuszenya na puszczy Pul 94, 8.
(Rozeznawanie) Rozznawanie 1. 'mniemanie,
Rozgarzyć 'pobudzić do gniewu, ubliżyć, iram
sąd o czymś, opinio, sententia : Parui sunt
incendere, offendere’: Pomny, boże, przekorę
moduli iudicio populi, gl. opinione hominum
sług twych,... czo rozgarzyly (exprobraverunt,
30 Fl: rozgarzali) cze, boże, nyeprzyaczele twogy,
rosznawanym luda 1466 R XXII 20.
2. 'rozprawianie, dyskutowanie, actus dispuczo rozgarzaly przemyenyenye pomazayncza
tandi : Rosznawanye disputacio (war. kal.: rozetwego Pul 88, 50.
znauala disputauit; disputavit, sc. Salomon,
Rozgnać cf. Rozegnać
super lignis III Reg 4, 33) MPKJRp V 32r.
Rozgnanie cf. Rozegnanie
Rozgniewać, Ozniewać, Rozniewać, Rozgnie
Rozgadać 'rozprawiać o czymś, de aliąua re 35
disputare* (? ): Rozgadał disputavit XV med.
wać się, Ozniewać się, Rozniewać się fo rm y :
GIWroc 231 v.
praes ind. 1. sg. rozgniewam Pul Deut 31,
XV p. post. Kalużn 286; 3. sg. rozgniewa Gn
Rozgadnąć 'znaleźć prawdziwą odpowiedź na
gl. 156a, Fl 2, 12, BZ Deut 31, 17; rozniewa
pytanie, odgadnąć, aliąuid coniectare, coniectura
asseąui’: Baczysch, Iesuszye, vyely[l]e v yego 40 BZ I Reg 20, 7; 3. pl. rozgniewają 1471 MPKJ
V 89; rozniewają MPKJ V 89;
imper. 2. pl.
rącze było *balczov, pomaczay na lyczv, vyącz
rozgniewajcie 1471 M P K JY 36; —1inf. rozgnie
mozesch rozgadnącz Rozm 732.
wać Rozm 383; ^ praet. 1. sg. m. -śm rozniewał
Rozgadzać I. 'rozsądzać, osądzać, diiudicare,
Spow 2; -m rozniewał Spow 6; 2. sg. m. rozgnie
iudicare’ : Gdy rozgadza (Fl: wydzy) nyebyesky
króle nad nyę (dum discernit... super eam, 45 wał jeś Fl i Pul Is 1, Pul 59, 1. Hab 12; -ś rozgnie
wał BZ Gen 31, 36; 3. sg. m. rozgniewał jest
sc. hereditafem), sznyegyem vbyelyony będo
Fl 9, 24. 17, 9. 105, 38, BZ Gen 4, 5; rozniewał
w Zelmon Pul 67,15.
jest BZ II Par 28, 9, EwZam 296; jest rozgniewał
2. 'roztrząsać, rozważać, de aliąua re cogitare,
Fl 9, 35; rozgniewał Fl 123, 3, Dorota 169,
meditari, deliberare5: Ad hoc aquila sic arguens,
gl. argumentans, ediserens dovcdzą<c>, roz- 50 BZ Gen 31, 36, etc. etc.; rozniewał BZ I Reg
19, 21. 20, 30. III Reg 22, 54, etc.; ozniewał
gadzayącz, dixit 1436 R XXIII 276.
XV ex. MacDod 137; neutr. rozgniewało Fl
Rozganiać 'goniąc rozpraszać, rozpędzać, ini Pul 73, 1, Pul 123, 3; rozniewało BZ IV Reg
seąuendo dispellere’ : Lupus dispergit rosganya,
23, 26; 3. pl. m. rozniewali są Rozm 402;
targa (lupus rapit et dispergit oves Jo 10, 12)
XV med. R XXV 155; Rapit slusczy, drapyeszy 55 rozgniewali Fl i Pul 105, 17. Moys 16, XV med.
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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GIWroc 66 r, etc.] rozniewali BZ II Par 25, 10.
gy v wody przeczy wyęstwa Pul 105, 32; WyJudith 5, 26. 11, 9, etc.; ozniewali XV ex.
dzyal bog y ku gnyewu pobudzon iest, ysz
rozgnyewaly (provocaverunt Deut 32, 19) gy
MacDod 138; ^ pląperf- 3. sg. m. jest był
rozniewał Gn 173a; rozgniewał był BZ Ex
synowe yego y czory Pul Deut 28; Then thwoy
16, 20; ~ condit. 2. sg. m. -by rozniewał BZ 5 gnyew wschiczko sthworzenye... poznąlo...,
ale wyąnczey krzesczyany, kthorzy czyebye
III Reg 21, 22; 3. sg. m. (-)by rozgniewał BZ
wyele vosznyevaly XV ex. MacDod 138;
Gen 18, 32, Pul 2, 12, Rozm 456; (-)by rozniewał
Czczyenye o tern, yze myły Iesus zakazał,
BZ I Esdr 1, 23; ^ part. praet. act. rozgniewaw
yschbychmy nye myely dzyeczyeczya naBlaż 320, BZ Num 22, 27. Deut 1, 34; rozniewaw XV In. R XXIV 73, ca 1420 ib. 82, BZ 10 mnyeyschego rozgnyevacz Rozm 383; Thy szye
vstydasch pokorzycz bracey rozgnyevaney (fraNum 16, 15, etc.; rozgniewawszy Rozm 104.
tribus offensis) ib. 532; Nygdy tako czlovyek
106. 108, etc.; rozniewawszy BZ I Reg 29, 4.
nye może bycz rozgnyevan, który by nye
Tob 2, 22; ^ part. praet. pass. n. sg. m. rozgnieodpusczyl nathychmyast, kyedy przed nym powan M P K JY 131; rozniewan BZ Judith 11, 8;
d. sg. f. rozgniewanej Rozm 532; ^ inf. pass. 15 kląkna ib. 535; Poymyczye tego Iesusa, kyedysczy tako vasze kxyązątha y vase pany rozsg. m. być rozgniewan Rozm 535; ~praes. pass.
gnyeval ib. 815; ^ z określeniami wskazującymi
3. sg. m. jest rozgniewan Pul 96 arg.; ^ praet.
kogo dotyczy gniew (wyłącznie przy passivum):
pass. 1. sg. m. rozgniewan jeśm był FI i Pul
komuś: Wzterdzesci (pro czterdzesci) lat roz94, 10.
Z n a czen ie: 'pobudzić do gniewu, rozdrażnić, 20 gnewan iesm bil pocolenu onemu (offensus
fui generationi illi) Fl 94, 10, sim. Pul;
alicuius iram incendere, alicui stomachum mo~ z określeniami wskazującymi przyczynę
\ere : Qui offendit, rosgnewa, aliąuem sanctum,
gniewu: w czymś: Rozgnyewaly gy w bogoch
omnes simul offenduntur, rosgnewa, *przyczudzych (provocaverunt eum in diis alienis
gneuago szo Gn gl. 156a; Rozgnewal iest
(exacerbavit, Pul: rozgnyewal) boga grzeszni 25 Deut 32, 16) Pul Deut 24; Ony mye rozgnye
waly w tern (ipsi me provocaverunt in eo Deut
FI 9, 24; Przecz iest rozgnewal (irritavit, Pul:
32, 21), yen nye byl bogem ib. 30; Ya rosgnyerosgnyewal) grzeszni boga? FI 9, 35; Rozgnyewam ye w tern (ego provocabo eos in eo Deut
waly albo rozdrasznyly (irritaverunt) Moy32, 21), yen nye yest lyud ib. 31; Czoz czy
szesza w stanyech FI 105, 17, sim. Pul;
Yakosmcoli mego twórcza roznewal, tego mi 30 złego vczynyl, synkv myły, w czem czyą rozgnyeval (in quo molestavit te), yzesz y taka pomsta
dzissa zal Spow 2; Szpowyadam szya,...
nad nym vdzyalal? Rozm 133; ^ ze zdaniem:
yakomkoly... pana boga rosznyewal spyacz,
Matko, pyrvy czlovyek rozgnyeval mego oycza,
czwyaczy Spow 6; Przeto iszesz to vczinyl, abi
yze yyczyągnąl rąką kv yego yablku Rozm 504;
myo roznyewal (ut me ad iracundiam provocares) BZ III Reg 21, 22; Sluszil (sc. Ocho- 35 ^ ^ rozgniewać się 'wpaść w gniew, stać się
gniewnym, ira exardescere, iratum fien : Prziyzyjasz) Baal a modlyl syo gemv, a roznyewal
mice pokaznene, bo snadz rozgnewa se (nepana boga israhelskego podle wszego (irritavit
ąuando irascatur, Pul: aby sze kyedy nye
dominum... iuxta omnia), cso czinyl ocyec
rozgnyewal) gospcdzin Fl 2, 12; Rozgne<wał>
gego ib. 22, 54; Bo to gest gysto, ysze nasz bog
tak roznyevan grzechi naszimy (constat enim 40 ies se (iratus es, Pul: rozgnyewal yes szye)
Fl 59, 1; Wstopyly lvdze y rozgnewaly se (irati
deum nostrum sic peccatis offensum) BZ Ju
sunt Ex 15, 14) Fl Moys 16, sim. Pul, BZ Ex
dith 11, 8; Przeto wyedzocz to sinowye israhel15, 14; Iratus, rosnewaw są (Rozm 383: rozgnyesci, ysze pana boga swego roznyewaly (sciunt
vawschy < dę», pater familias dixit (Luc 14,21)
se offendisse deum), strach twoy spadł na nye
ib. 11, 9; Nye rozgnyewayczie exasperabatis 45 XV in. R XXIV 73, sim. ca 1420 ib. 82, BZ
Num 16, 15. Tob 1, 21. Judith 6, 1; Rozgnewal
(si... non exasperaveritis os domini, eritis...
schy<e> crol vcrutny Dorota 169; Rozgneseąuentes dominum deum vestrum I Reg 12, 14)
<w)aw sye (iratus) sodza przykazał gy kymy
1471 MPKJ V 36; Rosgnyevaly (war. lub.:
bycz Blaż 320; Audientes decem indignati sunt,
rosnyevaly) exacerbauerunt (Ezech 20, 21)
ib. 104; Offensus vraszon, id est roszgnewan 50 rosgnewaly se, de duobus fratribus (Mat 20,
24) XV med. GIWroc 66r, sim. 1471 MPKJ
(ąuibus autem infensus est ąuadraginta annis?
V 119; Rozgnyewal szo gest (iratus est) Kaym
Hebr 3, 17) MPKJ V 131; Ten psalm powyada,
BZ Gen 4, 5; Padła (sc. oślica) pod nogami
yze Xpus nyebyeskymy głośmy wzwyestowany
sedzocego, ienze rosgnyewaw syo (iratus) nagle
w czele yest od lyudzy rozgnyewan Pul 96 arg.;
Rozgnyewaly (irritaverunt, Fl: rozdraznyly so) 55 bil kiem boki gey BZ Num 22, 27, sim. ib.
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Deut 1, 34; Tedi syo wyelmy roznyewal (iratus
poszar<ła)by nas FI 123, 3; Chwalycz bodo
iracundia) Saul BZ I Reg 19, 21; Gęstły syo
czebe, gospodne, bo rozgnewal ges so na mo
roznyewa (si autem fuerit iratus), tedi wyedz,
(ąuoniam iratus es mihi Is 12, 1) FI Is 1, sim.
isze sy0 dokonała gego zloscz ib. 20, 7; RoznyePul; Proszo pana boga, bi syo na myo nye
wawszi syo (irati sunt) ksyoszota fylystinska 5 rozgnyewal (obsecro... ne irascaris), acz geszrzekły k nyemu ib. 29, 4, sim. ib. Tob 2, 22;
cze gedno rzeko BZ Gen 18, 32; A s tim szo
Roznyewaly syo (irati sunt) wszitci wyelyci
nayn Iacob rozgnyewal y rzeki (tumensąue
panowye Ołofernovy BZ Judith 5, 26; RozgnyeIacob cum iurgio ait): ... Czso gesm przeczyw
vayą <się> (war. lub.: rosznyewaya <się» offentobye zawynyl, zesz szo tako barzo rozgnyewal
dent (offendent ex eis plurimi Is 8, 15) 1471 10 (sic exarsisti)? ib. 31, 36; Rozgnyewal sze bil
MPKJ V 89; Rosnyewaly <się> conati (iurgati
Moyszesz na nye (iratus est contra eos) BZ
ąuippe sunt et commoti, sc. polluti Thren
Ex 16, 20; Gdisz vderzil trsykrocz w zemyo...,
4, 15) MPKJ V 102; Herod vydząncz, ysz był
roznyewal syo mosz boszi nan (iratus est...
naygran od krolyov, rosznyeval szyą yest
contra eum) BZ IV Reg 13, 19, sim. ib. 17, 18.
(iratus est Mat 2, 16) barzo EwZam 296; 15 I Par 13, 10; Gcden czlowyek... nawadzon
A gdysch y (leg. ji, sc. orła) zrzuczyly, kroi
panv lzywye tako asz szye pan nayn rozgnyewal
rozgnyevawschy szye (commotus) gnyevem vyey kazał gy yancz OrtOssol 103, 3, sim. ib. 22, 4,
lykyem y przemógł Rozm 108; Vschlyschawschy
OrtMac 141; Vrazyczely ge,... roszgnyewam
to on nądzny Zyd rozgnyeval szye sylnem gnyeszye na wasz (indignabitur furor meus Ex 22,
vem (Iudaeus indignatus et in ire maxime 20 24) XV p. post. Kalużn 286; Tham szą ną bogą
furorem inflammatus) ib. 131; Rozgnyevavschy
vosznyewal (sc. kostarz) XV ex. MacDod 137;
szye (indignatus est Luc 15, 28) on nye chczyal
Vslyschącz [...] to roznyevaly szye ssą na ony
vnydz v dom ib. 388, sim. ib. 106. 450; ^ z okre
dw bratv (indignati sunt de duobus fratribus
śleniami wskazującymi kogo dotyczy gniew: prze
Mat 20, 24) Rozm 402; Chczącz vchvaczycz
ciw komuś, czemuś: Rosgnyewa syo gnyew 25 mylego Iesusza v slovye, yze... rzekllyby:
moy przecziw gemv (irascetur furor meus con
dayczye (sc. pieniądz), aby szye nan lud roztra eum) tego dnya BZ Deut 31, 17; Roznyewal
gnyeval ib. 456; ^ z określeniami wskazującymi
syo gnyew boszi przecyw Israhelu (iratus est
przyczynę gniewu: z czegoś: S tego syo roznye
furor domini contra Israel) BZ IV Reg 13, 3;
wal kroi na Ionato (iratus autem Saul adverNye przestał pan od gnyewu roznyewanya 30 sum Ionatham) BZ I Reg 20, 30; ~ o coś:
swego wyelykego, gesz syo rożnyewalo gnyeO to rozgnyevawschy szye (his motus) Herod
wanye gego przecyw ludowy (quo iratus est
posiał kąty y kazał zgvbycz szyny Rozm 104;
furor eius contra Iudam) ib. 23, 26; Tedi ony
^ prze coś: Kako Olofernes roznyewaw syo
barzo syo roznyewaly przecyw łudzę (contra
prze tako rzecz (ąuemadmcdum... iratus)
Iudam vehementer irati) BZ II Par 25, 10; 35 BZ Judith 6, 13; ^ w czymś: Aza w rzekach
Owa roznyewal syo gest pan bog oczczow narozgnyewal yes szye (numąuid in fluminibus
szich przecyw łudzę (iratus... contra Iuda)
iratus es Hab 3, 8), boże? Pul Hab 12; ~ ze
ib. 28, 9; W szitko... s pylnoscyo bodz dano
zdaniem: Wtenczasz poydo synowye gego...
do domv bożego, abi snad nye roznyewal <się>
a vszliszawszy to przygodo, barzo syo rozgnyeprzecyw krolewstwu (ne... irascatur contra 40 waly (irati sunt valde), przeto ze to rzecz vczyregnum) BZ I Esdr 7, 23; ^ na kogoś, coś:
nyl w Israhelu BZ Gen 34, 7; Cayphasch
Tedy vocz ten tho gisty kroi [g]gest szo byl nan
vysluchavschy thy żałoby, rozgnyevavschy szye
barzo, yze nye nalasl nan szvyadecztva, y rzeki
roszneual tegodla, yszecz bog gego... gest on
Rozm 717, sim. ib. 721.
s vyszokosczy na szemo spatl byl Gn 173a;
Rozgniewanie, Rożniewanie fo r m y : n. sg. roz
Zaloszena gor zamoczona so y poruszona so, 45
gniewanie ca 1428 PF I 493. BZ Num 1, 53.
bo rozgnewal se iest (Pul: rozgnyewal szye)
18, 5. Deut 1, 37; ~ g. sg. rozgniewania FI
na ne (iratus est eis) FI 17, 9; Czemu ies bosze
77, 54, FI i Pul 84, 3. 101, 11, XV med. R XXV
odpodzil do concza, rozgnewalo se roserdze
159; rozniewania BZ I Reg 28, 18. IV Reg
twoie na owce (iratus est furor tuus super oves)
pastwi twoiey FI 73, 1, sim. Pul; Rozgnyewal 50 23, 26. II Par 30, 8. Judith 5, 25; ^ d. sg.
rozniewaniu BZ IV Reg 23, 19;
ac. sg.
sye yest (Pul: rozgnyewal sze) roserdzyym gosporozgniewanie FI i Pul 77, 54; rozniewanie BZ
dzyn na lvd swoy (iratus est... in populum
II Par 29, 10. Judith 8, 12; ^ i. sg. rozniewanim
suum) FI 105, 38; Gdy rozgnewal so gn<e)w
BZ Judith 5, 2; ~ /. sg. (w) rozgniewaniu FI
(Pul: gdy szye rozgnyewalo roszyerdze) gych
na nas (cum irasceretur... in nos), snadzby woda 55 29, 5.
66*
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Z n a c z e n ie : 'gniew, złość, oburzenie, />£,
Rozgodzenie fo rm y : n. sg. rozgodzenie XV
indignatio : Spewaycze bogu, wszitczi swoczi
p. pr. PF V 35: ~ g. sg. rozgodzenia XV ex.
iego, y spowadaycze se pamoczi swotoscy iego,
GIKórn II 209; ^ i. sg. rozgodzenim XV med.
bo gnew w rozgnewanu (in indignatione, Puł:
R XXV 152; ^ /. sg. (o) rozgodzeniu Dział
w zagnyewanyu) iego T7 29, 5; Posiał w ne gnew 5 11. 12. 20.
rozgnewana (Puł: *zognywanya) swego, rosZ n aczenia: 1. 'rozpatrzenie, rozsądzenie,
gnewane y gnew (iram indignationis suae, indirozstrzygnięcie, actus cognoscendi, diiudicand?:
gnationem et iram) FI 77, 54, sim. Puł; OtwroRosgcdzene diffinicio XV p. pr. PF V 35;
czil ies se od gnewu rozgnewana twego (ab ira
O rozgcdzenyy sadzy (Sul 24: o sandzaach
indignationis tuae) FI 84, 3, sim. Puł; Od obli 10 woyewcdzych) Dział 11; O rozgodzenyy rzeczy
cza gnewu <i> rozgnewana (a facie irae et
w sądzech ib. 12; <R>ychla rzecz w nyektorych
indignationis) twego FI 101, 11, sim. Puł\
sztykach gest potrzebna..., a wszakosz przy
Rosznewanye indignacio ca 1428 PF I 493;
sądzech a rozgcdzenyy (Sul 32: w rospraIn die indignacionis roszgnyevanya XV med.
wyenyy) rzeczy (in iudiciis et causis expediendis)
R XXV 159; Koscyoli modlebne..., gesz biły 15 rychloscz nye ma bycz dzerszana ib. 20.
yczinyly krolyowye israhelsci ku roznyewanyy
2. 'krótkie określenie lub objaśnienie rzeczy
(ad irritandum) pana, zatracyl Iozyas BZ IV
lub wyrazu, formula brevis, qua rei natura vel
Reg 23, 19; Nye przestał pan cd gnyewu rozvocis significatio definituF: Diffinicione, *rosznyewanya (ab ira furoris) swego wyelykego ib.
godyenym, hominis... ąuoad corpus XV med.
23, 26, sim. ib. II Par 30, 8; Acz otwrocy ot 20 R XXV 152.
nas roznyewanye gnyewu (furorem irae) swego
3. 'pomieszanie, nieporządek, confusio, inorBZ II Par 29, 10; Olofernes wyelykim roznyedinatw (?): Hvmano capiti ceryicem pictor
wanym (furorę) zapalyw syo w yyelyki gnyew
eąuinam iungere si yelit, yarias inducere plumas
BZ Juddh 5, 2; Gestlycz nye nyzadnego rozynd que collatis membris, roszgcdzenya r<z)enyewanya ly\du temu przed panem bogem gich 25 czy, [mulier] ut turpiter atrum desinat in piscem
(si... non est offensio... coram deo suo), nye bomulier formosa superne, 'spectatum admissi
risum teneatis, amici XV ex. GIKórn II 209.
dzem mocz przecywycz syo gym ib. 5, 25;
Rozgodzić, Ozgodzić fo rm y : praes. ind.
Bo taka rzecz mylosyerdza boszego nye obdzersza, ale wyocey gnyew wzbudza a roznyewanye
1. pl. rozgcdzimy Dział 11; 3. pl. rozgodzą
(furorem) zanyecza ib. 8, 12; ~ na kogoś: 30 Dział 1 1 ; ^ imper. 2. sg. rozgodź 1424 Msza III
s. 54, sim. XII, Puł 42, 1; ^ inf. rozgodzić
Czydzi syo k wam nye przimyeszi.. acz syo
ca 1428 PF I 494, XV p. pr. PF V 35, XV med.
nye poczina rosgnyewanye na syny *israelskey
Msza V s. 261, sim. VI, eter, ozgodzić XIV
(ind gnatio super filios Israel) BZ Num 18, 5,
ex. R XXV 271; ^ praet. 1. pl. m. my rozgosim. ib. Deut 1, 37; ^ nad kimś, czymś: Ale
slygy kosczelne wokol stany rosbyo stany swe, 35 dzili Dział 23; ^ pląperf 3. sg. m. był jest
rozgodził Gn gl. 78 b; ^ condit. 2. sg. m. -by
abi nye bilo rosgnyewanye nad wyelkosczo
rozgodził XV p. post. Msza VII s. 54; 3. sg. m.
(indignatio super multitudinem) synów israelrozgedziłby XV med. R XXV 152; ^ part.
skich BZ Num 1, 53; Bosz nye posłuchał głosu
praet. act. rozgedziw Pul 93 arg.
boszego anysz yczinyl gego przikazanya gnyewu
a roznyewanya gego nad Amalechem (neque 40
Z n a czen ia : 1. 'rozpatrzyć, rozsądzić, roz
fecisti iram furoris eius in Amalec) BZ I Reg
strzygnąć, cognoscere, diiudicare5: Discutere, dif28, 18.
finire rosgodzycz ca 1428 PF I 494; Rosgodzicz
discernere XV p. pr. PF V 35; Disceptare rozRozgnoić się 'zgnić, zmienić się w gnój, comgednacz, rozgodzycz OrtCel 3, sim. OrtZab
putrescere, ster cum fien : Zmarli soo szabi
z domow, z szemye... a zgromadzyly soo ge 45 528; Ale gdy bądze szaloba o dzedziną,...
na besmyarne kupy, y rozgnoyla sze (compumy z ryczerstwem... thą ysta rzecz rozgodzimy (decreyimus pertractari, Sul 24: skazvgemi
truit) szemya BZ Ex 8, 14.
oprawyacz), prócz byśmy bili nyektorym nagaRozgodne cf. Rozgodnie
Rozgodnie 'wyraźnie, dokładnie czy też oddziel
banym pylnym ogarnyeny, tedy szeszczy... kv
nie, z osobna, piane, perspicue, accurate, fortasse 50 sadzy y podsadkowy poleczymy, którzy taką
etiam seorsum, separatim : Rosgcdne distincte
rzecz dzedzynną pcdlug sprawyedlywosczy rozXV p. pr. PF V 35.
gedzą (cognoscendi et diffiniendi habeant faRozgodnik (?) bot. 'rozchodnik, Sedum
cultatem) Dział 11; Tedy my na tern rozgodzili
acre L ? : Vermicularis, roszgodnyk, podegre
(credimus distinguendum, Sul 34: mislylismi
55
rosczegnącz) tako ib. 23; Sędzy mye, boże,
et aposlemati XV p. post. R LIII 70.
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y rozgcdz (discerne, FI: obezrzy) przę moyę
Rozgraniczyć fo rm y : praes. ind. 3. sg.
Pul 42, 1; Cristus czyelne rozgodzyw scony
rozgraniczy Dział 48; ^ inf rozgraniczyć 1409
y czlowyeku naukę dal Pul 93 arg.
Czrs 22, 1479 AGZ XVIII 189; — condit.
2. fodróżnić, rozróżnić, discernere, distin3. sg. m. rozgraniczyłby Dział 48; -by rozgrani
guere : Discernere
inter bonum et malum) 5 czył Dział 48; ^ part. praet. pass. n. sg. f.
uosgcdzicz XIV ex. R XXV 271; Ut distinrozgraniczona 1423 Kościan nr 850, 1425 ib.
gueret roszgcdzylby XV med. ib. 152.
nr 1143.
3. frozporządzić, zarządzić, pokierować, awZ naczenie: 'oddzielić granicą, ustalić gra
stituere, decernere, praecipere, regere’: Iste bene
nicę oddzielającą dwie nieruchomości, wyzna
dispensaverat de suis d.uiciis, in quo eius sa- 10 czyć granicę, fine constituto seiungere, duo praepiencia demonstratur ysecz on saprafdo to
dia delimitare.finem constituere : Ysse ta wess...,
bogadstvo bil gest dobrze rosgodzil, ysecz on
tey dzeyą Crayewicze a ne Pudlisscowieże,
gest ge po modroscy trauil G?z gl. 78 b; Czasy
a rosgranyczona ot Pudlisscowicz przede trzy(nasze) w twem pokoyw roszgcdz albo sądzy
dzessezy lath 1420 Kościan nr 850; Tim (sc.
(ut... d:esque nostros in tua pace disponas, 15 owce) zayąl na Marcowye, czsso yest yedna
Msza VII: aby... rozgodzyl, V: *roskodzycz,
dzc dżina z Gorca Małą, nye rosgraniczona
rosloszisz, V I: raczy... roszykovacz, rosgodzycz,
copczy 1425 ib. nr 1143; Ale podkomorze, gdy
srządzycz, I. VIII: racz sdrządzycz, IV : roszlosch,
gednego dnya rozgranyczy dzedzyny (sed de
rospraw, XIV: raczy ... rosikowacz, szgcdzycz,
limitatione heredita um pro una die, Sul 63:
20 gęstły yenego dnya szą dokonało granycz(e)nye)
srządzycz)! 1424 M sza lll s. 54, sim. XII.
Rozgodźca rrozjemca, sędzia polubowny, arbi
myedzy dwiema zemyanynoma, aczkolyby dwie
ter’ : Obye stronye... o wszytky rzeczy
abo trzy rozgranyczyl (si... limitaret, Sul 63:
y czlonky... na nas spvsczyli yacoby na rozbądzely wyączey dny granycz(e)ne) dzedzini,
godzczą, yfalyączą y gcdnaczą przygyatego
ma myecz poi grzywny, ale gdy wiączey dny
(tanquam in arbitrum compromissarium, arbi- 25 nyszli geden, tedy trzy grzywny ma myecz,
tratorem, laudatorem, definitorem seu amicaa to aczkole dwie abo trzy y wiączey dzedzyn
rozgranyczylby (Sul 63: by... granyczyl) Dział
bilem compositorem, Sul 3: iako w iadnacza
48; ~ Quia dominus Wyganth... cum domino
szlvbyonego, wfalcząn, skazacza y przyiaczelskego vcladacza) Dział 3.
Petro... habent vlg. roszgraniczicz inter FaRozgorzyć, Rozgorzyć się f o r m y : praet. 30 lenicze et inter Grabę 1409 Czrs 22; Quia vos
3. sg. m. rozgorzył FI i Pul 73, 19, ca 1455 JA
non vultis cum ipso granicies limitare al. roszgranyczycz et scopulos scopire 1479 AGZ
XIV 491, Pul 104, 27; 3. pi. m. rozgorzyli są
XVIII 189.
FI 105, 29; rozgorzyli FI i Pul 77, 46. 105, 32.
106, 11, Pul 105, 29, Rozm 804; ^ part. praet.
Rozgranić 'oddzielić granicą nieruchomości,
35 praedia delimitare’: Jako my yyednaly thako
act. rozgorzyw ca 1450 PF IV 576.
Z n a c z e n ie : 'pobudzić do gniewu, rozgniewać,
*Jahana s Maczyeyem s Myrzączyna, yze myal
rozdrażnić, iram incendere, lacessere : Lud głupi
s nymy rosgranicz polthory wloky na Myrzączynye 1473 ZdpWarsz nr 1447, sim. ib.
rozgorzil (incitavit) ymo twoie i 7/ 73, 19, .s/ra.
Pw/; Obroczili so se y kusili so boga a swotego
Rozgrodzić 1. 'postawić płot oddzielający dwie
Israhel rozgorzili (exacerbaverunt) FI 77, 46, 40 nieruchomości, sepem duo praedia dividentem
sim. Pul; Rozgorzyly so (irritaverunt, Pul: rozponere’ : Quia prefato Ollefir... cessit curia...
gorzyly) gy w nalazach... swich F7 105, 29;
et cum medietate pomorii pred’cte curie adiacentis, prout sepibus est dissepitum al. roszRozdraznyly so gy (.sc. boga) v wody przeczywenstwa y gaban yest Moyszeesz prze nye, bo
grodzono 1472 AGZ XVIII 48.
2. 'rozebrać plot, sepem dissohere : O kthori
rozgorzyly (exacerbaverunt) duch yego FI 105, 45
32, sim. Pul; Roszgorzyly (exacerbaverunt)
ploth Grzimek na mya szalował, ten ya rosgrodzil s gego volą 1437 KsMaz III nr 2370; Ten
molwy bosze y rado nawyszszego roszdrasznyly
(sc. płot) on rosgrodzil s gego wolan ib.
FI 106, 11, sim. Pul\ R[z]oszgorzyl exacerbauit
Rozgrzać się 'stać się ciepłym, gorącym,
ca 1455 JA XIV 491; Nye rozgorzył (non exacerbavit) slow swych Pul 104, 27; Thym vo- 50 calefieri’: Opyocz wszitczy nabrały rano, czsosz
doszycz mogły myecz k gedzenyu, a gdisz slunlanym pobudzyly y *rozgorzschyly yschytek
lud Rozm 804; ^ rozgorzyć się 'wpaść w gniew,
cze bilo sze rozgrzało (cumque incaluisset sol),
tedi rozplynolo sze (sc. to, tj. manna) BZ
rozzłościć się, rozgniewać się, ira exardescere,
Ex 16, 21.
iratum fieri’: Increpavit pie roszgorzyw szye
55
(Rozgrzeszać) Rozdrzeszać, Rozrzeszać ' uwalszkaral, szbacal ca 1450 PF IV 576.
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niać od odpowiedzialności, udzielać rozgrzesze
nia, przebaczać, aliguem culpa liberare, a peccatis absohere, alicui ignoscere' : Absoluere
\\ybawycz, roszdrzesącz ca 1455 X4 XIV 493;
Sanctificetur nomen tuum, hoc est: opus decus 5
da hcdie nobis, ut nomen tuum sit sanctum
inter nos, id est rosrzesza, vel in operibus
nostris ca 1500 R XLVII 372.
Rozgrzeszenie, Rozdrzeszenie ruwolnienie od
odpowiedzialności, darowanie winy, przebacze 10
nie, ac/w^ aliąuem culpa liberandi, a peccatis
absohendi, ignoscendi : Rosdrzesszena dispensacionis ca 1428 P F I 489; Chczemy, abi ten,
oth kogo wyszła kląthwa,... bil vpomyenyon
a proszon, iszbi thim tho swyathkom klanthim 15
kv vczynyenyv... swyadeczstwa... dal roszdrzeszenye (quod... beneficium absolutionis
impendat, Dział 23: aby... rozgrzeszenye dano)
Sul 35; Paknyąlibi ten, ktho klnye..., zaprzalbi
dacz* rosdrzezenya (denegaverit beneficium abso 20
lutionis, Dział 24: aczby... rozgrzeszenya nye
chczano dacz), gdisz thako poządayączi... rosdrzeszenya (postulantes... absolutionem, Dział
24: rozgrzeszenya) gylko kv bogv sądzeny
szą rosdrzeszeny, chczemy..., abi oththąt... 25
szwyadeczstwa thich tho przes sząndzą prziyąthi bili Sul 35; Geden czlowyek zabyl swa
zoną y przynyoszl szwego roszgrzeszenyą ykazanye (pro ukazanye, obtinuit absolutionem),
lysth OrtOssol 94, 1, sim. ib. 21,3, Ort Mac 129; 30
Gdysz ma roszgrzeszenye (quod... absolutus
est) od rzymszkyego stolczą..., ten czlowyek
przyszedł zaszyą k swemv prawu OrtOssol
94, 2, sim. Ort Mac 129; Kmyecze... mayą
przysyądz, yaco nye mogły yącz wynowaczcza..., 35
tedy byskvp ma dacz rozgrzeszenye (tollet interd.ctum, Sul 4: slozy zapowyecz lyvbo interdicht) Dział 4; Ktorey (sc. klątwie papieskiej)
my moczy dacz rozgrzeszenya nye mamy (cui
nos legem dictare non possumus, Sul 5: za 40
kony albo obelszenya dacz nye mozemi) ib. 6;
~ Ve<r)zo w ... grzechów mich rosdrzessene
(Wierzę 1. 6. 8. 14. 17. 20: othpwszczene, 4. 5.
7. 13 a. 16. 18: cdpusczenye, 10: *odpuschenye,
11: *cdposchenye, 19: prze<puszczenie» Wie 45
rzę 3.
Rozgrzeszyć, Rozdrzeszyć, Rozrzeszyć f o r m y :
praes. ind. 3. sg. rozgrzeszy Sul 1 1 ; ^ imper.
2. sg. rozdrzesz FI 54, 9; ^ inf. rozrzeszyć
ca 1500 Erz 87; rozdrzeszyć Spow 2; ~ condit. 50
2. sg. m. -by rozdrzeszył Spow 3; -by rozgrze
szył Naw 169; 3. sg. m. -by rozgrzeszył Sul 11;
^ part. praet. pass. n. sg. m. rozrzeszony ca 1500
Erz 87; ac. sg. m. rozdrzeszony Pul 117 arg.;
n. pl. m. rozdrzeszeni Sul 35; ^ inf. pass. sg. 55
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m. być rozdrzeszon Sul 101; rozdrzeszon być
Sul 110; ^ praes. pass. 3. sg. m. jest rozgrzeszon
Dział 24; ^ condit. pass. 2. sg. m. -by był
rozgrzeszon XV med. Zab 513.
Z n a c z e n ia : 1. 'uwolnić od odpowiedzialności,
udzielić rozgrzeszenia, przebaczyć, aliquem culpa
liberare, a peccatis absohere, alicui ignoscere’:
Przywyedzonym swyathkom acz k[y]lyantwą
obłożona... bandze, gyne może myenycz...
Paknyąli gynich ymyeecz nye może, m a... rąnkogemstvo o dosyczwczynyenye wstawycz zaclynaczowy, prosząncz gego, abi thake swyatki...
rosgrzeszyl (ut... absolvet). Zathym nye rosgrzeszy-ly (si denegaverit), szwyathkowye przerzeczony kv swyadeczstwu mayą bycz przypvsczeny
Sul 11; Paknyąlibi ten, ktho klnye,... zaprzalbi
dacz rosdrzezenya (sc. świadkom), gd’sz thako
poządayączi lasky y rosdrzeszenya gylko kv
bogv sądzeny szą rosdrzeszeny (cum... censeantur absoluti, Dział 24: gest rozgrzeszon),
chczemy..., abi... szwyadeczstwa thich tho przes
sząndzą prziyąthi bili Sul 35; Paklibi tego tho
zyemyanyna poswyatczenye istne nye bilobi,
tegdi kmyecz od vgabanya... ma bicz rosdrzeschon (absolvatur) Sul 101; Pakly... zalowaacz... omyeszkalibi, tegdi .. crzivi ot placzyezu głowi... rosdrzeschon ma bicz (absolvatur) Sul 110; Absoluere rosrzeschycz vel
rosvyazacz ca 1500 Erz 87; Absolutus rosrzeschony vel roszvyazany ib.; Relaxare, id est
dimittere roszrzeschycz ib. ; ^ Prosso twórcza
wssemoganczego... y czebe, occze duchowni,
bi me raczil rosdressicz mich wsech grzechów
Spow 2; Czyebye, kaplanye, w myasto boga
prossa, aby mya rosd<r)zessyl thą moczą,
którą masz a deo omnipotenti Spow 3; Vt dimittaris aby byl roszgreszon oth grzechów XV
med. Zab 513; Napomyna wszystek lyud wyerny
grzechom rozdrzeszony Pul 117 arg.; Czyebye
proscha, myły szwyaty Pyethrze,... aby mye
rozgrzeschyl tv na zyemy Naw 169.
2. ' oddzielić, odłączyć, secernere, seiungere (? ): Rozdrzesz (praecipita, Pul: zagladz),
gospodne, rozdzel ioziki gich, bo iesm widzal
lichoto... w mescze FI 54, 9.
Rozgrześć frozkopać, fodiendo disicere : Ipsa,
gl. sc. mulier, viri bustum, gl. scopulum, soluit,
gl. apperit roszgrzebla 1466 R XXII 16.
Rozić się cf. Rozejść się
Rozimać cf. Rozejmać
Rozjachać c f Rozjechać
Rozjachanie cf. Rozjechanie
Rozjazd fo rm y : ac. sg. rozjazd 1441 AGZ
XIV 35, 1452 ib. 348; ^ /. sg. (na) rozjeździe
1452 AGZ XIV 342; ~ g. pl. rozjazdów 1447
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DokMp III 241; ^ ac. pl. rozjazdy 1452 JusTerminum disceptavit al. roszyal a proximo
Pol 2G9.
sabbato per tres septimanas 1452 AGZ XIV
Z n a c z e n ia : 1. custalanie granic, rozgranicza
335, sim. 1456 ib. 497; Iohannes... e t... Nico
nie nieruchomości, actus fines constituendi, praelaus... interceperunt terminum al. roszgyaly
dia delimitandi : Quod prefati Paulus et Stani- 5 ad amicabilem composicionem 1453 ib. 390;
slaus debent tenere signa al. znamyona inter
Omnes eosdem terminos de bona voluntate parcium reinterceperunt al. *rosgyely ad proximiovillas Podyarkow et Sosnow, usque ad eviterres terminos 1460 AGZ XI 448; Nobilis Iaconam divisionem al. roszyasd 1441 AGZ XIV
bus... terminum disceptatum al. rozganthego
35; Iohannes... proposuit super M athiam...
ministerialem, quia dum fuit aput eum in limi- 10 attemptavit super nobilem Petrum 1463 AGZ
XIII 411; Yakom ya roszemal rok myedzy
tacione al. na rosgesdze, tunc sibi ministeriali
ius eius solvit 1452 ib. 342; Sicut receperant
Mikolayem... y myedzy Wlothkyem... Essze
Stanislaus... cum Paulo... roszeny 1467 Zap
terminum ad limitandum al. na rosyasd[z]
Warsz nr 1290; Terminum... Nicolai... cum
ib. 348.
2. 'znak graniczny, terminus : A qua granicie 15 Petro... in diem crastinum partes disceptaverunt al. rozgąnli 1473 AGZ XVII 88; Leonarsipata... per pratum recta linea usque ad
dus... super... Raphaelem... reacceptaverunt
antiqua signa al. do starych roszyasdow 1447
al. roszyąly terminum ad proximos terminos
DokMp III 241; De limitibus autem nostrorum
1478 AGZ XVI 143; Paulus... recepit al. roznobilium taliter duximus providendum, quod
si continget aliquem litigantem pro limitibus 20 yąl rok inter hominem Chodorowa... et nobi
lem Albertum... ad concordandum 1479 AGZ
docere et ostendere scopulos... aut alia notaXIX 451; Yakom ya roszgyal rok sz Gyanem
bilia signa ut in campis roszyaszdy (yar. AKPr
Kraczyregyem myedzy kxyadzem by skup [yjem
II 531: wszyasdy, pro roszyasdy?; war. Sul 77,
poznanyskym... o szyemsky vrzath o Yana
AKPr II 531. IV 398. 461. 480. 499. 511. 523.
536. 560. 574: vyaszdy) 1452 JusPol 209. 25 1480 ZapWarsz nr 1527.
Rozjechać, Rozjachać, Rozjachać się fo rm y :
^ Może błąd zam. ujazdy.
praes. ind. 3. sg. rozjedzie 1400 KsZPozn nr 246;
Rozjąć f o r m y : praet. 1. sg. m. -m rozjął
inf. rozjechać 1446 PawPoj nr 28; rozjachać
1435 ZapWarsz nr 661, 1450 ib. nr 959, 1480
XV p. post. R I s. XLVII; ~ praet. 3. sg. m.
ib. nr 1527; 3. sg. m. rozjął 1399 TPaw IV
nr 6082, 1452 AGZ XIV 335, 1456 ib. 497, 1479 30 rozjął 1437 StPPP II nr 2709; 1. pl. m. rozje
chaliśmy 1445 AGZ V 149; 3. pl. m. rozjechali
AGZ XIX 451; 3. pl. m. rozjęli są 1402 TPaw
(1415) DokMp V 157; rozjachali 1427 Zap
IV nr 804. 805; rozjęli 1436 AGZ XII 11, 1436
Warsz nr 274;
part. praet. pass. ac. pl. f.
KsMaz III nr 2430, 1437 ib. nr 2914, etc.;
rozjechane Dział 58; /. pl. m. (w) rozjechanych
rozeni 1467 ZapWarsz nr 1290; ^ part. praet.
pass. g. sg. m. rozjętego 1463 AGZ XIII 411. 35 1440 AGZ XI 167.
Z n a czen ia : 1. 'ustalić granice, rozgraniczyć
Z n a czen ie: 'odłożyć, odroczyć, ustalić na
nieruchomości, fines constituere, praedia delimipóźniej, differre, procrastinare, constituere : Pa
tare’: Si Nemerze facto aliquo modo disipatum
szek... rosiol terminum cum Scarbcone... per
fuerit vlg. rosyedze, tunc Nicolaus habebit sine
tres septimanas 1399 TPaw IV nr 6082; Quod
veniens ad iudicium Jacussius cum Krzeskone 40 iuramento, quocumque prius equitaret, similiter eciam, si facto Nicolai aliquo modo disipa
de Stanislavicze vlg. rosgoli so terminum, quod
tum fuerit vlg. rosyedze, tunc Nemerza habebit
istud terminum debet esse de novo 1402 ib.
sine iuramento, quocumque prius equitaret
nr 804, sim. ib. nr 805; Jacom ya s Katharzina
1400 KsZPozn nr 246; G roth... e t... Nyewstone roszyal roku o Pawia na gyni czasz 1435
ZapWarsz nr 661; Exceperunt al. rosyali ter- 45 pius... recognoverunt, quia inter hereditates
suas... granicies perpetuas dissipaverunt et
minos usque ad adventum... Iacobi 1436 AGZ
dislixerunt vlg. rosipali y rozyechali (1415)
XII 11; Nobilis Boguslaus... et Nicolaus... ter
DokMp V 157; Gdze nye rosyachaly, tho maminum ipsis prorogaverunt pro omnibus causis
yan odczyoszacz 1427 ZapWarsz nr 274;
ipsorum al. roszyanli ad terminos proxime
venturos post Nativitatem Christi 1436 KsMaz 50 Pro signis ita concordati sunt, quod debent
teneri, sic ut dominus iudex inter ipsos limitauit
III nr 2430; Dominus M artinus... et dominus
al. rosyąl, inter Witcouicze et Gayowa karczma
Nynognyew... reposuerunt al. rosyanli sibi
1437 StPPP II nr 2709; Veniente termino non
terminos post Nativitatem Christi proxime 1437
comparuerunt cum liczę nec ad regiam curiam
ib. nr 2914; Jakom ja s pyerczą... roku nye
rosyal za dwye nyedzely 1450 ZapWarsz nr 959; 55 al. w *oboru dederunt ea, que violenter in silvis
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non distinctis al. w nye rozgiechanich receperunt 1440 AGZ XI 167, sim. ib.\ Significamus..
ąuomcdo granicies et limites perpetuas inter
villas... fecimus, limitavimus et distinximus
al. rozgyechalysmy, scopulis perpetuis... inter 5
prefatas villas positis... decernentes... granicias
1445 A G Z Y 149; Debent se disgregare et equitare al. roszyechacz 1446 Paw Poj nr 28; Acz
geden z drvgym mayącz graniczę rozgechane
przegechawszy graniczę w lesye drwa kv swemv 10
poszythkv rąbał Dział 58.
2. rozjachać się 'udać się w różne strony,
discedere5: Sąly (^c. synowie) slachethnego rodu,
lep[e]yey gym rozgyachacz syą po swyathu
(melior est saepe eorum per mundum dispersio), 15
nysszly roserwacz gymyenye XV p. post. R I
s. XLVII.
Rozjechanie, Rozjachanie 'ustalenie granic,
rozgraniczenie nieruchomości, actus fines eonstituendi, praedia delimitandi : Qucd Sandziyo- 20
gius... cum sua m atre... lucraverunt super
Dobrogostium... limitacionem hereditatis Marczinkowo, qucd in wlgari dicitur rosyachane
dzedzini 1397 Leksz II nr 1051; Pro distinctione
granicierum al. na roszgechane 1425 Arch- 25
TerCrac CXLVI 2, 7.
Rozjednać 1. 'rozsądzić polubownie, controversiam componeres: Disceptare rozgednacz, rozgodzycz OrtCel 3, sim. OrtZab 528; Si quis voluit
30
discernere rosgednacz 1475 R XXV 127.
2. erozporządzić, zarządzić, constituere, praecipere, iubere’: Quamquidem villam (,sc. yenditam) prefato domino P ... perpetue resignam us... ad vsus proprios convertendam, vti
sibi... vtilius yidebitur ordinari yako yemv... 35
yszythnyey badze scha wydzalo roszyednacz 1460
P F Y 38.
Rozjeździć 'ustalić granice, rozgraniczyć nie
ruchomości, fines constituere, praedia delimitare5:
Quando limitacionem dominus Viszak... fecit 40
ylg. rosyeszdzil granicies inter Bonicovo et
Minus Sepno hereditates, extunc uenit ad angularem cumulum 1408 Piek VI 362.
Rozkajać się 'nie dojść do skutku, non fieri,
ad irritum cadere : Yako szye cupya roskayala 45
Przemilem a nye panem Janem tegodla, ysz
gego myesczanyna nye chczal scody prosno
pusczicz 1420 Pyzdr nr 668.
Rozkapać się 'spaść deszczem, spłynąć krop
lami, stillare (dicitur de im b re f: Zema ruszila 50
se iest y ... nebosa se rozkapala (distillayerunt,
Pul: nyeba szye rospuszczyly) od oblicza boszego FI 67, 9.
Rozkazać fo rm y : praes. ind. 1. sg. rozkażę
BZ Num 22, 20; 3. sg. rozkaże MPKJRp V 27 v; 55

3. pl. rozkażą BZ Deut 24, 5, OrtOssol 71, 2;
~ imper. 2. sg. rozkaż 1456 AGZ XIV 469;
^ inf. rozkazać OrtMac 65; ^ praet. 3. sg. m.
rozkazał FI 104, 8, 1447 AGZ XII 156, BZ I
Par 22, 13, etc.;
part. praet. pass. n. sg. neutr.
rozkazano OrtMac 95, OrtOssol 71, 2, Rozm
498; rozkazane 1471 M P K JY 30; ac. sg.f. rozkazaną 1446 AGZ XIV 228.
Z naczenia: 1. 'polecić, zarządzić, nakazać,
mandare, praecipere, iubere : Pomnyal yest...
słowa, yesz rozkazał (quod mandavit, Pul: kazał)
w tyssocz *pokolenyv FI 104, 8; Ale tak, czosz
tobye roskazo (quod tibi praecepero), to ycyn
BZ Num 22, 20; G dsz mosz poymye zono
novo, nye poydze kv boyv ani gemv ktorego
poselstwa roskazo (1471 MPKJ V 30: poschelstwo roskazane, MPKJRp V 27 v: poszelstwo
roszkaze) pospolitego (nec ei quippiam necessitatis iniungetur publicae) BZ Deut 24, 5; Bo
tedi moszesz pomnoszon bicz, gdisz zachowasz
przikazanye... gego, gesz roskazal (quae praecepit) pan BZ I Par 22, 13; Tam gey kazał
b:dlycz a roskazal (iussit), czsobi gey myano
dano bicz z gego stołu BZ Judith 12, 1; Roska
zal significavit (me constituit regem... dominus
Israel... et significavit mihi aedificare domum
sibi III Esdr 2, 4) 1471 MPKJ V 53; Daynocz
to o mnye przepoyyedano a nynye my roskazano oczem moym Rozm 498; ^ Paratus
est iuxta rotham facere ius in libro descriptam
et demandatam al. roszkaszana 1446 AGZ XIV
228; Dominus iudex in iudicio residens iuramentum narrayit al. roskasal hominibus... Ni
colai 1447 AGZ XII 156; Ktho ma roszkazacz
ortel pyszacz, gdy mu przyganya (qui yituperatas sententias conscribere debet)? OrtMac 65;
Gdyby czlowyek myal oczkolwyek przyszyagacz a nye wyrzecze przyszyągy, yako yą roszkazano, szlowye yszby zamylyl..., mozely szye
szam szobą... podeprzecz, szlowye wtóre przyszyącz? ib. 95; Namylyly czlowyek przyszaga,
może dobrze szam... wtóre albo trzecze...
przyszągacz, az przyszasze, yako roszkazano
albo roszkaszą (OrtMac 95: roszkazano)
OrtOssol 71, 2; Domine iudex, roszkasz iuramentum Mathie Snyathin super dampna!
Et iudex... Mathie Snyathin roszkaszal iuramentum super dampna ministeriali Ianussio
1456 AGZ XIV 469; In iudicio dicens: O roska
zal kxandziu 1459 AcOfLubl II; Iudex Radwan
iuramentum retulit al. rozkazał 1494 AGZ XVI
256.
2. 'powtórzyć czyjeś słowa, verba alicuius re
pet ere’’ (?): Roszkazal replicuit (nihil ex his,
quae Moyses iusserat, reliquit intactum, sed
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universa replicavit coram omni multitudine
sacram habere, praecipere* : Kristowi kaplany...,
Israel Jos 8, 35) 1471 MPKJ V 32.
gegozz nasladuio y skutki ykazuio, czo szog
Rozkazanie fo rm y : n. sg. rozkazanie BZ I
(fz ksiąg’) roskazuio Galka w. 30; Pan Ihus
Reg 21, 8; ^ g. sg. rozkazania XV med. R XXII
Xpus... raczil na początku swegego kaszanya yą
234, BZ Num 23, 2. II Par 35, 16, Rozm 136; 5 (sc. błogość) usznamycz, kyebi bila, a potem
^ d. sg. rozkazaniu BZ I Par 12, 32, 1466
roskazowacz, kacobi k nye myano prz<y)cz
AGZ XV 58, 1471 MPKJ V 22. 80; — ac. sg.
XV med. R XXII 233.
rozkazanie 1456 ZabUPozn 102, Rozm 45.
3.
'polecać, zarządzać, nakazywać, mandare,
Z n a c z e n ia : 1. cpolecenie, zarządzenie, nakaz,
praecipere, iubere*: Qui wlt yere studere, sciat
mandatum, praeceptum, iussum : Gdisz vcini 10 nymmos servare..., nymmus yenales dominas,
podle roskazanya (iuxta sermonem) Balaamowa,
pr<z)ekypne panye, facit imperiales roszkawlozili spolv czelcza y scopv na ołtarz BZ Num
zyyacze panye XV p. post. PF III 239.
23, 2; Bocyem myecza... nye wszol s sobo, bo
Rozkiep 'vulva, cunnus : Roskep yolua 1472
roskazanye (sermo) krolyowo to myo ukwapylo
Rost nr 1300.
BZ I Reg 21, 8; Z sinow Yzacharowich moszo- 15
(Rozkleić) Rozkliić (o ziarnie w ziemi, de sewye vmyeiotny, gisz znały kaszde czasi ku
mine in terram demisso) 'zacząć kiełkować, gerroskazanyv (ad praecipierdum), czsobi czinycz
minascere : Sicut granum frumenti in terram
myely Israhel BZ I Par 12, 32; A bi... obyati
seminatur et moritur czusz roszklygy (Jo 12, 24)
offerowaly na ołtarzu bozem pedle roskazanya
XV med. R XXIV 362.
(iuxta praeceptum) krolya Iozyasza BZ II Par 20
Rozkliić cf. Rozkleić
35, 16; Cum enim semel and uit sentenciam
Rozkładać fo rm y : praes. ind. 3. sg. rozkłada
roskazanie 1456 ZabUPozn 1C2; Ad arbitrium
XV med. Zab 523; ^ part. praes. act. adv.
kv roskazanyą aut domnymanyą (plaga leprae
rozkładijąc 1464 TymProc2M>\ rozkładijęcy XV
est et ad arbitrium eius separabitur Lev 13, 3)
in. R XXIV 64: adi. rozkład ijąc ca 1418 JA XIV
1471 M P K J \ 22; Kv yego roskazanyą ad manus 25 511; ^ inf. rozkład .ć 1395 Kościan nr 26,
illius (Ecclus 14, 25) ib. 80; Archanyol czy to
1415 ib. nr 563, 1417 ib. nr 637; ^ praet.
vyslvchal svego stvorzyczyela roskazanye Rozm
3. sg. m. rozkładał 1415 AKH III 250; ^ part.
45; Nye dbaczye rozkazanya Moyzeschovego
praet. pass. n. sg. m. rozkładan 1398 Leksz I
(legis Moysi) ib. 136; ^ Qui (sc. ministerialis)
nr 2595.
fuit datus de iure ad facierdum seu ad produ- 30
Z naczenia: 1. 'rozciągając coś kłaść, roz
cendum id iuramentum al. ku roszkazanyv
pościerać, rozciągać, extendere, porrigere : Reficientes sszywayacz, roszkladayacz, rospirayącz
y przewyedzyenyy przyszyagy 1466 AGZ XV 58.
(procedcns inde yidit alios duos fratres... in
2. 'pouczenie, praceptum : Przeto k temu
nayi... reficientes retia sua Mat 4, 21) ca 1418
przissedl (sc. Jesus Chrystus), abi mi takye...
tey to nauky syą dzyerszeli y tego roszkazanya 35 JA XIV 511.
XV med. R XXII 234.
2. 'dzielić na części, in part es dmdere : Mansum ... cum omnibus et singulis utilitatibus, proRozkazować fo rm y : praes. ind. 3. pl. rozka
yentibus, censibus... in eedmi manso ad prezują Galka w. 30; ^ part. praes. act. adv. roz
sens existentibus, in quolibet campo ad triplicem
kazując XV p. post. RRp XXV 175; adi. ac. p i f.
rozkazujące XV p. post. PF III 239; ~ inf. roz- 40 agrum roscladayacz 1464 TymProc 233.
3. 'rozważać coś, rozmyślać o czymś, de aliąua
kazować XV med. R XXII 233; ~ praet.
re cogitare, considerare : Vnde eius (sc. Mariae)
1. sg. m. -m rozkazowa! 1422 Kościan nr 941.
dc lor processit ex eo, quia quicumque ex eis
Z n a czen ia : 1. 'mówić, wyrażać słowami,
(sc. apostolis) bonum akqucd fecit contra hoc,
dicere, \erbis eloąm : Misit (sc. Iohannes)...
discipulos ad Xpum ,... u t... crederent, quod 45 ipsi spirituale malum sibi inferebant, et hoc
*roskladay0dzi in cordc suo maxime doluit
ipse esset yerus deus et homo simul... expriXV in. R" XXIV 64.
mendo eis roszkazuyącz im : Tu es, qui yenturus
4. rozkładać (rok, roki) 'wyznaczać, ustalać
es, an alium expectamus? XV p. post. RRp XXV
termin rozprawy sądowej, diem iudicii consti175; ~ Jacom przy tern bil, isz Lysszek kazał
*pyssac lyst quitacią, yam gy szam roskasowa<!) 50 tuerć*: Isz *Margazretha ne posiała Wiszacha
roscladacz roku medzi *Wolferamem a medzi
s Lyscową wolą 1423 Kościan nr 814; Jaco ten
[mao], gl. inter me, szobo 1395 Kościan nr 26;
lyst, czsso my gy Mycolay... posiał, tegom ya
Veniens Michael... recipiebat ylg. roszcladal
nye roscasowal anym przy tern bil, kyedy pyssan
terminum Staszconi 1415 AKH III 250; Jako
1422 ib. nr 941.
2. 'wygłaszać kazanie, pouczenie, orationem 55 yesdzil s listem pana starosczinim o<d> SzanS ło w n ik s ta r o p o ls k i V II

67

530

ROZKŁADAĆ

RO ZK OSZ

dziwoya... do pane Sdzichny do Trzebcza rok
rosipalisczye i roskopaly triginta scopulos graroszkladacz medzy Sandziuoyem et Sdzichnam
niciales 1481 ib. 224.
1415 Kościan nr 563; Jakom woyta ne sial roku
2. ' wykarczować, wziąć pod uprawę, agrum
roszkladacz o dwe rzeczy, ale o gedną 1417
sihestrem exstirpare, ut coli p ossit’: Quecunque
ib. nr 637; Rosklada roky facit ferias XV med. 5 autem predicte partes Onnyssym, Iwan, Andrey,
Zab 523; ^ (rok) rozkładan 'odroczony, prze
Vlka... in silvis, mericis, nemoribus ac alias
łożony na później termin rozprawy sądowej, dies
melioraverint al. rospravilyby, rosrobily, rosko
iudicii dilata, procrastinata : Terminus fuit propaly, hoc totum ad quatuor partes temporibus
rogatus, roszkladan, ex parte Robaczinszky,
eviternis inter se dividere debent 1475 AGZ
quod fuisset infirmus 1398 Leksz I nr 2595. 10 XVIII 95.
Rozkocenie 'pęknięcie, szczelina skalna, fissura
Rozkopanie 'teren po karczunku świeżo wzięty
saxf: Fissuras roskoczenye (war. kal.: *roskopod uprawę, nowina, agtr, ubi silva excisa est,
schienye) aut rossyedlini (et ingredietur, sc.
qui coli coeptus est, novale : Esz ot pandzidzehomo, scissuras petrarum et in cavernas saxosand lat w roscopaniw ne bil w niwach 1395
rum a facie formidinis domini Is 2, 21) MPKJ 15 PKKr I 242; Sassinus habet solvere quodlibet
V 88.
morgum per VI grossos vlg. acz poszywą roskoRozkocić się fo rm y : praet. 3. sg. m. rozkocił
pana, si autem non utifruantur, extunc per octo
Rozm 762; neutr. rozkociło Rozm 166;
condit.
grossos habet eis solvere labores XV TymProc
326.
3. sg. neutr. -by rozkociło Rozm 538; 3. pl. m.
by rozkociły Rozm 295; ^ part. praet. act. roz- 20
Rozkorzenić 'zapuścić korzenie, tu przenośnie:
kociw Rozm 73.
umocnić się, radices mittere, hoc loco translate:
Z n a czen ie: 'pęknąć, rozerwać się, rumpi,
firmiorem fieri’ : In caritate radicati w mylosczy,
dirumpi5: A yako yest ono zyelye vzralo y spadł
w lascze bozey rozkorzeneny (Eph 3, 17) XV
med. SKJ I 114.
kvyat z nyego, tako roszko[s]czyw szyą szam
one rozgy ovocz (paulatim maturescens per 25
Rozkosz fo rm y : n. sg. rozkosz XV p. pr.
seque rumpebatur) y vynydzye s nyego ptaR XIX 42, XV p. pr. R XXII 335, XV med.
szyek nadobny Rozm 73; Any tesz kto leye vyna
GIWroc 69r, etc.; ~ g. sg. rozkoszy FI i Pul
starego v nowe, any novego w stare ssądy, bo
35, 9, 1436 RRp XXIII 276, ca 1450 PF IV
by szye rozkoczyly (alioquin rumpuntur utres
578, etc.; <**•>d. sg. rozkoszy Rozm 313; ~ ac. sg.
Mat 9, 17) y rozlyaloby szye vyno, y ssądy 30 rozkosz Gn 184a, BZ Gen 18, 12, 1456 Zabby zgynąly ib. 295; Bo szye myeny, yze szye
UPozn 109, etc.; ~ i. sg. rozkoszą Pul 94 arg.;
vrval ten ystny povroz a vpadl, a takoż skrzepi
^ l. sg. (w) rozkoszy ca 1450 PF IV 570, 1471
a brzuch szye yemv roskoczyl y vyplynąly yego
MPKJ V 74, XV p. post. Sob III 348, etc.;
vnatrze s nyego ib. 762; ^ przenośnie: O myły
n.
pl. rozkoszy FI i Pul 15, 11, XV med.
synkv, rozkoczylo szye (concussum est) sercze 35 GIWroc 99r; rozkosze XV med. GIWroc 43 r;
moye, lyekwszy szye Rozm 166; O zalosczyva
^ n. a. ac. pl. rozkoszy XV med. Zab 513;
m atko,... by yvz vy[e]dzyala szyna tvego kla^ g. pl. rozkoszy XV med. GIWroc 48r, XV
kayącz a vmyvayącz nogy tego, yen y (leg. ji
med. R XXV 155, 1466 R XXII 24, etc.; roz
cgo5) ma przedacz..., vym, yschby thwe sercze
kosz Gn gl. 75a; ^ ac. pl. rozkoszy XV med.
40
rozkoczylo szye vyelyką bolesczyą ib. 538.
GIWroc 30v, 1454 R XLVII 352, BZ Gen 49, 20,
XV p. post. Kalużn 271; rozkosze ca 1500
Rozkopać fo rm y : praet. 3. sg. m. rozkopał
R XLVII 373; ^ i. pl. rozkoszami XV med.
1422 Kal nr 801; 2. pl. m. (-ście) rozkopali 1481
AG Z XVIII 224;
condit. 3. pl. m. (-by) roz
R XXII 234, XV med. R XXIII 269, XV p. post.
kopali 1475 AGZ XVIII 95; ^ part. praet. pass.
R XXV 265; ^ /. pl. (w) rozkoszech FI 138, 10;
45
ac. sg. m. rozkopany 1474 AGZ XVIII 87.
rozkoszach XV med. SKJ V 272. 276. 277,
M W 14a, etc.
Z naczenia: 1. 'kopiąc zniszczyć, rozsypać,
rozrzucić usypaną ziemię, foliendo violare, deZ naczenia: 1. 'najwyższa przyjemność zmy
słowa lub duchowa, przyjemne doznanie, voluptas :
strucre, disicere, aggerem exstructum disicere’:
Yssz <j>est Jan tego *czaso bil sz nami w RzeNocz posweczene mogę w rozkoszech (in deligoczyne ani yemu grobey szamotrzecz ne rosco- 50 ciis, Pul: w roskosszach) mogych FI 138, 10;
pal 1422 Kal nr 801; Sextum scopulum vidit
Roskosszy delicias XV med. GIWroc 30v; Saroskopano et rosorano 1444 AGZ XI 230,
piencia carnis, roskosch, inimica est dei (Rom
sim. 1446 ib. 264; In eodem prato vidit scopu
8, 7) ib. 69r; Non in commessacionibus, roskolum destructum perfossatum al. roskopany et
szya<ch>, et in ebrietatibus (Rom 13, 13)
rossypany 1474 AGZ XVIII 87; Dissipastis al. 55 ib. 98 r; Na tego srozumyenye wyecz, eze czlo-
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wyecza roskosch podluc czyala... zalezicz na
pyczu, na gedzyeny XV med. R XXII 237;
Z roskoszy celesthnych *sczodą vyelka byerze
czlowyek XV med. R XXV 155; Voluptates
luboszczy, roszkoszy czelestnye XV med. Zab 5
513; V roskoszy czelney chodzancz zaduszaan
słowo (a sollicitudinibus et divitiis et voluptatibus vitae euntes, suffocantur, sc. semen Luc
8, 14) ca 1450 PF IV 570; Voluptas rosskos,
luboscz, cochanye ib. 574; Yszesz ty velikey 10
roszcosy poszyval ib. 578; Sed quicumque...
intrauit in hanc archam penitencie,... si appetebat carnes, id est carnales voluptates vlg.
roszkoszy, lubosczy, modo appetit... grana, id
est spirituales refecciones 1454 R XLVII 352; 15
Kdicz yesm syo yusz starzała {leg. zstarzała)
a pan moy yuz kmyeczyem, na roskosz syo
dam (voluptati operam dabo)? BZ Gen 18, 12,
sim. 1471 MPKJ V 9; Apostolos incitat (sc.
Judas) dicens: Videte, quale exemplum... dat 20
magister noster, quod sibi delicias struit roszkosszy strogy XV p. post. Kałużn 271; Tesch
byl barzo czystego czyala, bo wschystka roskosch
czyelestną od szyebye byl otrączyl (nam carnis
voluptatem detestabatur) Rozm 31; Tesz yest 25
(sc. Jozef) barzo czychy, smyerny y dostoyny
a svey fwszej5) roskoschy czyelestne vyelyky
nyeprzyaczyel (totius voluptatis carnis inimicus)
ib. 38; Kto naydzye duszą svoyą na them svyeczye kv roskoszy, straczy ya na vyeky w pyeklye 30
(Mat 10, 39) ib. 313; Przykład o bogathym czlovyecze, który obloczyl szye v pavloky y v pyerly
a vzyval na każde roskoszy yyelykye (epulabatur cotidie splend de Luc 16, 19) ib. 394; Pła
kałoby y ty (sc. Jerusalem)... tego dnya, ktorego- 35
zesz yydalo sve czyalo na yyelyką roskosch
(cum enim carnis se yoluptatibus daret) ib.
447; ^ Passuia sum pro Christo domino sponso
meo. In cuius orto deliciarum, roskos, rosas
cum pomis coligam Gn gl. 75a; Rozkoszy (de- 40
lectationes) w prawiczi twoiey asz do concza
FI 15, 11, sim. Pul; Strumenem rozkoszi (Voluptatis) twoiey napogisz ie FI 35, 9, sim. Pul;
Delicie, roszkose (GIWroc 99 r: roskossy), mee
esse cum filiis hominum (Proy 8, 31) XV med. 45
GIWroc 43 r; O beat a regina deliciarum rosko
szy! ib. 48 r; Ilia comestio habebit plenam dulcedinem et suauitatem roskosz 1456 ZabUPozn
109; Nawibornyeysza ycziniona ies y słodka
w roszkoszach twogich, swianta bogorodzicza 50
M W 14a; Ten ps<aim> powyada, yze Xpus,
pastyrz dobry, owcze swoye... roskoszo bóstwa
y czlowecztwa żywy Pul 94 arg.; Tanta est
amenitas, roszkosch, paradisi XV p. post. GlDom 75; Nyebyeszkymy roszkoszamy oplyycze 55
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repleta XV p . post. R XXV 265; Item eius dileccio fuit super omnes habentes, imo super
omnes angelos na roszkosze ca 1500 R XLVII
373.
2. rto co wywołuje przyjemne odczucia, przy
czyna przyjemnych doznań, radości, wesela, quod
voluptatem, gaudium efficiP: Gesthcy mu on...
barszoveliko roskosz vkasal byl Gn 184a; *Tyś
roskosz bydła rayskego XV p. pr. R XIX 42;
Delectatio, roskos, peccatorum XV p. pr.
R XXII 335; Taczi bili mądrczi pogansczy,
pana boga nye snayączi, eze gymyenye y oczcziszni swe sche wschemi roszkoschami opuscziwschi, stali po mądrosczi, swe blogoslawyenstwo na tern cladącz XV med. ib. 234; Ipsi semper aggrauant corpora sua cibis, potibus, somno
et ceteris illecebris roszkoszamy XV med.
R XXIII 269; Que est ista, que ascendit de deserto deliciis affłuens, z puschczyey oplywita
w roschkoschaach, innixa super dilectum suum
(Cant 8, 5)? XV med. SKJ V 272, sim. ib. 276.
277, XV p. post. R XXV 265; Uczynyl bil pan
bog ray rozkoszy (parad,sum yoluptaiis) BZ
Gen 2, 8, sim. ib. 3, 23; Wiwyodl pan bog...
*rzeka wichadzayoczo z myasta roskoszy (de
loco yoluptatis) ib. 2, 10; Asser, tlusti chleb
gego a da roskoszy krolom (praebebit delicias
regibus) ib. 49, 20; Deus orbem ... ffecit ab
inicio tractus amore pio, in quo cunctarum
creat cetum deliciarum, gl. voluptatum rosko
schy 1466 R XXII 24, sim. 1461—7 Serm 176v;
Datque penas multas nimis exoptata voluptas,
gl. oblectamentum roskosch 1466 RRp XXII 12;
Libertas animi cibus est et vera voluptas, gl.
veridica opulencia roskosz ib. 16; W roskoschi
in deliciis (quam pulchra es, et quam decora,
carissima, in deliciis! Cant 7, 6) 1471 MPKJ W 74;
Roskosch crapula M W gl. 69; Na drodze
szwyadecztw twoych. koch<ał> yesm szye, yako
we wszech roskoszach (sicut in omnibus divitiis, FI: we *wszechem *bogastwo) Pul 118, 14;
Tu signaculum similitudinis dei, plenus sapiencia, perfectus decore, in deliciis paradisi fuisti
vlg... w roskosy w rayske bilas (Ezech 28, 13)
XV p. post. Sob III 348; Baczyczye, nadzny mylosnyczy thego *szvyathy, yz v roskoschy
a v bogaczthvye kambleczye sercza vasche
Rozm 606.
3. cradość, wesołość, gaudium, laetitia: Indica michi, soror, ut tecum gaudeam, huius sit
iocunditatis que racio et exuhacionis, gl. iubilacionis, gaudii, leticie rozkosy, que causa? 1436
RRp XXIII 276.
Rozkoszać cf. Urozkoszać
Rozkoszni cf. Rozkoszny
67*

532

R O Z K O S Z N IE

RO ZK O SZNY

Rozkosznie 1. 'zażywając rozkoszy, zbytkow
1 7 \;~ g .s g . rozkosznego 1466 RRp XXII 24;
m. rozkosznego BZ Deut 28, 54, M W 60a;
nie, wystawnie, obficie, o/m yoluptate, luxuriose,
fi. rozkosznej Rozm 36. 102. 443; neutr. roz
magnifice, abunde9: Roskosne wsywal (homo
quidam erat dives et induebatur purpura et
kosznego ca 1500 SIO cc XII 163, Rozm 25.
bysso et epulabatur cotidie splend de Luc 16, 19) 5 605; ^ d. sg. f. rozkoszne Rozm 34; rozkosznej
XV
GIWroc 48 v, .y/ra. XV p. post. GIDom
Rozm 102; neutr. rozkosznemu Rozm 235—6;
68; Nihil volumus pati in hoc mundo
^ ac. sg. m. rozkoszny M W 57b, XV p. post.
pro peccatis nostris, nisi tamen laute vlg. roszR XXV 183; fi rozkoszną XV med. SKJ I 75;
neutr. rozkoszne 1440 R XXV 242, M W 50a,
kosznye, viuere, crebra conviuia facere, secundum carnem viuere XV
R XXIV 366; 10 ca 1500 SlOcc XII 163; ^ v. sg. neutr. roz
koszne M W 60a;
i. sg. fi. rozkoszną XV
Considera, quid evenit diuiti epuloni, qui epu
labatur splend de roszkosznye z'6. 368; Nec
p. post. R I s. XXXIX; ^ /. sg. neutr. (w) roz
invenitur (sc. sapientia) in terra suauiter, rosz
kosznym Rozm 19; ~ n . p l . m. rozkoszne 1444
kosznye, viuencium (Job 28, 13) 1461—7 Serm
R XXIII 302, Rozm 26; neutr. rozkoszna Rozm
36v; W Wyelką Nocz dossthathecznye czeladz 15 21; ~ g . p l . m. rozkosznych XV med. SKJ V
nakarmy, ale nye roskosznye (diebus Paschalibus
274; ^ ac. p l.f. rozkoszne ca 1425 EwKReg 43,
abur.danter, non tamen delicate, pasce famiRozm 652.
liam)! XV p. post. R I s. XLI; Aliqui sunt,
Comparat. n. sg. neutr. rozkoszniejsze Rozm
qui in hac nocte (sc. novi anni) mensas eorum
823; ^ i. sg. rozkoszniejszym XV med. MPKJ V
laute roszkosznye, preparant XV p. post. 20 425.
R XXV 177; ^ crozpustnie, ejfuse, immodice,
Superlat. v. sg. m. narozkoszniejszy 1447—62
Zab 545.
intemperanteP: Roskoschnye voluptuose ca 1500
Erz 86.
Z n a czen ia : 1. 'sprawiający rozkosz, miły,
2. rwywołując rozkosz, przyjemnie, milo, o/ra
przyjemny, też piękny, powabny, qui yoluptatem
yoluptate, iucunde, delectanteP: Vzryala zyola 25 facit, iucundus, amoenus, suaris, etiam pulcher,
trawą roszkosznye ydaczy (herbes atque grayenustus: Secundo certe Paulus fuit vas deco
mina de terra pullulare vidit) Rozm 4; Svyeczyly
rum yscy svoty P<aweł> bil gest so<d) ocraszye (sc. czeluści Jesusa) roskoschnye albo yako
sony, roskosny Gn gl. 41 a; Kupyly rozkosne
nadobnoscz czyrvone roze (sicut florens rosa,
masczi (emerunt aromata Marc 16, 1) ca 1425
30
EwKReg 43; Dies absoluti roskoschne dny nyesic genarum species fuit speciosa) ib. 150.
Rozkosznik 'ten kto zabawia, rozwesela,
corne (d!es absoluti praetermnt, dies observabiles redeunt) 1444 R XXIII 302; Ilia est cogidowcipniś. qui deltctat, exhilarat, homo facetus :
Roskoschnyk oblectator ca 1500 Erz 86.
tacio morosa et delectacio myła a roszkosznya
XV med. PF IV 760; Sicut Christus dilexit vos
Rozkosznoć 'przyjemne doznanie, przyjemność,
yoluptas, delectatm: Delectabilitas lvbyeznoscz 35 et (radd t semetipsum pro vobis oblacionem et
vel roszkosznocz ca 1500 £rz 86.
hostiam <deo> in cdorem suauitatis nad szmak,
Rozkoszność 1. 'przyjemne doznanie, przyjem
nad wonyą szlotką, roszkoszną (Eph 5, 2) XV
med. SKJ I 75; Diligite eum, quia puer est mul
ność, radość, yoluptas, gaudium : Roszkosztum delectabilis lagGdne, roskoschne XV med.
nosczy, roszkoschy XV med. R XXIV 359.
2. 'przyczyna przyjemnych doznań, radości, we 40 SKJ V 261; Vszrzala szona, ze gest dobri owocz
geszcz s tego drzewa, a krazne na srok, a k wysela, quod yoluptatem, gaudium efficiP: Fluuius
dzenyu roskoszne (pulchrum oculis aspectuque
egred.ebatur de loco uoluptatis, gl. voluptatis
roszcosznosczi (Gen 2, 10) 1461—7 Serm 443 v.
ddectabile, MPKJRp V 17v: roszkosznye) BZ
Gen 3, 6, sim. 1471 M PKJV 7; Kadz:dlo wonyey
3. 'wrażliwość, zamiłowanie w rozkoszy, mollic ia : Quod enim mortem timendam puto, 45 *roskosnyee (cdoris suavissimi) a przechotney
offyervycze czasy swimi BZ Num 28, 2; Rosz[qucd] hic est uel ex corporis mollicie, roszkoszny may ca 1455 Dóbr 324; Visio tota erit
kosznosczy czala, uel ex mentis pussillanimitate
suauissima roszkosne 1456 ZabUPozn 108; Ach,
1461—7 Serm 321 v.
Rozkoszny, Rozkoszni fo rm y : n. sg. m. roz
moy kwyathkv naroszkosznyeyschy! 1447—62
koszny Gn gl. 41 a, ca 1455 Dóbr 324, 1461—7 50 Zab 545; Hic, gl. in paradiso,... iocunda funSerm 415r, etc.; fi rozkoszna BZ Deut 23, 56,
gere sede, g l delicato, roskosznego,... loco 1466
RRp XXII 24; Hoc templum sanctum est, sicut
M W 86b, Rozm 25; rozkosznia XV med. PF IV
patet, in artifice, materia et forma, et fine. Ex
760; neutr. rozkoszne XV med. SKJ V 261,
artifice sponsum (pro speciosum), ex materia
BZ Gen 3, 6. I Par 22, 5, 1456 ZabUPozn 108,
etc.; rozkosznie XV med. GIWroc Ir, MPKJRp V 55 preciosum, gl. graciosum roskoszni, ex forma

R O ZK O SZNY

spaciosum, ex fine gloriosum 1461—7 Serm 415 r ;
Comedite et bibite, amici mei, super mensam
meam, que solis electis est preparata... Vbi est
locus amenissimus roszkoszne XV p. post.
R XXV 174; Pro quo amenum vlg. roszkoszny 5
paradisum perdiderunt (sc. parentes primi)
ib. 183; O, iakiesczie to towarzistwo myeli rosz
koszne z oną panno laskawo! M W 5Oa; Kthora
kwyathek roszkoszny yrodzyla M W 57b; Panna
naswyąthsza Maria tego kwyathkv roszkosznego 10
iesth matuchna M W 60a; O Anno swyatha,
drzewo barzo roszkoszne! ib.; Roszga barzo
roszkoszna, kwyathek wonyayączy s szyebye
wypusczayacza M W 86b; Delectabilis lvbyezny,
roszkoschny ca 1500 Erz 86; Myesporney go 15
dziny czialo twe roskosne s krziza syęto ca 1500
SlOcc XII 163; Nye chciało syę pogrzescz cziala
twego roskosnego ib.; Vzrala (sc. Anna) tesch
drzewa roskoznym lystem ^okraszono (se frondibus arbores ornare, sc. vidit) Rozm 4; V onym 20
roskoschnym vydzenyv y zamyeskala svey
slvzby ib. 19; Vsta yey roskoschna była (delectabile fiiit) ib. 21; Yey (sc. Maryje) gloz byl
znamyenyty, slotky, slvzny, roskoschny a barzo
vczyeschny (eius vox... fuit... sonora, delecta 25
bilis, dulcis et amena) ib. 23; W yego *chczyenyv
zawzdy są [...] roze, kvyatky z lylya, wschytko
rozkoschne *kvyeczy (flores pullulantes), tamo
roskoschna vonya cinamona y balsama,
y vschego roskoschnego kvyeczya (suavissimus 30
odor cynamoni et cum ... floribus amomi).
W yego *chczyenyv zavzdy yest czasch ros
koschny ib. 25; Tamo moy oblyybyenyecz po
żąda młodych panyen, poyączych yako svonky
roskoschne (iuvencuiarum in medio psallen- 35
tium tympanistriarum) ib. 26; Przymączaya mye,
abych ten slyvb... przestąpyla, bo mye yvsch
oddalayą tvey roskoschney mylosczy (a tua
dulcedine... iam evellor) ib. 36; Ty ystne chleby
*byle byale a barzo roskoschney vonyey (sapo- 40
ris suavis) ib. 102; Tako yedly wschyczy a dzyvovaly szye roskoschney smacznosczy (panis
saporem admirantes) ib.; Roskoschne było
wzdychanye yego vyelebnych vst (suavissimus
anhelitus fuit eius oris) ib. 152; Tedy dom byl 45
napelnyon roskoschney vonyey od tey masczy
(domus impleta est ex odore unguenti Jo 12, 3)
ib. 443; Yego krassne y barzo rozkoschne vezrzyenye to szye było zmyenylo ib. 833; ^ Ros
koschny yoluptuosus ca 1500 Erz 86; Sed ser- 50
vus prout esse yoluptuosus, id est roszkoszny
et rad ca 1500 R XLVII 372; ^ w złym rozu
mieniu lac. hibernus może jako hilarus: Czasch
roskoschny (mamotrekt mikulowski: czas zymni)
tempus ibernum (quoniam multitudo magna est 55
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et tempus hibernum III Ecdr 9,11) 1471 MPKJ V
54.
2. rdelikatny, subtelny, miody, wypieszczony,
delicatus, tener, mollis': In delicatam, w roskoszne, faciem 1440 R XXV 242; Quantum diligens fuit circa suum filiolum, ne ipsius membra
delicata et tenera, syny yescze mlodemy, aby
yego czlonkow roskoschnych a młodych, lederet! XV med. SKJ V 274; Salomon, sin moy,
gest dzecyo malyytke a roskoszne (puer parvulus
est et delicatus) BZ I Par 22, 5; Roskoschny
tenellus (filius fui patris mei tenellus Prov 4, 3)
1471 MPKJ V 67; Wschakosch nye yest po
dobno, aby<ch> tako roskoschne, tako yyelebne,
tako syyate dzyevyczy byl oblyvbyen ya nądzny
(ut yirgini tam tenere, tam sancte copularer)
Rozm 34; Alye myloszyerny Krystus... zlyvtoyawschy szye yego (sc. św. Bartłomieja)
roskoschnemy yrodzenyy y kazał szye yemv
obucz ib. 235—6; Yze myły Krystus byl barzo
roskosnego przyrodzenya ib. 605; Yąly mylego
Iesucrista y zyyązaly... rące yego,... rące
zapraydą dzyeyycze y rozkoschne... zyyązaly
ib. 652; Tez ym czyalo... mylego Iesucrista
było roskoschnyeysze y yyelebnyeysche, tern
bolescz yego była gorzczeyscha y przykrscha
ib. 823; ^ cprzywykły do wygód, zniewieścialy,
mollis, delicatus, effeminatus : Czlowyek ros
kosnego ziwota... y nyeczisti barzo (delicatus...
et luxuriosus yalde) zavidzecz bodze bratv swemv
BZ Deut 28, 54; Czanka zona y roskosna
(tenera mulier et delicata), yas to nye mogła
chodzicz po zemi... prze myokoscz swych nog
y czankoscz wyelyko, zawydzecz bodze mozv
swemy ib. 28, 56; ^ 'wyszukany, exquisitus*:
Czeladz twą posspolithą pothrawą, a nye
roskoszną karmy (familiam grosso cibo non
delicato nutrias) XV p. post. R I s. XXXIX;
^ Myły Yezvs Kryst (był obnażon) y posmyewan. (K ako) slvsza, ezzbych ya [...] y rozkosznyeyszym (odzieniem był) odzyan (Iesus Christus fuit nudatus et derisus, quomodo ergo
decet, ut ego servus yestiar delicatioribus)?
XV med. MPKJ V 425.
3. 'lubiący rozkosze, ąui voluptates amaP:
Alya pars seminis cecidit secus yiam, id est in
cor, yariis temptacionibus demonum subiectum,
yel in cor yanitati et yoluptati, id est proprie
*rostossnye, expositum (Luc 8, 12) XV med.
GIWroc Ir.
Cf. Rozbożny
Rozkoszować 'używać rozkoszy, przyjemności,
roluptatibus frui : *Bylam s lmodoscy (pro
mlodoscy) pvsthy, ne *dbeyacy, roskosvyacy
(SkargaPloc w. 5: w roszkoszy) SkargaWroc
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w. 5; Oblectari, id est delectari roschkoschovacz
2. pl. rozlejcie Pul 61,8; —' inf. rozlać Naw 156,
ca 1500 Erz 86.
XV p. post. R XIX 98; ^ praet. 3. sg. m. rozlał
Rozkraczyć (o nogach) 'szeroko rozstawić,
Bogur E, 1413—4 Msza I s. 261, sim. VIII;
rozłożyć, (pedes) late divaricare : Tendit fsr. pe^ condit. 3. sg. neutr. rozlałoby Rozm 295;
des) roscraczyla XV p. pr. R XVI 346.
5
^ part. praet. pass. n. sg. neutr. rozlano XV ex.
Rozkrawać 'cięciem dzielić na części, przecinać,
MacDod 141; ^ praes. pass. 3. sg. f. rozlana
aliąuid dissecare : Glos boszi rozcrawaioczy (injest FI i Pul 44, 3;
fut. pass. 3. sg. f będzie
tercidentis) plomen ogenny FI 28, 7, sim. Pul.
rozlana 14?4 Msza III s. 58, sim. IV. VI. XIV;
Rozkrawić cf. Rozkrwawić
praet. pass. 3. sg. f. rozlana była Rozm 120;
Rozkruszyć 'połamać na drobne części, rozbić, 10 jest była rozlana Rozm 151.
friare, comminuere, conterere*: Ut ipsas rotas
Z n a czen ie: 'spowodować wypływ cieczy, wy
dissiparet roscrusil Cra gl. 170b; ^ przenośnie:
lać ciecz, ejfundere*: Ysz pogro<dki> podnosi
Bo mamly patrzycz na tve mąky, rozkruschy
y wodan na yego dzedzi<nę> wsiał (pro rosiał)
szye moye sercze ve mnye itozra 502.
Cf.
1404 Piek VI 233; Wzyavschy y (leg. ji,
Wskruszyć.
15 sc. jad), rozlyeye ("rozleję3) yeczscha cząscz
Rozkrwawić, Rozkrawić ' zranić do krwi, krwią
y ogyen Rozm 106; Any tesz kto leye yyna sta
zbroczyć, ndnerare, sanguine spargere : Conrego v nowe, any novego w stare ssądy, bo by
szye rozkoczyly y rozlyaloby szye vyno (aliocussis et resecatis hostiis domus prefate predicquin rumpuntur utres et vinum effunditur Mat
tum Nyedzwyadek in eadem domo arripiens
detinuit, circa quam detencionem ipsum san- 20 9, \1) ib. 295; ^ krew rozlać 'wytoczyć krew,
sanguinem profundere*: Wy<e)rzsze w tho, czloguinolavit al. roszkrawyl et domesticam viowyecze, ysz Iesu Cristh... szwą szwyenthą krew
lenciam fecit, quam sanguine prefati Iohannis
roszlal (Bogur B—D: przelał) za nasz krzesanguinolavit al. roszkrwawyl 1491 AGZ XVII
szczyany Bogur E; To gest... kelich krwe mo267; Zamath czyaszky dostał szya mye, ubogyey zenye, vydzącz roszkrw[y]awyone me mylę 25 yey..., yaasz krew za waas y za wele luda bąndze
roszlana (effundetur, Msza I. VIII: kelych...,
narcdzenye XV p. post. R XIX 48; On yest
yensze... roszlal, VII: krwye..., yasz... yylana,
vyerny pellykan..., dal szwe szyercze rosskrwaXII: prz[y]elana bodzye) na otpusczenye grzewycz ib. 51.
choom 1424 Msza III s. 58, sim. IV. VI. XIV;
Rozkrzewić 'spowodować rozwój, rozrost cze
goś, tu przenośnie: umocnić, pokrzepić, efficere, 30 Krew szwyatha s thwego bokv..., czosz raczył
rozlyacz szwyebodnye za nasz grzeschne, oczyut aliąuid floreat, augeatur, hoc loco translate:
sczy nasche szamnyenye Naw 156, sim. XV
confirmare, corroborare*: Vczy<e)czmy sya po
p. post. R XIX 98; Tham krew roszląno *ophitą,
dar ducha svyatego, aby on raczył nassze syerszeszcznasczye królów zabytho XV ex. Mac
cza roskr<z;evyczawlacznamdar ducha svya35
Dod 141; ^ rozlać przed kimś sierce 'szczerze
tego XV
SKJ I 147.
się wypowiedzieć, być szczerym, wylewnym wobec
Rozkrzyżować (o rękach) 'szeroko rozłożyć,
kogoś, sensus suos alicui aperire, totum se alicui
wyciągnąć na boki, (manus) in formam crucis
patefacere : *Rozslyeycze (effundite, FI: wileyextendere : Thu opyodz myły Yesus roszkrzycze) przed nym szyercza wassza Pul 61, 8;
zowaw (Rozm 597: rozcr<z)izovavschy) swogy
przen. 'rozprzestrzeniając się ogarnąć kogoś,
*swoczy rocze y pokloknol nagyma kolyanoma 40
extendendo se aliąuem amplecti*: A pan nye odna zemo 1451 MacDod 105.
pvsci gemv, ale tedy... nawyoczey pirzchliRozkwiść 'wypuścićpączki, nowe liście i kwiaty,
woscz gego rozlege syo w pomsto (pro
germinare, nova folia et flores edere : Nalasl
y poms a) przecziw czlowyeky temv (furor eius
(^c. Mojżesz) *rosquetlsyo rosgo (invenit germinasse yirgam) Aaronowo... *rosquitayocza 45 fumet et zelus contra hominem illum) BZ Deut
29, 20;
(o oznakach uczuć) 'pojawić się,
syo pokowim BZ Num 17, 8.
odmalować się, apparere : Rozlana iest (diffusa
Rozkwitać się 'wypuszczać pączki, nowe liście
est) miloscz w wargach twogich FI 44, 3, sim.
i kwiaty, germinare, nova folia et flores edere*:
Pul; Rozlyana myloscz była v yego ysczyech
Nalasl (sc. Mojżesz) *rosquetlsyo rosgo Aaro
nowo... *rosquitayocza syo pokowim (turgenti- 50 (diffusa fuit gratia in labiis ipsius), ysch byl...
barzo rozpravnych obyczayow Rozm 120; Alye
bus gemmis) BZ Num 17, 8; Vinee letantur in
były yyelmy czyste (sc. wargi), bo yest była roz
palmite vynycze szya roszkwitayą XV p. post.
lana myloscz pod nymy (diffusa fuit gratia sub
R XXIV 374.
illis) ib. 151.
Rozlać /o r r a j: praes. ind. 1. sg. rozleję Rozm
Rozlanie rozlanie krwie 'wytoczenie krwi, za
106; 3. sg. rozleje BZ Deut 29, 20; ^ imper. 55
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bicie, actus sanguinem profundendi, interficiendC:
propter multitudinem, roszlisznosczy {leg. roz
Strages *roszlenye krwye 1437 Wisi nr 228 s. 89;
liszność), yirtutum ib. 280.
Yusz glcdem, yusz czasthym morem,... yusz
2. fróżnorodność, wielorakość, varietas, diverudrączenym, na ostathku krwyą (pro krwye)
sitas’: Genera {sc. linguarum) rozlicznoscz (alii
roszlanym, nye karz, boże, potapyenym! XV 5 quidem per spiritum datur sermo sapientiae,...
ex. MacDod 138; Tegodlya, mylosczyvy krolyv
alii discretio spirituum, alii genera linguarum I
Herodzye, chczeschly myecz pomstą rozlyanya
Cor 12, 10) ca 1400 PF IV 753; Szwyąnthy
krvye, które ssą pobyty, pomsczy nad thym złym
duszye,... zaszy {leg. zażży) w nych ogyen
czlovyekyem! Rozm 798.
szw[y]ey szwyąnthey mylosczy, genszye przyez
10 roslicznoscy wszystkych yanszykow lud szebral
Rozlenie cf. Rozlanie
Rozlewać rozlewać krew 'wytaczać krew, san
yyary w gyednosczy XV p. post. R XXV 236;
guinem profundere, sanguinem alicui mittere9:
^ rozliczności rucha 'szata na zmianę, uro
Yzecz thak dawno roszlewągya krew luczką
czysta, vesets mutatoriae, ąuae diebus festis
m arno..., przetho ye karze bog yawno XV ex.
induebantur*: Mutatoria, id est rozlicznosczy
15 rucha (in die illa auferet dominus... mutatoria
MacDod 140.
Rozleźć się 1. 'leząc rozpełznąć się, reptando
et palliola Is 3, 22, 1471 MPKJ V 88: odmyedigredi, discedere*: (ch)robaki się (coś) rozlazło
nysta rucha) XV p. post. Kalużn 281.
'zalęgło się w czymś robactwo, \ermes in aliąua
1. a. 2. Roslicznosczy XV p. post. R XXV
258.
re apparuerunf: Chrobaky sze to roszlyazlo
(sca+ere coepit vermibus, 1471 MPKJ V 16: 20
Rozliczny fo rm y : g. sg. m. rozlicznego BZ
scaturiebat vermibus robaky schią rozlaslo,
Ex 8, 21. I Par 15, 16; /. rozlicznej XV med.
war. lub.: *rosplaslo) a zgynolo BZ Ex 16, 20.
R XXII 322, MPKJ V 13; neutr. rozlicznego
2. w błędnym rozumieniu czes. se rozvlazovase
1471 MPKJ V 102; ^ d. sg. f. rozlicznej BZ
Lev 7, 24; ^ ac. sg. m. rozliczny BZ Gen
'irrigabatur* jako se rozlezaśe 'ibatur: Wznyosl
i. sg. neutr. rozlicznym 1471 MPKJ
Loth oczy y uszrzal wszitkyey zemye wloszcz 25 6, 14;
{pro wszitko zemyo u wloszczy), ges to szo
V 19 l ~ g . pl. rozlicznych MPKJ V 108; m. roz
wszitka rozlazła, y wszitek Yoidan <vidit omlicznych 1471 MPKJ W 136; fi rozlicznych MPKJ
nem, war. omnem terram, circa regionem IordaV 19; neutr. rozlicznych BZ II Par 34, 17;
nis, quae universa irrigabatur) BZ Gen 13, 10.
—' d. pl. m. rozlicznym 1471 MPKJ V 55;
ac. pl. fi.
Rozlicznie 1. frozmaicie, różnym sposobem, 30 /. rozlicznym BZ II Par 34, 13;
rozliczne BZ II Par 23, 13; neutr. rozliczna
varie, diverse, vario modo : Stała yest krolyowa
BZ II Par 26, 15. Neh 5, 18; ~ i. pl. fi. rozlicz
na prawyczy twoyey, w odzyenyu *poziaczonymi 1471 MPKJ V 57.
nym, ogardnyona rozlycznye (circumdata varietate, FI: rozliczitosczo, JP XXXVI 350: <ro>sZ n a czen ie: ' rozmaity, różnorodny, wielo
lycznye) Pul 44, 11; Disperibunt roslicznye za- 35 raki, różnego gatunku, varius, diversus, multigyną (maledicentes autem ei disperibunt Psal
plex, non unius generis : In illa die... auferet
36, 22) 1471 MPKJ \ 64; Juxta illud multifarie,
dominus... linteamentum rucho barwy rosliczrozlicznye, multisąue modis olim deus loąuebaney (Is 3, 22) XV med. R XXII 322; Ti yczyn
tur patribus XV p. post. GIDom 89.
sobye korab s drzewa heblowanego, przebitek
2. 'bardzo mocno, valde, vehementer*: Zodala 40 w nyem rozlyczni sdzalasz (mansiunculas in
arca facies) BZ Gen 6, 14; Napelnyony bodoo
czyebye dusza moya, kako rozlycznye {FI: rozwszitczi domowye egipssczy much roslycznego
liczicze) tobye czyalo moye (quam multipliciter
płodu (diversi generis) BZ E \ 8, 21; Tuk
tibi caro mea)! Pul 62, 2.
m archi... bodzyeczye myecz ku potrzebye
(Rozlicznoć) Rozlisznoć 'duża ilość, mnóstwo,
multitudo*: Est etiam mundus locus incultus..., 45 roslyczney (in varios usus) BZ Lev 7, 24;
Rzeki Dauid ksyoszotom sług koscyelnich, abi
item est horridus propter multitudinem bestiaystauily z bracye swey spyewald na organoch
rum rosly<s)ch<n)oczy nyerosumnych zwyey rozlycznego stroia, to gest na roczni<ca)ch
rzad XV med. SKJ V 280.
y na rothach, y na kobossye y na zwoneczkoch
Rozliczność, Rozliszność 1. 'obfitość, mnóstwo,
mnogość, multitudo*: In istis verbis virgo Maria 50 (cantores in organis musicorum, nablis yidelicet
et lyris et cymbalis) BZ I Par 15, 16; Ksyoszota
a triplici genere deliciarum commendatur.
y zastopi przi nyem, y wszitek lyvd zemski
Primo de plenitudine, prze pelnosczy, giaciaraduyocz syo a trobyoc trobamy y w rozlyczne
rum ..., 2° de multitudine, prze roslyschnosczy
godzbi (diversi generis organis) BZ II Par 23, 13;
{leg. rozliszność), yirtutum XV med. SKJ V
277; In istis verbis virgo Maria commendatur 55 Wzdzalal w Ierusalem rozlyczna dzala ^diversi
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Rozliczysty 'różnorodny, odmienny, varius,
generis machinas) ku obronye myesczskey
diversuś: Repleti sunt omnes spiritu sancto et
ib. 26, 15; Nad tymy tesz, ktorzi ku rozlycznim
ceperunt loqui yariis, ioszlyczistimy, lingwis
potrzebam (ad diversos usus) brzemyona no(Act 2, 4) XV med. R XXIV 372.
syly, biły pysarze a mystrzowye ib. 34, 13;
Rozliczytość 'rozmaitość, tu: różnobarwność,
Srzebro, gesz nalezono w domv bozem zgroma 5
piękność, varietas, hoc loco: varietas colorum,
dzono a dano włodarzom rzemyoslnykowim
pulchritudo : Przistopila crolewna na prawiczo
a <k> rozlycznich dzal kowanyy (praefectis
twoio... ogarnona rozliczitosczo (circumdata
artificum et diversa opera fabricantium) ib. 34,
yarietate, Pul: rozlycznye) FI 44, 11; Wszitka
17; Przipravyano k memv stołu... rozłyczna
vyna (vina diversa) BZ Neh 5, 18; Opere poii- 10 sława iego czori crolowey od wnotrz, w podolczech zlotich, ogarnona rozliczi<to)sczami (cirmito działem roszlycznym podług barwy (war.
lub.: dzalem roszlycznich barw; rationale quocumamicta yarietatibus, Pul: rozlyczytymy) Fl
que iudicii facies opere polymito Ex 28, 15)
44, 15.
Rozliczyty 1. 'rozmaity, wieloraki, tu: różno
1471 MPKJ V 19; Proselitis roslicznym goscziem (ut in tertio anno proselytis et advenis 15 barwny, piękny, varius, multiplex, hoc loco:
versicolor, pulcher : Wszytka sława yego czory
ministraret omnem decimationem Tob 1, 7)
krolyowey od wnętrza, w podolczech złotych,
ib. 55; Pigmentis rozlicznymy masczamy (ut sex
mensibus oleo ungerentur myrrhino et aliis
ogarnyona rozlyczytymy (circumamicta yarie
sex quibusdam pigmentis Esth 2, 12) ib. 57;
tatibus, Fl: rozliczi<to)sczami) Pul 44, 15.
2. 'różnorodny, odmienny, varius, diversus :
Manna roslicznego korzenya (facite manna 20
Bar 1, 10) ib. 102; Roszlyczney barvy (war.
Pola nye poszeway rosliczitim szemyenyem
kul.: *rozliczoney barwy diuersi coloris; fecit(diyerso semine) BZ Lev 19, 19.
Rozlić 1. 'wytoczyć, wylać, effundere*: Pomsta
que ei tunicam polymitam Gen 37, 3) MPKJ
V 13; Roslycznich a rosmagitich gansly (war.
krwe sług twogich, iasz rozlita iest (qui effusus
hal.: rozmagyczi ganczczy aut gandzby seu 25 est) Fl 78, 11, sim. Pul.
gansly) et vniuersi generis musicorum (Dan
2. 'rozszerzyć się, zająć większą powierzchnię,
extendi, porrigP: Rosz[y]lylą <się) (war. kal.:
3, 5) ib. 108; ~ Vicissitudinis obumbracio
roschyrzila schą) infusa (igne comburet, sc. verozlicznich wmyslow (war. lub. rp.: vicissitudinis
stimentum, eo quod infusa sit in superficie
obvmbracio, quia non procedunt ab eo yicisim
et mała, id est roszlycznych wmyslow; omne 30 yestimenti... lepra Lev 13, 55) MPKJ V 22.
3. w zbyt dosłownym tłumaczeniu łac. effundere
donum perfectum desursum est, descendens
a patre luminum, apud quem non est trans'wylać, zupełnie zużyć, osłabić, consumere, infirmum reddere (?): Ale moye malem nye po
mutatio nec yicissitudinis obumbratio Jac 1,17)
1471 M PK JY 136. ^ Cf. Rodziczny, Rozliczony.
ruszony so nogy, nyemalem rozlyly so (Fl:
Rozliczony 'rozmaity, różnorodny, varius, di- 35 wilili S0) poszczya moya (paene effusi sunt
gressus mei) Pul 72, 2.
versus : Rozliczoney (war. lub.: roszlyczney)
Rozlisznoć cf. Rozlicznoć
barwy diuersi coloris (mamotrekt mikulowski:
Rozliszność cf. Rozliczność
rozliczne barwy; fecitque ei tunicam polymi
Rozłamać 'przez zginanie coś na kawałki
tam Gen 37, 3) 1471 MPKJ V 13. — Może
40 podzielić, diffringere : Wzyayschy (sc. Jesus)
należy rektyfikować na rozliczny.
szyedmyora chleba y ryby, podzyekovawschy
Rozliczycie 'bardzo mocno, valde, vehemenbogv oyczv, rozlamawschy (fregit Mat 15, 36)
ter3: Szodala czebe dusza moia, kaco rozliy dal szwym zvolyenykom Rozm 359.
czicze (Pul: rozlycznye) tobe czalo moie (quam
Rozłączać form y: praes. ind. 3. sg. rozłącza
multipliciter tibi caro mea)! FI 62, 2.
Rozliczyć 1. 'ustalić liczbę czegoś, policzyć, 45 XV med. R XXXIII 122, BZ I Reg 15, 32,
Pul 49 arg.; ~ part. praes. act. adv. rozłączając
aliąuid numerare : Vidi tur barn magnam in celo,
Fl i Pul Ath 4, M W 8 b ; ^ inf. rozłączać XV ex.
quam nemo dinumerare, roszlyczycz, poterat
PF V 23. 26; ^ praet. 3. sg. m. rozłączał BZ
(Ap 7, 9) XV p. post. R XXV 181.
Deut 32, 8, Pul Deut 10.
2. 'określić wielkość czegoś, wymierzyć, aliZ n a czen ie: 'oddzielać, rozdzielać, secernere,
quid dim etirf: Kto znage mocz gnewu twego 50
seiungere, separare, segregare’ : Wera krzy<e)sa prze strach twoy gnew twoy rozliczicz (quis
cyanska ta gest, bychom... troyczo w gednoszczy
noyit... prae timore tuo iram tuam dinume
czczyly, any smeszayancz person, any osobę
rare, Pul: rozmyerzycz) ? FI 89, 13.
(pro osoby) roszloczayocz (neque substantiam
3. 'zbadać, rozważyć, examinarć>: Roslyczy
55
separantes) Fl Ath 4, sim. Pul, M W 8b; Yako
examinet XV p. pr. R XVI 346.
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rozlocza pa<sterz ow)cze od kozlow fsicut
pastor segregat oves ab haedis Mat 25, 32)
XV med. R XXXIII 122; Gdysz dzelil nawyssze
(pro nawysszy) narcdi, gdysz rosloczal syny
Adamoyi (quar.do separabat filios Adam), vsta- 5
vil gest myedze podle liczby synów israhelskych BZ Deut 32, 8, sim. Pul Deut 10; Ysz
Xpus... rozlocza sprawyedlywe od nyesprawyedlywych y od zlosnych Pul 49 arg.; Y rzecze
Agag: Tako prawye gorzka szmyercz rozlocza 10
(sicine separat amara mors)? BZ I Reg 15, 32;
Diemere roszdzelyacz vel roszlączacz XV ex.
PF V 23; Roslączacz disparare ib. 26.
Rozłączenie f o r m y : n. sg. rozłączenie Gn
gl. 78 b, ca 1500 JARp X 127v; ~ g. sg. rozłą 15
czenia Sul 43, XV med. SKJ V 260, MPKJ
V 131, XV ex. Zab 444; ^ d. sg. rozłączeniu
Rozm 618; ~ i. sg. rozłączenim Rozm 524.
525.
Z n a c z e n ia : 1. foddzielenie, rozdzielenie, se- 20
iunctio, separatio : Veniale peccatum, que priuat
et separat hominem celesti regno... O quantus
erit ille dolor in illa separacione o kakocz to
rosloczene bodze barso salobne! Gn gl. 78 b;
Resolucionis corporis ab anima roszlączenyą 25
(tempus resolutionis meae instat II Tim 4, 6)
MPKJ V 131; Roslączenya XV p. post. JA
XII 144; Przyschedlesz kv rozlączenyy przyasny,
thvemv mystrzovy y thvemv mylemv pastyrzovy
30
krzyvdą czynycz? Rozm 618.
2. 'rozstanie się z kimś, separatio, disiunctio :
Abo my boleszcz a plącz wzyawyasch mego od
czebye przes twa szmyercz roslączenya a n ...
planctum mihi annuncias mee a te per mortem
tuam separacionis XV med. SKJ V 260; Panno 35
slyczna, sze mną nye myey roslączenya dla
mnogych ludzy szoczenya! XV ex. Zab 444;
Quam molesta... fuit ipsorum separacio, roslączenye, dum ipsum tempore captiuitatis... derelinquerunt (sc. apostoli)! ca 1500 JARp X 127 v; 40
Laskave odpovyedzenye mylego Iesucrista svey
matcze przed yego rozlączenym Rozm 524,
sim. ib. 525.
3. 'odejście skądś, opuszczenie czegoś, actus
ex aliąuo loco abeundi, aliąuid relinąuendP: 45
Gdysz sz roslączenya poddanych (ex separatione subditorum) gymyenye panów cząstokrocz
opvsczew[y]a..., wydzalo szą naszim ryczerzom
they skcdze... szą przecziwycz Sul 43.
Rozłączować frozdzielać, rozgraniczać, sępa- 50
rare, s e iu n g e r e Roslączuge (war. kal.: roslączągye) discerminans (Iordanis disterminans ad
marę orientale Ezech 47, 18) MPKJ V 107.
Rozłączy ciel 'ten kto rozłącza, oddziela, qui
separat, seiungif: Roszląncziczel separator (et 55
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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sedebit separator in Azoto Zach 9, 6) 1471
MPKJ V 116.
(Rozłączyć) Rozłęczyć f o r m y : praes. ind.
2. sg. rozłączysz BZ Ex 13, 12; 3. sg. rozłączy
Rozm 491; ~ inf. rozłęczyć XV p. post. R I
s. XLVII, XV ex. PF V 22; ~ part. praet.
pass. ac. pl. m. rozłączone XV med. R XXII
242; ^ praes. pass. 1. pl. m. rozłączonismy BZ
Neh 4, 19; 3. pl. neutr. są rozłączona BZ Num
36, 10;
condit. pass. 3. pl. m. byliby rozłą
czeni Sul 38.
Z n a c z e n ia : 1. eoddzielić, rozdzielić, wyłą
czyć, separare, seiungere, segregare : Czinyą
(sc. boży synowie) dzyalo a sluszbą, rozłączone
sslaczayącz, a rosdrwane gednayącz XV med.
R XXII 242; Rozloczysz (separabis) wsziczko,
czso szywot cdwyra, panu BZ Ex 13, 12; Any
sobye smyeszana bodo pokolenya, ale tak
ostano, iakos so bogem rosloczona (ut a do
mino separatae sunt) BZ Num 36, 10; Mi
rozloczonismi opodal geden od drugego (nos
separati sumus in muro, procul alter ab altero)
BZ Neh 4, 19; Trudnyey lenywsthwo z nyescząsczym rozląnczycz (rarius a pigritia infortunium separabis) XV p. post. R I s. XLVII;
Roszlączycz seponere XV ex. PF V 22; Kyedy
przydzye syn czlovyeczy..., tako zbyerze
yschytky lyvdzye przed szye a on ye rozłączy,
yako rozłączy (R XXXIII 122: rozlocza)
pastucha ovcze od koslow (separabit eos ab
invicem, sicut pastor segregat oves ab haedis
Mat 25, 32) Rozm 491.
2. 'wydzielić ze wspólnoty majątkowej, wy
znaczyć komuś dział spadkowy, rei familiaris
divisae partem alicui tribuere, hereditatis partem
assignare : Yakokole nyekthora bracza myedzi
sobą alybo szostri sz brathem bilibi w gymyenyy
oczczisnem oth szebye rosląceny y rosdzeleny
(sint ab inyicem in bonis paternis separati et
divisi, Dział 28: gdy... oczczyzną badą oddzeleny) Sul 38, sim. ib.
Rozłęczyć cf. Rozłączyć
(Rozłomek) Ozłomek 'odłamany kawałek cze
goś, ułamek, ogryztk, fragmentum, pars abruptd:
Oszlomky fragmenta ca 1450 PF IV 572; Oszlomek ambesus ca 1455 JA XIV 489; Obesus
ogrysek, oschlomek ca 1500 Erz 61.
Rozłomić 'przez zginanie rozdzielić coś na
kawałki, złamać, diffringere5: Kdiz odpoczywase
s nymy, *wso chleb y pożegna, y rozlomy, ac
fregit (Luc 24, 30), y podawase gym ca 1425
EwKReg 42; Jako kmothowycz Stanek przełomil
my ploth a roslomil 1428 Kościan nr 1349;
Accepit panem ..., benedixit, przeżegnał, fre
git, roszlomyl (Msza III. VI. VIII. XIV: la68

538

R O Z Ł O M IĆ

R O Z M A G A Ć SIĘ

maal, IV: przelomyl), dedit discipulis suis
disponas, Msza I. VIII: racz sdrządzycz,
ca 1431 Msza XII s. 216, sim. V, sim. Rozm
III: roszgodz albo sądzy, V : *roskodzycz, *roslo541; Yakom ya Yanowj nye roslomyl plothu
szisz, V I: raczy... roszykovacz, rosgodzycz, srząyego gwalthem anim wpusczyl bydła mego
dzycz, VII: aby... rozgodzyl, XII: roszgodz,
w ogrod yego 1467 ZapWarsz nr 1287; ^ 'zbu 5 XIV: raczy... rosikowacz, szgcdzycz, srządzycz)
rzyć, zniszczyć, destruere, delere : Bo dzyalo,
1426 Msza IV s. 314; Rosloszicz d sponere 1437
ktorem yczynyl, gvaltem rozlomyl (violenter
Wisi nr 228 s. 86, sim. ca 1500 Erz 86.
4. 'odroczyć, przełożyć sprawę sądową na inny
fregit).. y moy stavek... zdeptał nogamy Rozm
133.
termin, causam differre, proferre5: Nuncius...
Rozłomienie 1. 'podzielenie na kawałki, zła 10 domini Naklensis distulit terminum vlg. roslozil
manie, actus aliquid dijfringend?: Sicut radius
1400 KsZPozn nr 384; Nicolaus... astitit sesolis vitrum penetrat, promyen słoneczny sklo
cundo termino et primus fuit dilatus vlg. roslozon 1401 ib. nr 558; Seczslaus... debuit staprzechodzy, sine vitri fraccione roslomyenya
XV med. SKJ V 259.
tuere... Paulum ... et non statuit, et in secundo
2. 'wyłom w murze obronnym, pars muri 15 termino eis prorogavit roszloszil 1422 Czrs 262;
Szemek tamąuam nunccius d:fert aut rozlozil
subruta : Rzeki yest (sc. bog), by ye rozproszył
secundum terminum 1441 AGZ XIV 23, sim.
albo zatracyl, by Cgdyby5) ne Moyszesz, wy
1443 ib. 116.
brany yego, staal w rozlomenyv przed nym
(si non Moyses... stetisset in confractione in
5. 'umieścić, ponere, collocare \ Roslozyly
20 schią diffusi sunt (diffusi sunt, sc. Philisthiim, in
conspectu eius) FI 105, 23, sim. Puł.
valle Raphaim II Reg 5, 22) 1471 MPKJ V 39.
Rozłożenie 'rozmieszczenie (uczuć), stosunek
Rozłóg cf. Rozłój
do czegoś, animus erga aliąuid5: Blogoslawyeni,
Rozłój 'zagłębienie w ziemi, w którym się
gisch placzeczye nynye, bo syą bądzeczye
zbiera woda, odpowiednie na staw, sadzawkę,
smacz. A plodulc (pro podług) roslozenya
żeli bądze \czyecha XV med. R XXII 238. 25 locus depressus, ubi aąua colligitur, piscinae
faciendae aptus : Terram autem predicte partes,
Rozłożyć f o r m y : praes. ind. 3. sg. rozłoży
pro reformacione dictarum piscinarum, una
FI i Puł 111, 5; ^ imptr. 2. sg. rozłoż 1426
alteri ąuelibet in sua parte non debet inhibere
Msza IV s. 314; 2. pl. rozłóżcie 1471 MPKJ
nec inundaciones seu alvearia al. roszloyow
V 123; ^ inf rozłożyć 1437 Wisi nr 228 s. 86,
ca 1500 Erz 86;
praet. 3. sg. m. rozłożył 30 dictarum piscinarum dietę partes debebunt ipsis
inhibere 1472 AGZ XVIII 48; Iudices... alve1400 KsZPozn nr 384, FI i Puł 83, 6, 1422
arium al. rozlog... dieto Ivaskoni adiudicant
Czrs 262, 1441 AGZ XIV 23, 1443 ib. 116;
1496 Matr II nr 641.
3. pl. m. rozłożyli są Fl 82, 5; rozłożyli 1471
MPKJ V 39; ^ part. praet. act. rozłożywszy
Rozłupie 'uderzając rozbić, rozdzielić na części
1478 AGZ XIX 32; ^ part. praet. pass. n. sg. m. 35 coś twardego, d iffin d e r e Concham (sc. testudinis) frange, gl. destrue, collide roslvb, cibusrozłożon 1401 KsZPozn nr 558.
que cadet, vt concham lanies, gl. frangas roslvZ n a c z e n ia : 1. 'rozwinąć, rozciągnąć, explipylby 1466 R XXII 13.
care, extendere : Laxate recia rozrzuczczie,
Rozmaczać 'zanurzać w płynie, moczyć, ali
rozlosczie aut rozvyniczie (laxate retia vestra
in capturam Luc 5, 4) 1471 MPKJ V 123. 40 ąuid mergere, madefacerć: Kedykoly fkędykoli5) schedl, tądy dvyema strumyenyoma krev
2. 'rozdzielić, podzielić, seiungere, dmdere :
plynąla z yego svyathych nog, az szye suknya
Sic mille marcas aut mille florenos... dividendo
ve krvy maczała a ta ysta suknya yschytka była
al. roszloszywschy 1478 AGZ XIX 32.
czyrvona, yakoby yą ve krvy rozmaczal, bo
3. 'ułożyć, rozplanować, uporządkować, disponere, ordinare: Bo mislili so iednako, pospołu 45 szye krev przytrączyvschy przez nye, aze na
zyemyą capala Rozm 827.
przeciw tobe obrzod rozloszili so (testamentum
W rozmaczki (o jajach, de ovis) 'na miękko
disposuerunt, Pul: położyły) Fl 82, 5; Blogosla(ugotowane), mollia, sorbilia : Sorbiciuncula,
woni mosz, iegosz iest pomocz od czebe,
omnis cibus liąuidus et mollis, vnde dicimus
wstopena w serczu swoiem rozloszil (ascensiones
in corde suo disposuit) Fl 83, 6, sim. Pul; 50 sorbilia ova w rozmaczky yąyczą ca 1500
Erz 86.
Wesoły *czloweg, gen so smyluge y poszycza,
Rozmagać się fo rm y : praes. ind. 1. sg. rozmarozloszy rzeczy (Puł: rozlozy molwy) swoge
gam 1471 MPKJ V 58; 3. sg. rozmaga MPKJ
w sodze (disponet sermones suos in iudicio)
V 58; ^ praet. 3. sg. m. rozmagał 1471 MPKJ
Fl 111, 5; Dny nasche w thwem pokoyu roszlosch, rospraw (u t... diesąue nostros in tua pace 55 V 134; 3. pl. m. rozmagali 1471 MPKJ V 124.
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Z n a c z e n ie : 'wzrastać w silę, stawać się
ąuanta est diversitas, rozmagitocz, erroris inter
śmielszym, pewniejszym siebie, opibus crescere,
nos! XV p. post. GIDom 88.
audaciorem fieri : Rozmagam schią redundo
Rozmaitość rróżnorodność, różne rodzaje, va(war. lub.: rosmaga szą redundat; nunc autem
rietas, diversitas : Exacontalitus lapis hic tanhostis noster est, cuius crudelitas redundat in 5 tilus mira floret distinccione, gl. diuersitate,
regem Esth 7, 4) 1471 MPKJ V 58; Roszmagaly
roszmagitosczą, colorum 1436 R XXIII 278;
schią invalescebant (illi, sc. ludaei, invalesceVyelye rzeczy w szandzech nye yanostayne, ale
bant Luc 23, 5) ib. 124; Rozmagal sclią conuapodług ymislow rozmagythosczi (secundum calescebat {war. lub.: *rosmawyaly szą convapitum seu animorum diyersitatem)... rosma
lescebant; Saulus autem multo magis conva- 10 gycze rozczeghnoni a zkazani bywayą. Z geyze
lescebat Act 9, 22) ib. 134.
rosmagythosczi (ex qua yarietate) skarghy
Rozmaicie rróżnie, w różny sposób, niejedna
alybo rzeczi... ostayą nyekako nyeszmy<r)telne
kowo, różnorodnie, wielorako, van>, var/o modo,
Sul 6; <G)dysz rownoscz myedzy stadłem gest
di\erse : Rosmaycze multifarie (multifariam
rozmagytoscz (cum realis distinctio personarum
multisąue modis olim deus loąuens patribus 15 habeatur), bo nyektorzy są wolnyeyszy, drudzy,
in prophetis, novissime... locutus est nobis in
to gest maszowie, nyszly szenysczyzny, przeto...
filio Hebr 1, 1) 1434 PF V 31, sim. XV
ystawyamy Dział 46; Rosmagythoscz diuersitas
G/IFrac 84v, 1471 MPKJ W 131; Vyelye rzeczy
ca 1500 Erz 86; ^ jako przekład łac. multitudo,
w szandzech nye yanostayne, ale podług ymislow
plura 'duża ilość’: Seąuebatur eum multitudo
rozmagythosczi, yakokolye o geden, o thenze 20 magna rosmagitoscy ludzi yelka (Jo 6, 2) XV
ysti vczinek gynako a rosmagycze... zkazani
in. R XXIV 72; Eąuiuocum est, ąuod sub vna
bywayą (vario et diyerso mcdo deciduntur,
voce plura significat roszmągythoscz ca 1500
Dział 6: rzeczy... rozmagycze sądzą) Sul 6,
Erz 86.
sim. ib. 24, Dział 11; Multipliciter, rosmaycze,
Rozmaity fo rm y : n. sg. m. rozmaity Orthortatur {sc. Jesus), sed liberum arbitrium non 25 Mac 29, OrtOssol 31, 1, ca 1500 Erz 87, Rozm
frangit XV med. GIWroc 50v; Udzyelal... co485; /. rozmaita 1437 Wisi nr 228 s. 88, XV
rono zlotoo rozmagyczye ryi00 (interrasilem)
med. PF V 73, XV med. Zab 515, OrtOssol
BZ Ex 37, 12; Rozmayczie pogynąly disperie21, 3. 95, 1; neutr. rozmaite ca 1450 PF IV
runt (disperierunt in Endor Psal 82, 11) 1471
575; ~ g. sg. rozmaitego ca 1500 JARp X 140v;
MPKJ V 65; Otczowe *szwyenty... weszelyly 30 m. rozmaitego 1444 R XXIII 304, BZ Gen
szye rozmagycze XV p. post. RozmPam 475;
6, 21. Ex 12, 38; / . rozmaitej ca 1420 R XXV
Temy slovy rozmaycze ya czyeschyly Rozm
229, BZ Deut 25, 13, 1491 AGZ XVIII 316, etc.;
146, sim. ib. 202; Myły Iesus ym odpovyedzyal
neutr. rozmaitego Sul 56, Dział 63, M W
y vymovyl ye rozmayczye (multis modis) ib.
100b, eter, ~ d. sg. f. rozmaitej BZ Ex 35, 24;
325; Iesus... począł rozmagyte navky przepo- 35 ^ ac. sg. m. rozmaity Rozm 567; /. rozmaitą
yyedacz a przyganyacz rozmagyczye ib. 461,
BZ II Par 32, 5, Rozm 694; neutr. rozmaite
sim. ib. 695. 710. 791; Povyedly y {leg. ji rgo5)...
Kśw dv 14, M W 78a, XV p. post. RozmPam
rozmayczye mączącz ib. 661; Vyelye navczal sve
475, etc.\ ~ i. sg. f. rozmaitą Rozm 107. 130.
zvolyenyky v tayemnyczy y na osobnyczy, yako
628; neutr. rozmaitym XV med. SKJ V 259,
po svey yyeczerzy poslyednyey albo na górze 40 1451 MacDod 104; rozmaitem Rozm 593.
Tabor y yndzye rozmayczye ib. 680; Herod
646; —' /. sg. neutr. (o) rozmaitem Rozm 202.
yego począł rozmayczye pytacz (interrogabat...
730; ^ n. pl. m. rozmaici Gn gl. 61 a, ca 1450
PF IV 570, Ort Mac 111, etc.; rozmaite Sul 80,
multis sermonibus Luc 23, 9) ib. 799; O tern,
Rozm 42. 431. 561; /. rozmaite Ort Mac 128,
yako vlodyky Herodovy naszmyevaly szye mylemv Iesucristovy rozmayczye ib. 803, sim. 45 OrtOssol 93, 3, M W 99b, etc.', neutr. rozmaita
ib. 729.
1466 R XXII 23, M W 122a, Rozm 69; rozmaite
Rozm 650; ~ g. pl. m. rozmaitych XV p. post.
Rozmaitność' wielorakość, różnorodność, varieR XXV 174;/. rozmaitych XV med. SKJ V 255,
tas, diversitaś: Tu amas silencium, mylczenye,
1461—7 Serm 391 r, Rozm 43, etc.; neutr.
ego vero multitudinem roszmagythnoscz XV
50 rozmaitych
1471 MPKJ V 27, Rozm 5;
p. post. R XXV 175.
d. pl. m. rozmaitym BZ Tob 1, 7;/. rozmaitym
Rozmaito 'rozmaicie, w różny sposób, varie,
BZ III Reg 18, 5; rozmaitem Rozm 265; ~ ac.
diverse : Roszmagito okrązacz disvellere XV ex.
PF V 25.
pl. m. rozmaity Sul 29; rozmaite BZ IV Reg
20, 13, Dział 16, XV ex. GIKórn II 212, etc.',
Rozmaitoć 'różnorodność, różne rodzaje, varietas, di\ersitas : O fratres carissimi, yidemus, 55 f. rozmaite Sul 56, Dział 14. 63, Rozm
68*
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60, etc. etc.; neutr. rozmaita Rozm 225. 714;
gest roszmaytha (quia criminale multiplex est),
rozmaite Rozm 162. 209. 216. 482, etc.;
przeto nye możemy wam na wsythky gedno
~ i. pl. m. rozmaitymi XV med. GIWroc 100v,
pospolne prawo naydcz OrtOssol 95, 1, sim.
BZ Jos 24, 5, Rozm 9; rozmaitemi Rozm 834;
ib. 21, 3; Panye leżu Criste..., kthory... czalosz
/. rozmaitymi BZ Judith 5, 10, Rozm 108. 5 szwe na rozmagyte czyrpyenye wydal M W 78a;
358. 612. 615; rozmaitemi Rozm 217. 263.
Nyechay sye nye lakam rozmagithego przeszla797; neutr. rozmaitymi Sul 75, BZ IV Reg
dowanya (Psal 3, 7)! M W lOOb, sim. Rozm
24, 10, Rozm 216; rozmaitemi Rozm 233.
705. 832; Quia tu ... recepisti... pecora minora
646—7; ^ l. pl. m. (o) rozmaitych Gn 17 i b,
al. czy<e)lyątha viginti varii coloris al. roszmaB Z Neh 9, 28, Pul 33 arg., Rozm 335; /. ro 10 gytey szyersczy 1491 AGZ XVIII 316; Propter
zmaitych Rozm 103. 480. 749; neutr. rozmaitych
multiplicem efficaciam dla rozmagithey vzyth1474 Zab 540.
nosczy XV p. post. GIDom 86, sim. ib.; RoszmaZ n a c z e n ie : 'odmienny co do postaci, ilości,
gythy multiformis ca 1500 Erz 87; Debemus
różny, różnorodny, różnych rodzajów, rozliczny,
citto ad dominum conuerti propter dei multi
varius, diversus, multiplex, non unius generis, 15 plicem, rosmagytego, vocacionem ca 1500
multus : a. w sg.: Rosmagite uidene nalazimy
JARp X 140v; Począł pytacz..., yschby *te
v suotem pisany
dv 14, s/m. XV p. post.
mogl pogubycz rozmayta mąką (exquisitis...
RozmPam 475, Rozm 432. 590. 796; Na dzen
suppliciis) Rozm 107, sim. ib. 628; Czczyenye
sostey godzini na krisz wedzon z masta, tey
o rozmaytem polozenyy czczyenya syyątey
badi rozmaytey placala newesta ca 1420 R XXV 20 evanyelyey podług kxyąg Scolastiky ystoryey
229, 57>?2. Rozm 102; Rosmagita multimoda
ib. 202, sim. ib. 730; Przykład rozmayty o sąd
1437 JE/.?/ nr 228 s. 88; Rosmaitego sdracze,
nym dnyy ib. 485; Tako zebrayschy slugy
wielkego chittrcza chitroscz skłamałaby multibyskupye... z myeczmy..., s pochodnyamy
formis proditoris ars falleret (hoc opus nostrae
y rozmagytem (MacDod 104: sz roszmaytym)
salutis ordo depoposcerat, multiformis prodi 25 *orządzyem ib. 593, sim. ib. 646; Rozmayta
toris ars ut artem falleret) 1444 R XXIII 304;
yemv mąką dayącz ib. 694;
b. w pl.: Pysze
Gdysz poth genym ksząszączem thensze lvth
szo nam f syothem pyszme o *raszmagitich
rosmagythego alybo rosdnego prawa pozywacz
syotich Gn 171 b; De hac Stella, que duxit
nye ma (diverso iure frui non debeat), aby nye
magos, varie sunt oppiniones tuta dale mou0
byl yako dzyw rosmagithe głowy mayącz (di- 30 rosmagicy mistrzeue o te to guasdze Gn gl. 61 a,
versa habens capita), vszyteczno gest posposim. 1471 MPKJ V 108, Rozm 239; Wypralythemv dobremv, aby genym y genakim pra
wyayąą pozwi rozmagythi (diyersas citationes,
wem thako w Krakowe, yako y w Polscze
Dział 16: pozwy dzywne a rozmagyte wynaysąndzono Sul 56, sim. Dział 63; Qui totum
dvyą) Sul 29; Yakokole o latha gim było
mundum vario vestit ornatu rosmagythim 35 obeszrzano..., aby w then tho czasz nye
odzewa okraschenym XV med. SKJ V 259;
powinny biły othpowyed[z]acz, a wszakosz
Roszmaytha wyelkoszcz siderea multitudo XV
ginszimy rosmagithimy *oczązenymy cząstomed. Zab 515; Rosmagite przyemenyenye transkrocz yczysnyenye czirzpyą (aliis diyersis grayaminibus multoMens opprimuntur) Sul 75;
mutacio (omne datum optimum... desursum
est, descendens a patre luminum, apud quem 40 Rosmaythe szą łaszy (diyersae sunt silyae)
Sul 80; Que oves erant inter spinas et tribulos
non est transmutatio Jac 1, 17) ca 1450 PF
IV 575; Varietas affectionum secundum sucyariarum, roszmaytich, iniquitatum et scelerum
XV med. GIWroc 30r; Apparuerunt apostolis
cessionem temporis rozmagite przyemyenyenye
dispartite, r[z]osmaytich, lingwe tamquam ignis
czaasnye ib.; Nabyerzi s sobo rozmagitego
pokarmu (ex omnibus escis)! BZ Gen 6, 21, 45 (Act 2, 3) ib. 42r; Xpus dominus yoluit
naści ex pura yirgine propter diuersas causas
sim. ib. Ex 12, 38; Offyerowaly soo panu
dla rosmaythych przyczin XV med. SKJ V 255,
y drzewye sethym k rosmagytey potrzebye (in
sim. 1461—7 Serm 391 r, Rozm 43. 775. 791.
varios usus) BZ Ex 35, 24; Nye *bodzesz myecz
800; Vkazal gym... lektwarze rozmayte (pigwaczkv (leg. w wacku) rosmagitey wagy (non
habebis in sacculo diversa pondera) BZ Deut 50 menta yaria) BZ IV Reg 20, 13, sim. Rozm
25. 226. 334. 770; Obiegły myasto z dzali
25, 13; Sprawyl rozmayto bron y scziti (universi
rozmaitymy (circumdata est urbs munitionibus)
generis armaturam et clipeos) BZ II Par 32, 5;
BZ IV Reg 24, 10; Trzecyego lyata rozmaytim
Beszprawny czlowyek yesth rosmagythy (iuris
ybogym y goscyem, y swim (proselytis et advacuitas est plurima) OrtOssol 31, 1, sim.
Ort Mac 29; Aysprawna (pro nyesprawna) rzecz 55 yenis) wszitko dzesyocyno rozdawał BZ Tob
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1, 7; Ranyl bog gich zemy0 rozmaytimy ranamy (plagis variis) BZ Judith 5, 10, sim.
Rozm 358. 612. 615; Beszprawny, szlowie czo
prawa nye mayą, szą roszmayczy OrtOssol
82, 4, sim. OrtMac 111; O gynne rzeczy, yakos- 5
czye pytały, thy szą roszmaythe (variae) Ort
Ossol 93, 3, sim. OrtMac 128, Rozm 514. 627.
816; Pro suis multiplicibus, roszmagite, peccatis satisfecit 1456 ZabUPozn 116; <I)sze
rozmagiczi sądzę (Sul 24: z wyelosczi sandzy) 10
rozmagicze ortel wydawayą a rzeczy czastokrocz podług swey woley rosądzayą (quia ex
multiplicitate iudicum... diversimodo plerumque sententia proferebatur), przeto chczem, aby
sadza geden pewny, osobny a wybrany byl 15
w Kracowie a drugy w Sadomyrzv Dział 11;
<P)rzydawa syą cząstokrocz, ysze dworzanye... rozmagite szaloby wymyslayą ib. 14,
sim. Rozm 216. 226, etc. ; Vt tibi grata fragrent
illius aromata roszmagita zola 1466 R XXII 23; 20
Quia ex omnibus eius potenciis procedebat
genus omnimodum, bo sz wss<e)ch schil gey
*duche pochodzili
rosmagiite, honestatis
1461—7 Serm 415v; Rosmagytich rzemyąsl in
diuersis speciebus (susceperunt... omne aurum 25
in diversis speciebus Num 31, 51) 1471 MPKJ
V 27; Jan ... gy... przed welim... ludzy po
rosmaytich <mie)stczech tego to myasta ploczky<ego>... zlosthliwimi slowmi omovil 1474
Zab 540; Ten ps<alm> powyada, yze Xps iest 30
strosz, yenze w rozmaytich *smętkow czyeszy
y ostrzega Pul 33 arg., sim. Rozm 335; Diwlgatur esse bonus po roszmagithy(ch) myeszce<c>h
szlynye XV p. post. PF III 289; Traxi (sc. tibicen) vagus per pulpita vestem nye vstavy sa 35
presz rosmaythe szkladacze XV ex. GIKórn
II 212, sim. Rozm 216. 217; Propterea et nos
sustinuimus rosmayte dolores ca 1500 JARp X
165r; Zyemya daye svoy plod rozmaythych
zyol (herbarum diversarum) Rozm 5; Począly 40
myedzy sobą rozmayte rzeczy movycz ib. 60,
sim. ib. 163. 493, etc.; Rozmayta czvda y znamyona (diversa... miracula) szą po wschemv
svyathv vydzyany ib. 69; Odthychmyast rozmaytymy byl vdrączon (sc. niemocami, variis 45
affligebatur languoribus) ib. 108; Czczyenye
o tern, yako Cristus rozmagyte czuda vczynyl
ib. 216, sim. ib. 209. 482. 741. 803; Taka
czuda yna {leg. i ina) rozmayta nyeslychana
przedthym czynyl (haec et his similia fecit 50
inaudita Iesus mirabilia prius non audita) ib.
225, sim. ib. 714; Przynyesly wschytky przeden
mlde albo nyemoczne rozmaytemy nyemoczamy y vdrączone rozmaytemy bolyesczyamy
(variis languoribus et tormentis Mat 4,24) ib. 55
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263, sim. ib. 217. 797; Tu myły Iesus chvaly
svoye zvolyenyky a naucza ye rozmaythem
navkam ib. 265; Były rozmayte septy o nym
myedzy zastąpy ib. 431; Bąda mory, głody
y zyemye drzzenye po rozmaytych stronach
(Mat 4,27) ib. 480; Rozmayczye y {leg. ji ego5)
*vmaczely zlemy slovy rozmaytemy ib. 6A6— 1;
O yego mącze rozmayte prorocztwa przepoyyedana ib. 650; O nasch myły stvorzyczyelyv,...
vezry na oblycze pomazańcza tvego, ktoreschczy
dzyssya... rozmaytemy razy vbyto! ib. 834;
jako przekład łac. multus {też plures,
plurimus, wyjątkowo maximus, universus)
eliczny, wiele5: a. w sg.: Merces sanctorum est
ita magna, quod non potest mensurari, tam
multa, roszmaita, quod non potest numerari
XV med. PF V 73; Targał zyelye rozmayte
(herbulas multas) Rozm 122; Zyd yeden...
Iesusza sylno pocznye karacz a rozmayta ganyba (contumeliis multis) nagabacz ib. 130;
Ten dzyen v starych xyagach *rozmayte dzyen
{pro dzyeyą) Ephyfanye, czvs dzyen rozmaytego
osvyeczenya Iesucristusoyego (dies illa pluraliter
dicitur dies Epiphaniorum, id est plurium illustrationum Christi) ib. 204; Bo v tern yest osvyczon oczyecz moy, abysczye ovocz rozmaythy
czynyly (ut fructum plurimum afferatis Jo 15, 8)
ib. 567; ^ b. w pl.: Quia multipharie multisque modis, roszmaytymy obyczay(mi), signa
diem iudicii precedencia a sanctis doctoribus
sunt conscripta (Hebr 1, 1) XV med. GIWroc
100v; Rosmagyczy szeszly szye (cum autem
turba plurima convenirent Luc 8, 4) ca 1450
PF IV 570; Raniłem Egipt roszmagitimi dziwi
a znamyoni (multis signis atque portentis)
BZ Jos 24, 5; Gydzi do zemye ku rozmaytim
studnyam wodnim (ad uniyersos fontes aquarum) BZ III Reg 18, 5; Vsliszalesz ge y sproscylesz ge w mylosyerdzach twich w rozmaytich
czasyech (multis temporibus) BZ Neh 9, 28;
Otho roszmagithe szą pokuszy naprzeczywko
mnye (multi insurgunt adversum me Psal 3, 2)
M W 99b; Dana szo iemu (sc. anjołowi) ka<d)zidla rozmagita (incensa multa Ap 8, 3)
M W 122a; Quia sicut in mari multa sunt
reptilia, zyyyolow roszmagythych, sic recte in
isto mundo XV p. post. R XXV 174; Tedy bog
ylyal dvsche svyątą v to czyalo... y daroval dary
rozmaytymy (plurimis donis) Rozm 9; Tesch
szą rozmaite skvtky (plurima magnalia)..., ktoresz nye scha popysany v kxyągach cztyrz
evangelyst ib. 42; Marye sza dały dary rozmayte
(plurima munera): kamyenye drogye, pyerly,
pavloky ib. 77, sim. ib. 232; Tegodla Herod
pysal lysty do czeszarza Augusta, v rozmaythych
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rzeczach szyny pomavyayącz (in multis accusans filios) ib. 103; Nye(pro my) bądzyemy czyrpyecz od nyemylosczyyych Zydow rozmayte potvarzy (nos multas patiemus ab impiis calumnias)
ib. 126; Rozmayte ten czarnoxyasnyk grzechy 5
vczynyl (maxima flagitia magus iste fecit) ib.
132; Svyąty Y an... movy, yze myły Yesus
czynyl rozmayte czvda (multo plura signa fecit
Iesus) ynscha ib. 162; Bo byl myły Yesus na
wschytka zyemye yyschedl..., czynyącz yyelyką 10
czyda, ykazyyącz syoye mocz yyelykyemy dzyyy
y yyelykymy y rozmaytymy czvdy (faciens...
plurima miracula) ib. 216; Rozmayte lyydzy,
*ktorysz szą były ogarnyeny zlemy dychy, (zba
wił) (obsessos a daemonio multos liberayit) 15
ib. 218; Dzyyy a czydy rozmaytemy (signis
et miraculis multis) poczyyrdzal (sc. Tadeusz)
wschytko, które przepoyyedal o Iezycrisczye
ib. 233; V domy oycza mego ssą rozmayte
przybytky (mansiones multae sunt Jo 14, 2) 20
ib. 561; Thu szye nathychmyast począly rozmaythe żałoby przeczyy mylemv Iesucristovy, pomayyayącz *ye y rozmaytych złych rzeczach
(accusabant eum ... in multis Marc 15, 3) ib.
748—9; Począł yego (sc. Herod Jesukrysta) 25
rozmaytych rzeczy pytacz (Luc 23, 9) ib. 797;
Zydoyye... pytały yego rzekącz: Prorokyy,
Crisczye, kto yest, kto czye yderzyl, y yne
rozmayte sromoczenya moyyącz (et alia multa
blasphemantes dicebant in eum Luc 22, 65) 30
ib. 801.
Rozmatać cf. Rozpamiętać (się)
Rozmawiać (się) f o r m y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: inf. rozmawiać XV in. R XXIV 60;
^ praet. 3. sg. m. jest rozmawiał 1453 R XXV 35
212, XV p. post. R XIX 56; rozmawiał XV ex.
MPKJ II 318.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
rozmawia XV med. R XXII 39; ^ part. praes.
act. adv. rozmawiając BZ Gen 50, 15; ~ inf. 40
rozmawiać 1461—7 Serm 93 r; praet. 3. sg. m.
rozmawiał 1447 Mieś Her X 181.
Z n a czen ia : 1. 'mówić z kimś, prowadzić
rozmowę, loąui cum aliąuo : Quod idem Johan
nes... cum yno teste... locutus esset... al. ros- 45
mawal 1447 Mieś Her X 181; Rossmawa disputet
XV med. R XXII 39; Po gegosz to szmyerczy
boyocz sze braczya gego a myedzi soboo rozmawayocz (colloąuentes)..., wskazały so gemu BZ
Gen 50, 15; *Rosmawyalesem aut gadał, aut 50
gatal (war. kal.: *gutalem, gadałem) contuli
(ascendi Ierosolymam... et contuli cum illis
eyangelium, quod praedico in gentibus Gal 2, 2)
MPKJ V 128; ^ Ideo non sufficit semper in
deuocione esse, sed eciam alter cum altero 55

R O Z M IA T A Ć

colloąuio in deuocione faceret rozmawacz so
XV in. R XXIV 60; Poszdrovyenye gdy yey
dayal, *szmyernya sza sz nya gest roszmayyal
archanyol Gabryel 1453 R XXV 212, sim.
XV p . post. R XIX 56; Przyszła do nyego mulier
Samaritanka, sz ktorąsz barszo dlvgo szyą
sz nyą roszmawyal XV ex. MPKJ II 318.
2. erozważać, zastanawiać się nad czymś, de
aliąua re deliberare, consultare*: Pulchra est
anima, que se purificauit a yiciis..., que non
cessat discutere, roszmavacz, interiora sua
1461—7 Serm 93 r.
3. corruptum pro rozmagać: Rosmawyaly szą
convalescebant (war. kal.: rozmagal schą conualescebat; Saulus autem multo magis conyalescebat Act 9, 22) M P K JY 134.
Rozmawianie 'prowadzenie rozmowy, actus
loąuendi cum a l iq u o Non ivit in Ierusalem, sed
mansit in Bethania, yt Judei liberius haberent
locum tractandi, kv roszmawyanyy, de eius
morte XV p. post. Kalużn 274; Quartum yicium
est, quod facit yirginem fatuam, ffrequencia
yirorum czasthe roszmayyanye s mąsczysznamy
XV p. post. R XXV 179; Snandzone slotkym
rosmawyanym tribulatos dulci colloquio ib. 275.
Rozmawienie cf. Rozmówienie
Rozmącenie (?) '? ’: Vnicuique autem datur
manifestatio spiritus..., alii discrecio spirituum
roszumnoscz, roszstropnocz, roszmonczenya
(I Cor 12, 10) 1453 R XLVII 350.
Rozmącić 'rozmieszać w czymś, rozrobić, aliquid alicui rei intermiscere, aliqua re diluere’ :
Wszowszi moki y rozmocyla (miscuit eam)
a nawarzila przesznyc BZ I Reg 28, 24.
Rozmiar 1. 'miara płynów, mensura liquoris’:
Erant autem ibi ydrye sex, posite secundum purificacionem Iudeorum, capientes singule metrete
(pro metretas), roszmyary, binas yel ternas
(Jo 2, 6) XV med. R XXIV 366.
2. 'danina płacona pierwotnie w miodzie, tributum, quod olim melle sohebaiuP: Preterea sint
libere (sc. villae coenobii) a solutione mellis,
quod rozmar dicitur in vulgari (1292) 1329
KodWP II 84; Rozmar miodu solucio mellis
1293 Łeb Mat 171; A bove, yacca, opole, curru
foeni, capete siliginis et a solutione mellis, quod
cozmar (pro rozmar) dicitur, absolyit (1293)
XVI p. pr. Matr IV 3 nr 81.
Rozmiatać rrozrzucać, niszczyć, disicere, dissipare, destruere’ : Rozmyatal (war. lub. rp.:
roszmyotal) abstulit (etiam excelsa et lucos de
luda abstulit II Par 17, 6) 1471 MPKJ V 50;
Rosmyatana (war. lub. rp., BZ: rosmyotaną)
dissipata (dissipata est et scissa, et dilacerata,
ó-c. Ninive Nah 2, 10) 1471 MPKJRp V 49 v;
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Otvorzyly drzvy kosczyelne a nalyesly svoye balRozmieść cf. Rozmiotać
vany vschytky rozmyatany (idola deiecta atque
Rozmiłować się 'bardzo polubić, pokochać, alisparsim super terram singula proiecta) Rozm 91;
quem valde adamare, magno alicuius amore inKto yest ten tako moczny na nyebye, yze smyal
cendf: Rosmylowaw szya (R XXV 138: roszmiprzeczyv naschym bogom tako smyelye swa 5 lowal sza) picy czlowyeczye pre amore generis
rąka *pogyącz, yze ye tako rozmyatal (quod
humani 1431 PF W 64; Virgo... multum eam
eos sic prosternat)? ib. 92.
amavit, id est roszmylovala sza gey ca 1500 R
XLVII 369.
Rozmieć cf. Rozumieć
Rozmierzać 1. ' rozgraniczać nieruchomości, wy
Rozmiotać, Rozmiotać się fo rm y : praes. ind.
tyczać granice, praedia delim itarę, fines consti- 10 1. pl. rozmiecemy 1448 R XXIV 352; ^ praes.
tuere3: Limitare granyczycz, rosmyerzacz ca 1500
ind. z partykułą ać dla wyrażenia trybu rozkazują
Erz 87.
cego 3. sg. ać rozmiece BZ Num 16, 37; ^ imper.
2. pl. rozmiećcie XV med. JA XII 144, XV med.
2. rosądzać, oceniać, iudicare, aestimare5: Ergo
GIWroc 60r; ^ inf. rozmiotać 1466 R XXV
mensure censetur nomine iure mens, quia metitur, gl. mensurat roszmyerza, quod quis, gl. 15 139; ^ praet. 2. sg. m. rozmiotałeś 1483 AGZ
sc. homo, agit 1466 RRp XXII 20.
XVI 184; jesteś rozmiotą! 1477 AGZ XV 487;
Rozmierzenie 'pomierzenie, wymiar, dimensio :
3. sg. m. rozmiotą! 1466 Czrs s. LXXXIV,
MPKJRp V 34v; 3. pl. m. rozmiotali 1423 Kai
Rozmyerzenye dimensitatem XV ex. R XXV
143; ^ Manę, gl. mutacionem dierum roszmyenr 699, 1475 AGZ XV 181; ^ part. praet. pass.
rzenye a roszd<z>yal dnow, tekel, gl. ponderacio- 20 n. sg. fi rozmiotana BZ Nah 2, 10, MPKJRp V
nem, fares, gl. dispersionem (Dan 5, 25) 1466
60r. ^ Nie można wykluczyć lekcji rozmiecie,
R XXII 26.
rozmieciemy (od rozmieść).
Rozmierzyć fo rm y : praes. ind. 1. sg. rozZ naczenia: 1. 'rozrzucić, zniszczyć, disicere,
mierzę FI i Pul 59, 6. 107, 7; imper. 3. pl. rozdissipare, destruere": *Gydocz saszyo groblo
miercie 1471 MPKJ V 106; ~ inf. rozmierzyć 25 rosmyotali 1423 Kai nr 699; Rozmyotana (1471
MPKJRp V 49 v: rosmyatana) a rozdarta y rosca 1428 PF I 487, 1437 Wisi nr 228 s. 87, 1446
targana (dissipata est et scissa, et dilacerata,
AGZ XI 264, Pul 89, 13; ~ part. praet. pass.
Ninive) BZ Nah 2, 10, sim. MPKJRp V 60r;
g. sg. f . rozmierzonej 1435 Pozn nr 1455; i. pl.
Yze Jan Jacca nye rosmyothal plothow gwał
rozmierzonymi 1471 MPKJ V 34.
Z n a czen ia : 1. 'określić wielkość, zmierzyć, 30 tem 1466 Czrs s. LXXXIV; Roszmyotal (war.
kat.: rozmyatal) abstulit (excelsa et lucos de
dimetiri : Bog molwil iest...: Weselicz se bodo...
Iuda abstulit II Par 17, 6) MPKJRp V 34 v;
y nyzino stanów rozmerzo (convallem tabernaStubam molendini... et fornacem disiecerunt
culorum metibor) FI 59, 6, sim. Pul, sim. FI i Pul
et concusserunt al. roszmyotaly y stlvkly 1475
107, 7; Rozmyerczie budovanye meciatur fabricam (ostende domui Israel templum... et me- 35 AGZ XV 181; Quia tu superveniens violenter
cum hominibus... tuis ad divisionem ipsius al. na
tiantur fabricam Ezech 43, 10) 1471 MPKJ V
dzal na yego fregisti, destnudsti et disiecisti
106; ^ Kto znaye mocz gnyewa twego a przed
al. yestesch roszmyothal y roszrubal plothv
strachem twoym gnyew twoy rozmyerzycz (quis
ostrog 1477 ib. 487; Quatuor domos dissipasti
novit... prae timore tuo iram tuam dinumerare,
40
al. roschmyothalesz..., sepes dissipasti et secFI: rozliczicz)? Pul 89, 13.
casti al. roschmyothalesz 1483 AGZ XVI 184;
2. 'rozgraniczyć nieruchomości, wytyczyć gra
^ Przikasz Eliazarovi..., acz... ogyen y tam,
nice, praedia delimitare, fines constituere : Roszy sam rosmyecze (ut... ignem... dispergat)
merzycz limitare ca 1428 PF I 487, sim. 1437
BZ Num 16, 37.
Wisi nr 228 s. 87; Jsze Jaranth s Yaranthowa
2. 'rozstawić, rozciągnąć, zarzucić, ponere,
nye orały roley gwałtem nye roszmyerzoney 45
praetendere : Dixit ad Symonem: Duc in altum
1435 Pozn nr 1455; Quod debet dominus Nicoet laxate, rozmetcze (JA XII 144: rosmyeczczye),
laus... tenere granicies iuxta invencionem arbirecia vestra in capturam (Luc 5, 4) XV med.
trorum ..., ubi est silva..., hanc debent dimenGIWroc 60 r; Laxare recia roszmothacz (Luc 5, 4)
surare al. rosmyerzicz per medium 1446 AGZ XI
50
264.
1466 R XXV 139.
3. 'niecierpliwić się, wpadać w gniew, morae
3. w mylnym tłumaczeniu tekstu łacińskiego:
impatientem, iratum fieri : (Chrystus cierpiał we
Z rozmyerzonimy (war. lub.: sirowymy) humenwszystkich członkach, my) deicimur, rosprądamy
tibus (si septem nerviceis funibus necdum siccis
sszą vel rosmeczemy sszą, in uno verbo 1448
et adhuc umentibus ligatus fuero, infiimus ero
ut ceteri homines Jud 16, 7) 1471 MPKJ V 34. 55 R XXIV 352.
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Cf. Rozniecić
Rozmiotanie 1. rrozrzucenie, zniszczenie, flcto
disiciendi, dissipandi, destruendi : Curiam sibi
desiruxisti thym roszmyothanym tego plota...
et in totidem ipsum dampnificasti 1477 AGZ XV 5
487; Hanc violenciam, destruccionem, seccacionem et devastacionem al. roschmyothanya,
spwstoszenya ipse ministerialis obduxit 1483
AGZ XVI 184.
2. 'złość, gniew, ira : Rabies dira, gl. id est 10
furor, id est crudelis, vcruthne roszmyotanye,
Phariseos toxicat ira 1466 R XXII 24.
Rozmnażać f o r m y : praes. ind. 3. sg. roz
mnaża 1466 RRp XXII 19, ca 1500 JA Rp X
99 v; rw part. praes. act. adv. rozmnażając 1434 15
PF V 31; ^ inf. rozmnażać Dział 3 1 ; ^ fut.
1. pł. m. będziemy rozmnażać BZ Gen 11, 4;
praet. 3. sg. f rozmnażała XV p. post.
R XXV 161.
Z n a czen ia : 1. 'powiększać (co do ilości, 20
wielkości, natężenia), czynić liczniejszym, silniej
szym, augere (numerum, magnitudinem, vim),
multiplicare, firmiorem reddere*: Slawymi swe
gymyo, ktoresz bodzemi rozmnaszacz po wszech
zemyach BZ Gen 11, 4; <N)yektorzy swą sza- 25
lonoscza... gymyenye swe, które by na dlugy
czas mogły rozmnaszacz..., krothkym czassem
strawywszy..., po stronam zbygayą Dział 31;
Pius, gl. sc. spiritus, amplificat, gl. augmentat,
dilatat roszmnazą, quid scit et edificat 1466 30
RRp XXII 19; Septimo confessio intercessores
multiplicat anyolow rosmnasza ca 1500 JARp X
99v; ^ rozmnażać się: Roszmnaszanocz swo
(pro roszmnaszayocz syo) affluens 1434 P F V 31;
In corde tuo (sc. ira) tamdiu radicavi<t>, id est 35
rozmnażała <się> XV p. post. R XXV 161.
2.
corruptum: Kako krasne stany tw e..., iako
zagrodi podle potokow *rosmnazane (ut horti
iuxta fluvios irrigui, Biblia taborska: rozwlażene)
40
BZ Num 24, 6.
Rozmnożca 'ten co powiększa, poszerza coś,
twórca, qui aliąuid auget, dilatat, auctoF: Auctor,
roszmnooszcza, pyetatis in cruce, deus, testamentum edidit in signum pyetatis XV ex. R XXIV
45
374.
Rozmnożenie fo rm y : n. sg. rozmnożenie 1471
MPKJ V 96; ~ g. sg. rozmnożenia XV p. pr.
PF IV 616, XV ex. SlArch I pril. 23; — ac. sg.
rozmnożenie 1440 R XXV 242, 1466 RRp XXII
10, M W 99b, 1484 Reg 705; ^ voc. sg. roz 50
mnożenie XV med. PF V 58; ~ l. sg. (w) roz
mnożeniu BZ Deut 28, 62, M W 81 b; ^ ac. pl.
rozmnożenia 1471 M P K J \ 128.
Z naczenia: 1. 'powiększenie (co do ilości,
wielkości, natężenia), uczynienie liczniejszym, 55
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silniejszym, actus augendi (numerum, magnitu
dinem, vim), multiplicandi, firmiorem reddendC:
Primo dico, quod debemus flere ex miseriarum
multiplicacione sz *roszmnoząnya nądzeXVp.pr.
PF IV 616; Prze rosmnoszenye propter edificacionem 1440 R XXV 242; Discede a me, fomes
peccati, nutrimentum facinoris roszmnoszenye
nyeczystoszczy! XV med. PF V 58; Proficiebat
(sc. Christus) sapientia et gratia, non quod in
sapientia et gratia susciperet incrementum,
roszmnoszenyą, sed proficiebat, quia magis et
magis sapientia et gratia eius in conspectu hominum manifestabatur dei laudem 1454 R XLVII
352; Ars vero... quanto magis publicata fuerit,
tanto sibi perpensius cumulat incrementum,
gl. augmentum w *roszmnosonye 1466 RRp
XXII 10; Pomoszy my tho dzalo szloszycz,
bych gye mogl pylnye vyloszycz kv thwey
phalye *roszmnoszenye De morte w. 5; Rozmnozenya (war. lub. : sporoscz aut rosmozene) incrementa (multiplicabit semen vestrum
et augebit incrementa frugum iustitiae vestrae
II Cor 9, 10) 1471 MPKJ V 128; Thaczy otrzymawayą pokoy szwoy y szynow szwogych
w roszmnozenyu dobra szwego M W 81 b; Przetoz my,... papyez Mycolay, *chcziącz then tho
zakon sluschnymi lasskamy rozmnozyczi a yego
rozmnozenye dobrothlivye opatrzaczi (opportunis favoribus prosequi et ad eius augmentum
benignius intendentes), vsthavya<my> 1484 Reg
705; Szdrowyą, szczęszczą ywszego dobra V. M.
rosmnoszenya XV ex. SlArch I pril. 23.
2. 'pomnożenie przez rozród, rozrodzenie, actus
aliąuid generatione augendi, multiplicandi : Panye *bozye, przeczesz dopuszczyl nyeprzyiaczelom mem rozmnozenye (quid multiplicati sunt,
qui tribulant me Psal 3,2)? M W 99b.
3. 'mnogość, wielka ilość, multitudd: Ostanyecze w maley liczbye, iakoszescze drzewye
bili w rosmnozenyy iako gwyasdy nyebyeske
(sicut astra caeli prae multitudine) BZ Deut
28, 62; Rozmnozenye camelow invndacio camelorum (inundatio camelorum operiet te Is 60, 6)
1471 MPKJ V 96.
Cf. Rozmożenie
Rozmnożnie 'licznie, w dużej ilości, numerose*:
Rossmnoznye pluraliter, ye[g]dnacze singulariter
XV med. R XXIV 48.
Rozmnożny 'szeroko się rozciągający, rozległy,
może sławny, znany, late patens, latus, fortasse
etiam notus, iliustris, nobilis*: Roszmnozneyschy
diffusior XV med. R XXIV 362.
Rozmnożyciel 'twórca, sprawca, auctoF: Rosmnoszyczel auctor 1425 PF V 33; Ihesu Christe,
auctor, rozmnoziczielu, vite (Iesu Christe, auctor
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yitae, qui in tuo sanguine peccatum lavisti
volens cultum dei ampliare, rosmnosicz,
Adae)! 1444 R XXIII 308.
XXXIIIIor summos sacerdotes instituit ib. 52 v,
Rozmnożycielka ctwórczyni, sprawczyni, aucsim. XV p. post. R XXV 178, Rozm 666; Sed
trix : Rozmnozyczelka auctrix XV med. R XXIV
quia iste Cesar maxime auxerat, bil rosmnoszyl,
5 regnum Romanorum XV med. SKJ V 253;
363.
Rozmnożyć f o r m y : praes. ind. 1. sg. roz
Rozmnoszo (multiplicabo) twoyo byado BZ
mnożę BZ Gen 3, 16. 48, 4, 1461—7 Serm 442 v,
Gen 3, 16, sim. 1461—7 Serm 442v; Bo grzechi
XV p. post. Kałużn 287; 2. sg. rozmnożysz
nasze rozmnozoni so (multiplicata sunt) na
M W 137a, Pul 137, 4; 5. sg. rozmnoży BZ
nasze glovi BZ II Esdr 8, 76; Przetoz my, .
Deut 17, 16; 3. pi. rozmnożą FI i Pul 138, 17; io papyez Mycolay, chcziącz then tho zakon slusch~ imper. 2. sg. rozmnoży Pul 64, 11; rozmnoż
nyrni lasskamy rozmnozyczi (opportunis favoFI 64, 11, 1444 R XXIII 302, BZ Nah 3, 15,
ribus prosequi) a yego rozmnozenye dobrothliXV ex. R XIX 82; 2. pl. rozmnóżcie BZ Gen
vye opatrzaczi, vsthavya<my> 1484 Reg 705;
1. 22; ^ inf. rozmnożyć Gn gl. 106a, 1434
Rozmnożysz (multiplicabis, Fl: wzmnoszysz)
PF V 31, XV med. GIWroc 52 v, etc.; ^ praet. 15 w dyszy (pro w duszy) moyey szylę Pul 137, 4,
2. sg. m. rozmnożył jeś FI 11, 9, FI i Pul 64, 9;
sim. M W 137a; Rosmnosz dobrym sprawyedrozmnożyłeś Pul 11, 9; 3. sg. m. rozmnożył jest
lywoscz XV ex. R XIX 82; Zydovye ten obyczay
BZ Gen 47, 27. Deut 1, 10; rozmnożył FI
były przeto przyyyedly, aby thym vyączey slusba
i P u in , 16. 104, 23, 1444 R XXIII 305, XV med.
boża była rozmnożona (Iudaei dila are cultum
GIWroc 52r; /. rozmnożyła jest FI 118, 69; roz 20 dei cupientes) Rozm 15; Thy rące, które nyebyossa stvorzyly..., chleb na pvsczy rozmnożyły,
mnożyła M W 28a, Pul 118, 69, Rozm 225;
vmyvayą tobye tvoye nogy nyedostoyne ib. 535;
neutr. rozmnożyło FI i Pul 105, 29, 1471 MPKJ
~ rozmnożyć się: Rozmnoszili se so (multipliV 14; 3. pl. m. rozmnożyli są FI 37, 20. 68, 5;
catae sunt) nemocy gich Fl 15, 3, sim. Pul;
rozmnożyli BZ Judith 5, 9, 1471 MPKJ V 32,
Pul 37, 20. 68, 5; /. rozmnożyły są FI i Pul 25 Rozmnoszylo se (multiplicata est) w nych sspadzenye Fl 105, 29, sim. Pul; Roszmnoszyla so
15, 3; rozmnożyły Rozm 535; ~ pląperf.
gest (multiplicata est, Pul, M W 28a: rozmnozila
3. sg. m. był rozmnożył XV med. SKJ V 253;
szye) nade mno lychota physznych Fl 118, 69;
part. praet. act. rozmnożywszy BZ Gen 7, 17;
Rozmnożywszy szo (multiplicatae sunt) wodi
part. praet. pass. n. pl. m. rozmnożeni XV
p. post. PF III 288;
praes. pass. 3. pl. m. roz 30 y wznyozly korab wz goro od zemye BZ Gen
7, 17; Rozmnozilo schią {war. lub. rp.: rosnyoslo
mnożony są BZ II Esdr 8, 76; ^ fut. pass.
szą) wlgatum (auditumque est et celebri ser3. sg. m. będzie rozmnożon BZ Gen 48, 19;
mone vulgatum in aula regis Gen 45, 16) 1471
/. rozmnożona będzie FI i Pul 48, 17; ~ condit.
MPKJ V 14; Yego slava rozmnożyła szye
p a ss.3 .sg .f. -by była rozmnożona Rozm 15.
Z n a c z e n ia : 1. 'powiększyć (co do ilości, 35 (crevit) na wschytek svyath Rozm 225; ^ w nie
dokładnym przekładzie tekstu łacińskiego 'wzmoc
wielkości, natężenia), uczynić liczniejszym, sil
nić się, stać się silniejszym, firmiorem fieri :
niejszym, augere (numerum, magnitudinem, vim),
Rozmnożyły schą {war. lub. rp.: roszmogly szą)
multiplicare, firmiorem reddere: Beatus Staconvaluerunt (postquam autem convaluerunt
nislaus volens ampliare redditus, rosmnoszicz
piat, ecclesie Gn gl. 106a; Blyzkawicze rozmno- 40 filii Israel, subiecerunt Chananaeos Jos 17, 13)
1471 MPKJ V 32; R smnozeny {war. kal.: rozszil (multiplicavit) FI 17, 16, sim. Pul; Ne boy
mozeny) robora i (filii Israel ... quasi g:rmise, gdi bogat vczinon bodze czlowek a gdi
nantes mul iplicad sunt ac rcbcra i nimis imrozmnoszona bodze (cum multiplicata fuerit)
pleveiunt terram Ex 1, 7) MPKJRp V 21 r.
sława domu iego FI 48, 17, sim. Pul; Nawedzil
2. 'pomnożyć przez rozród, rozrodzić, aliquid
ies zemo y vpogil ies io, rozmnoszil ies napel- 45
generatione augere, multiplicare5: Rozmnoszil
nicz io (mukiplicasti locupletare eam) FI 64, 9,
ies (multiplicasti, Pul: rozmnozylesz) sini luczske
sim. Pul; Rosmnosicz amplificare 1434 P F \ 31;
Fl 11, 9; Strumene iego vpoy, rozmnosz (multi
Rozmnoz multiplica (auge, gl. augmenta, mulplica, Pul: rozmnoży) plod iego Fl 64, 11; Roztiplica, in nobis bonum, quod poscimus)! 1444
R XXIII 302; Rosmnozil auxit (ligatus es, ut 50 mnoszyl (auxit) lvd swoy sylno Fl 104, 23, sim.
Pul; la czyo rozmnoszo a rozplodzo (ego te
solveres m undi... crimina, quae mundus auxit
augebo et multiplicabo) BZ Gen 48, 4; Alye
plurima) ib. 305; Audierunt vicini et cognati
zagyste ten bodze w lyvd rozmnoszon (iste
eius {sc. Elisabeth), <quia> magnificavit, roszquidem erit in populos et multiplicabitur) ib.
mnosil, dominus misericordiam suam cum illa
(Luc 1, 58) XV med. GIWroc 52 r; David rex 55 48, 19; Movilem wam wonczasz, ze nye mogo
S ło w n ik s ta r o p o ls k i V II
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ji fgo3) swą vlasną rąką Iudaschovy ib.; Tegosam snyescz was, bo pan bog wasz rosmnozil
iest was (multiplicayit vos) BZ Deut 1, 10;
dlya Iudasch yest vzyąl kąss chleba rozmoczo
nego (Jo 13, 30) ib. 553; ^ Rosmoczycz liąueGdisz *bodze vstawyon (sc. kroi), nye rosmnozi
facere ca 1500 R XLVII 355.
(non multiplicabit) sobye kony ib. 17, 16;
Roszmnoszą wasz (crescere faciam, multipli- 5
2. 'przez zanurzenie w wodzie (lub innym
płynie) uczynić coś mokrym, pokryć powierzchnię
cabimini Lev 26, 9) XV p. post. Kałużn 287;
Vermes de carne creati, gl. generati, educti,
czegoś wodą (lub innym płynem), zwilżyć, aliquid
mergere, madefacere*: Tedy vocz morze gestcy
multiplicati wszczaczy albo roszmnoszyeny XV
szo ono bilo na obe stronę rostopylo, tako
p. post. PF III 288;
rozmnożyć się: Roszmnoszili se so (multiplicati sunt, Pul: rozmnożyły 10 yszecz ony szo ge były tako szucho przesly,
ascy ony svich nok... ne *szocz ony były
szye, sim. ib. 68, 5), gisz nenasrzeli me zle
rosmoczyly Gn 174b; Pożegnani w synyech
FI 37, 20, sim. ib. 68, 5; Nad pyasek rozmnozo
Asser, bodze lvby braczey swey, rosmoczi (tinse (sc. przyjaciele twoi, multiplicabuntur) FI 138,
gat) w oleyv nogo swo BZ Deut 33, 24; Rozmo
17, sim. Pul; Poszegnal temv stworzenyu a rzkocz:
Roszczczye a rozmnoszczye szo (crescite et 15 czono bandzie tingatur (succidite arborem et
praecidite ramos eius..., verumtamen germen
multiplicamini)! BZ Gen 1, 22; Wsplodzyl sze
radicum eius in terra sinite..., et rore caeli
gest a rozmnoszil sze gest Osr. Israel) wyelmy
tingatur Dan 4, 12) 1471 MPKJ V 109; Pater
(auctusąue est et multiplicatus nimis) ib. 47, 27;
Abraham, miserere mei et mitte Lazarum, ut
We cztirzechsstoch lecyech tak syo rozmnozily (multiplicati sunt), yze gich wyelykoscz nye 20 intingat, rozmoczył (Rozm 395: aby rozmoczył),
extremum digiti sui in aquam, ut refrigeret linmogła zlyczona bicz BZ Judith 5, 9; Rozmnosz
guam meam (Luc 16, 24) XV p. post. GIDom 68.
syo iako ko<b)ilka (multiplicare ut locusta)!
3. corruptum pro rozmoc się: Rozmoczily
BZ Nah 3, 15.
Rozmocnić ruczynić coś mocniejszym, liczniej
schą (war. lub. rp.: rosmogly sya, mamotrekt
szym,, pomnożyć, powiększyć, aliquid firmius red- 25 mikulowski: rozmohla su sie) invndauerunt (non
est scientia dei in terra, maledictum et mendadere, multiplicare, augere5: Przecz chcecye przicium ..., et adulterium inundaverunt Os 4, 2)
czinycz grzechów waszich, a stare rozmocznycz
1471 MPKJ V 110.
(Biblia taborska: rozmocniti) wyni (vetera cuRozmowa 'ustna wymiana myśli, colloquium,
mulare delicta)? BZ II Par 28, 13.
Rozmocnieć 'wzmocnić się, nabrać sil, firmio- 30 sermó*: Emendacio tua venit ex colloquiis,
rosmovi, bonis XV in. R XXIV 60; Rossmowa
rem fieri, viribus firmari*: Gdisz bil rozmocznyal
colloquium XV med. R XXV 152, sim. ca 1500
(cum roboratus esset, sc. Ozyjasz), podnyoslo syo
Erz 87; ^ 'spór, kłótnia, lis, controversia :
syerce gego w zagynyenye gego BZ II Par 26, 16.
Cząnstą roszmową (crebra alteratione) myedzy
Rozmoczyć fo rm y : praes. ind. 3. sg. rozmoczy
BZ Deut 33, 24; ^ inf. rozmoczyć ca 1500 35 naszymy poddanymy o granycze w dzedzynach
gych, bi bili rosczegnony, wyelk<ie> skargy
R XLVII 355; ~ praet. 3. sg. m. rozmoczył
powstayą S u lli.
Rozm 552; 3. pi. neutr. rozmoczyły 1471 MPKJW
Rozmownie 'w rozmowie, rozmawiając, inter
110; ^ plqperf. 3. pl. m. są byli rozmoczyli
loąuendum (?): Ani za morzem postawyono
Gn 174 b ;
condit. 3. sg. m. -by rozmoczył
Rozm 395; ~ part. praet. pass. g. sg. m. roz 40 iest (sc. przykazanie), aby ge rosmownye powyedzal (ut causeris et dicas, Biblia taborska:
moczonego Rozm 553; ac. sg. m. rozmoczony
aby sie rozmluwie reki) BZ Deut 30, 13.
Rozm 552; i. sg. f rozmoczoną 1444 R XXIII
^ W błędnym tłumaczeniu czeskiego rozmlu306; ^ fut. pass. 3. sg. neutr. rozmoczono bę
viti se 'wymawiać się, usprawiedliwiać się, se
dzie 1471 MPKJ V 109.
Z n a czen ia : 1. 'namoczyć, nasycić płynem, 45 excusare\
Rozmowny 'wymowny, mówiący ze swadą,
przez zanurzenie w wodzie (lub innym płynie)
disertus5: Rosmownich pyercz disertorum causiuczynić coś miękkim, też rozpuścić, roztopić,
dicorum 1451 R XXII 41.
aliquid mergere, madefacere, mollire, etiam
Rozmożca 'ten co powiększa, poszerza coś,
diluere, liąuefacere : Rosmoczona masczia tinctum unguine (tu lux vera..., lumen, quod famu- 50 twórca, qui aliąuid auget, dilatat, auctor*: Quia
iste Cesar maxime auxerat regnum Romanorum,
lans offero, suscipe tinctum paciferi chrismatis
ideo cognominatus fuit Cesar Augustus, quia
unguine) 1444 R XXIII 306; Then yest, ktoreAugustus idem est, quod augmentator rosmoszmvsch ya podam rozmoczony (intinctum Jo
cza XV med. SKJ V 253. ^ Może należy po
13, 26) kąss chleba Rozm 552; Kyedy rozmoczył
(cum intinxisset Jo 13, 26) chleb, podał y (leg. 55 prawić na rozmnożca.
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Rozmożenie 'powiększenie (co do ilości, wiel
sermo, colloąuium : Hunc pedem (sc. iambum)
kości, natężenia), uczynienie liczniejszym, silniej
soccii cepere grandesque coturni, alternis aptum
sermonibus obopolnemv roszmovyenyw XV ex.
szym, actus augendi (numerum, magnitudinem,
v/m), multiplicandi, firmiorem reddendi: IncreGIKórn II 211; ^ Simbola rosboszne (pro
menta sporoscz aut rosmozene (war. kal.: roz- 5 roskoszne) społu rosmowenie (war. kal.: wsbozmnozenya; multiplicabit semen vestrum et aunem, pro roskoszne, <s)polv *rozmawyenye,
gebit incrementa frugum iustitiae vestrae II Cor
mamotrekt mikulowski: rozkossne społu roz9, 10) MPKJ V 128; Huius ergo reguli fides
mluwanie; quia vacantes potibus et dantes syminicium habuit, cum filio sanitatem a Xo petiit,
bola consumentur Prov 23, 21) MPKJ V 69.
Rozmysł 1. fnamysł, rozwaga, deliberatio, eonincrementum, rosmoszenye, habuit, cum ser- 10
moni domini credidit XV p. post. GIDom 83.
sideratio, consultatio : Mi thake thesz boże
^ Może należy poprawić na rozmnożenie.
gymyą wzywawszi a radą mandrich k sobye
Rozmóc, Rozmóc się fo rm y : praet. 3. sg. m.
zezwafszi, w szobye thesz rosmisl dostatheczni
rozmogł BZ II Par 27, 6, 1471 MPKJ V 111;
pyrzvey myawszi (etiam habita deliberatione
3. pl. rozmogły MPKJRp V 59 r ; m. rozmogli 15 sufficienti, Dział 3: z dobrym rozmysłem)...,
vfalami Sul 3; Pytał ych (sc. Kajfasz) przeto,
MPKJRp V 28 v; neutr. rozmogły 1471 MPKJ
aby potem mogl rzecz przed królem y przed
V 117; ^ part. praet. act. rozmogszy BZ II
vschytkyem lyvdem, yze vczynyl z vyelyką radą
Esdr 8, 86; ^ part. praet. pass. n. pl. m. rozmoy z vyelykym rozmysłem Rozm 718.
żeni 1471 MPKJ V 15.
2. 'mądra myśl, sentencja, sententia : Roz
Z n a czen ia : 1. 'wzmocnić się, nabrać sil, stać 20
mysły sentencias (sapientior sibi piger yidetur
się silniejszym, mocniejszym, firmiorem fieri, viriseptem viris loquentibus sententias Prov 26, 16)
bus firmari : Rozmogl syo (corroboratus est)
1471 MPKJ V 69.
Ioathan, przeto isze bil zrzodzil swe drogy przed
Rozmyślać fo rm y : praes. ind. z partykułą
panem bogem BZ II Par 27, 6; Nye szukaycye
niechaj dla wyrażenia trybu rozkazującego 3. sg.
myru s nymy myecz po wszitki czasi, abiscye
rozmogszi syo (invalescentes) poziwaly nalep- 25 niechaj rozmyśla M W 91 b; ~ imper. 2. sg.
rozmyślaj XV p. post. R I s. XXXIX; l. pl. roz
szich vzitkow tey zemye BZ II Esdr 8, 86; Rozmyślajmy XV med. R XXV 157; ^ part. praes.
mozeny roborati (filii Israel... quasi germinanact. adv. rozmyślając XV med. GIWroc 67 v,
tes multiplicati sunt ac roborati nimis impleveMPKJ V 114; ^ inf. rozmyślać ca 1500 Erz 87;
runt terram Ex 1, 7) 1471 MPKJ V 15; Roszmogly szą (war. kal.: rozmnożyły schą) con- 30 ^ fut. 1. sg. m. rozmyślać będę M W 5 b ; praet.
1. sg. m. rozmyślałem M W 25a; 3. sg. f . roz
valuerunt (postquam autem convaluerunt filii
myślała XV p. pr. R XVI 349, ca 1500 R XLVII
Israel. subiecerunt Chananaeos Jos 17, 13)
MPKJRp V 28 v.
369, Rozm 301.
Z n a czen ie: 'zastanawiać się nad czymś, roz
2. 'przemóc kogoś, pokonać, aliąuem superare,
\incere : Rosmogl invaluit (invaluit, sc. Iacob, 35 ważać coś, roztrząsać, de aliąua re cogitare, deliberare, meditark: Rosmyslala deliberat XV
ad angelum et confortatus est Os 12, 4) 1471
p. pr. R XVI 349; Sic et beata virgo Maria
MPKJ V I I I ; ^ Rosmogly schią invaluerunt
omnia verba, que audiebet a filio, conservabat
(invaluerunt super me verba vestra Mai 3, 13)
conferens, *roszmyslaiocz, ea in corde suo
1471 MPKJ V 117.
3. *rozszerzyć się, rozpanoszyć się, dilatari, 40 (Luc 2, 19) XV med. GIWroc 67v; Perambulemus statum huius vite non pedibus, sed cogitapropagari, extendk: Rosmogly sya (war. kal.:
cionibus rosczytaymy, roszmyszlaymy XV med.
rozmoczily schą, mamotrekt mikulowski: rozR XXV 157; Pertractans rosgymayacz uel rosmimohla su sie) invndauerunt (non est scientia
dei in ferra, maledictum et mendacium..., et 45 slayacz (ex te exibit cogitans contra dominum
malitiam, mente pertractans praevaricationem
adulterium inundaverunt Os 4,2) MPKJRp V
59 r.
Nah 1,11) MPKJ W 114; We sprawiedliwosczach
twogich roszmislacz bandą (meditabor Psal
Rozmówić 'skłonić kogoś do porzucenia pracy,
118, 16, FI: bodo myslycz) M W 5b; Roszaliąuem ad laborem relinąuendum impellere : Esz
Wyrszbyanta nye roszmowyl Michałowa pa- 50 mislalem (FI i Pul: myslil gesm) w przikazaniach
twogich (meditabar in mandatis tuis Psal 118,
ropka any wnoszl do nyego rzeczy za czthir47) M W 25a; Nyechay szercze me zawsze roszdzeszczy groschy, any go zachował 1449 Tymmyszla przykazanye thwoye! M W 91 b; RozWol 45; Jakom ya nye rosmovyla w domv yego
myszlay pylnye pylnoscz *thwa (discute dilidzyewky... slvzebney 1495 ZapWarsz nr 1770a.
Rozmówienie 'rozmowa, ustna wymiana myśli, 55 genter eorum diligentiam) y vmysll, tkorzy
69 *
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twym gymyenym szye opyekagyą XV p. post.
~ ac. pl. rozmyślenia XV med. R XXIV
R I s. XXXIX; Contemplari naboznye roszmy362.
slacz, bączycz ca 1500 Erz 87; Roszmyslącz
Z n a czen ie: 'rozważenie czegoś, zastanowie
speculari ib.; Vi aliquan4ulum possimus intdlinie się nad czymś, przemyślenie czegoś, actus de
gere, eon emplari, ro^myslacz, ąuomedo e* qua- 5 aliąua re cogitandi, deliberandi, meditandF:
lis fuit lua s acio sub cruce ca 1500 JARp X
Roszmislenym deliberacione ca 1428 PF I 493;
126 r; Conferebat in corde suo, quomodo
Rosmisslenye deliberacio 1437 Wisi nr 228
debet esse mater dei, id est roszmyslala ca 1500
s. 86; De libera voluntate receperunt (sc. GeorR XLVII 369; Kyedy vydzyala (sc. Weronika),
gius et Thomek) inter se ad terminos proximioyze myły Iesus takye czvda czynyl..., nathych- 10 res ad deliberandum al. na rosmysleny tali conmyast naslyadovala yego, a potem schla do svego
dicione, quod eadem causa ita nova debebit
domv, a kyedy tamo *nyeskala, rozmyslyala
esse, sicut hodie fieri debuit 1444 AGZ XI 234;
sobye Rozm 301.
Pozwany w nyewmnymaczki na dworze kroRozmyślanie fo rm y : n. sg. rozmyślanie M W
lewskeem alybo w szandze... odpowyedzecz,
29 b, ca 1500 Erz 87, Rozm 1; ~ g. sg. rozmy 15 alysz z roszmislyenym (nisi deliberate), nye poślania XV med. R XXV 152, ca 1500 R XLVII
wynyen Sul 8; Mymo tho, gdysz w rozmislenyy
(in deliberatione) zalyezzy matka cznooth,
368; ^ ac. sg. rozmyślanie XV p. post. GlDom 86; ~ /. sg. (w) rozmyślaniu XV med.
rostropnoscz, przigaadza szą cząstokrocz, ysz
czelyadnyczy... sandem zapowyedzeny... przed
PamLit XXVIII 308, XV med. SKJ I 118, 1477
20 naszą oblycznoscz... pozwani bywayą Sul 27;
MPKJ II 323, etc.
Z n a czen ie: 'rozważanie czegoś, zastanawia
Thegodlya oboyey stronye obezrzeecz *chąncz,
nie się nad czymś, dochodzenie czegoś przez
abi przerzeczonym obyczayem pozwany, z do
brym rozmyslenym (Dział 15: aby... dobre
myślenie, dociekanie, actus de aliqua re cogitandi,
deliberandi, meditandi, aliąuid imestigandi5:
a dluge ymyeli rozmyslenye) a z rostropnosczą
W boskem rosmyslanyv de asumpcione XV med. 25 (cum bona deliberatione et discretione) na zzalobi othpowyedzely ib.; Gdy bądą położony
PamLit XXVIII 308; De sensu carnis sz rosmyslanya XV med. R XXV 152; Impleamini spiprzeczywko gym (sc. czeladnikom) żałoby,
przeth namy... othpowyedzą, pożyczywszy gym
ritu sancto, loquentes vobismetipsis in psalm is... et canticis spiritualibus w roszmyslanyy
rosmyslenya (concessa eis deliberatione, Dział
nyebyeszkyego weszsela (Eph 5, 19) XV med. 30 50: którym to ma bycz dano rozmyslnye a obySKJ I 118; A die, qua intrauit (sc. Maria) inter
czaynye) na położone żałoby podobnego Sul 65;
illas yirgines, semper aut contemplacioni, w roszMi ła n ..., xanząn mazovesskye..., pospołu...
miszlanu o *bodcze,autoracioni... intenta erat
s ... slawnimi mąnzmy naschimy..., dosta1477 MPKJ II 323; Bo zakon twoy roszmislatecznąn gych radą i vsrale rosmyslyenye (ma
nie (FI i Pul: myslene) moie iest (quia lex tua 35 tura deliberatione et sufficienti consilio) myawmeditatio mea est Psal 118, 77) M W 29b; Deschi..., ystawyamy Sul 95; Cuncta nam que
subtili meditacione, gl. deliberacione rozmysle
bemus habere sex condiciones:... sanctam menym, ruminat XV med. RRp XXIII 280; Inducie
ditacionem, roszmyslanye, mortis Xi XV p. post.
rokv na *roszmhyslenye XV med. R XXIV 360;
GIDom 86; Sic et religiosi debent in contemplacione, w roszmyslanyy, diuinorum delectari 40 Tres dies induciarum na rosmislena ib. 362; Ad
XV p. post. R XXV 172; Misterium conteminducias rosmislene ib. 363; Opyekaldnyczy
wszaly tho na roszmyszlenye OrtOssol 64, 3,
placionis, id est *boszgyego roszmyszlaną
sim. OrtMac 86; Circa deliberacionem, przy
ca 1500 R XLVII 368; ~ Dicit bea'us Anrosmisslenu, non fuit subita rychła 1456 Zab
selmus in suis irrdi acionibus roszmyslanyy ca
1500 JARp X 187 r; Poczyna szye rozmyszla- 45 UPozn 101; Boz thy pan moy y chwała moya
podwyszayancz myszl szercza mego w rosznye o zyuoczye pana Iesusza Rozm 1; ~ Rosz
myszlenyu bóstwa thwego (Psal 3, 4) MIT 100a;
myslanye speculacio ca 1500 Erz 87.
Gdysz szamo roszmyslenye przypądzylo czyą
Rozmyślenie fo rm y : n. sg. rozmyślenie 1437
kv thakyemv poczenyy krwawemv cum cogitaWisi nr 228 s. 86, XV p. post. Kałużn 272;
^ g. sg. rozmyślenia Sul 65;
ac. sg. rozmy 50 tio sola passionis coegit te sic sudare XV
p. post. Kalużn 272; Non amicos, non dotem ...,
ślenie Sul 95, OrtMac 86, OrtOssol 64, 3,
sed honestam sobrietatem, roszmyszl<e)nye,
Dział 15, etc.; rozmyśleni 1444 AGZ XI 234;
domesticam ca 1500 R XLVII 369.
^ i. sg. rozmyślenim ca 1428 P F I 493, Sul 8. 27,
Rozmyślić (się) fo rm y : a. z zaimkiem zwrot
XV med. RRp XXIII 280; c~ /. sg. (w) roz
myśleniu S u l27, 1456ZabUPozn 101, M W 100a; 55 nym się: praet. 3. sg. f. rozmyśliła Rozm 302;
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~ pląperf 3. sg. m. jest był rozmyślił Gn 5a;
~ condit. 3. sg. m. -by rozmyślił Gn 173 b ;
part. praet. act. rozmyśliwszy Rozm 127.
b. bez zaimka zwrotnego się: inf. rozmyślić
1484 Reg 717; ^ part. praet. pass. n. sg. f. 5
rozmyślona XV in. R XXIV 69; ac. pi. rozmy
ślone XV med. RRp XXIII 280; cf. też Rozmy
ślony.
Z naczenia: 1. rzastanowić się nad czymś,
roztrząsnąć coś w myślach, rozważyć, przemy 10
śleć coś, de aliąua re cogitarę, deliberare, meditan : Allecz on f svem szerczu [g]gestcy szo
on byl rosmyslil, yszecz on mai gesth vmrzecz
bil Gn 5a; A szaprafdocz by ten tho [c]clouek
mało sgrzesil, ysze gdiscibi szo on na tho 15
rosmislil, isbicz on f krothke chvyly vmrzecz
muszyl Gn 173 b; In domo debet esse discrecio,
id est sapiencia rosmislona XV in. R XXIV
69; Prudens... aut dicit, aut facit propter hoc,
quod digesta, gl. deliberata rozmyślone, lo- 20
ąuitur et purgata simul operatur XV med.
RRp XXIII 280; Thedy thaki onegoz tho dnya
w vyeczor ma rozmyslyczi (recogitare), czo
vdzyelal a czego sye dopusczyl 1484 Reg 717;
Ten ystny (sc. sługa) nye rozmyslywschy szye 25
przerąby ono drzeuo Rozm 127;
'zamyślić
się, zadumać się, in cogitatione defigi, in meditationem totum se abdere?: Tedy ostawssy ona
(yc. Weronika) y rozmyslyla szye po myłem
30
Iesuszye począla tvzycz Rozm 302.
2.
w błędnym przekładzie z łaciny: Acz schią
schną nye rozmisli (mamotrekt mikułowski:
at sie snad ne rozmyśli) ne forte absorbeatur
(ne forte absorbeatur rex et omnis populus
35
II Reg 17, 16) 1471 MPKJ V 40.
Cf. Rozmyślony
Rozmyślnie, Rozmyśnie 'z rozmysłem, z rozwagą, rozsądnie, consulto, prudenter, sapienter :
Item quicumque vellet ducere, racionaliter hoc
facere deberet, id est roszmysznye et rostropnye 40
ca 1500 R XLVII 369;
w błędnym przekła
dzie łacińskiego tekstu: Gdybi bili pozwany
(sc. dworzanie) dowodnye podług vrządv
przed... naszego sadzą, tedy mayą odpowiadacz, którym to ma bycz dano rozmyslnye 45
a obyczaynye (concessa eis deliberatione super
propositis actionibus competenti, Sul 65: po
życzywszy gym rosmyslenya na położone żałoby
podobnego) Dział 50.
Rozmyślność 'rozważanie czegoś, roztrząsanie, 50
myślenie o czymś, actus de aliąua re cogitandi,
deliberandi, meditandi’: Tua convigilancia, gl.
tuum studium roszmyszlnoscz 1466 R XXII 19.
Rozmyślony 'rozważony, przemyślany, consideratus, deliberatus, meditatuś*: Vnde premedi- 55
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tacionis masticacio semper preponenda est in
cunctis humanis actibus, si sapiencia gubernatur, ut yniuersa digestiora et puriora, barzyey
svasony, roszmislensy, studia consequantur 1436
R XXIII 277.
Rozmyśnie cf. Rozmyślnie
Roznamięcić się 'wzruszyć się, rozczulić się,
zlitować się, animo affici, frangi, moveri, miser e n : Miseruit super populum rosnamyączyl
schye vel roszrzewnyl schye w sobye (Mat
15, 32) ca 1500 R XLVII 355.
Roznaszać 'nieść w różne strony, tu przenośnie:
rozpowszechniać, rozgłaszać, differre, divulgare :
Factus est timor super omnes vicinos eorum
et super omnia montana Iudee diuulgebantur,
nade swemi ('wszemi’) sąsadi gich po swemv
(wszemu5) pogoru zidowskyemv rosnasana,
omnia verba hec (Luc 1,65) XV in. R XXIV
76; Roszn[y]aschalo schią volitabat (fama quoque nominis eius, sc. Mardochaei..., per cunctorum ora volitabat Esth 9, 4) 1471 MPKJRp
V 25 v.
Rożnie cf. Różnie
Rozniecać się 'nasilać się, wzmagać się, maiorem fieri, augescere : A gdisz syo pocznye
rosnyeczacz gnyew (cumque oriretur seditio)
y krzik syo mnozil, Moyzes y Aaron vczeklasta
BZ Num 16, 42.
Rozniecić fo rm y : praes. ind. 3. sg. roznieci
1471 MPKJRp V 50r; ~ praet. 3. sg. m. roznie
cił XV med. R XXV 160, BZ I Mach 2, 24,
1471 MPKJ V 25; /. jest roznieciła BZ Num
16, 46; ^ part. praet. pass. n. sg. m. rozniecony
1471 MPKJ V 101; neutr. rozniecono ca 1500
JARp X 198 v; ^ part. praes. pass. adv. sąc
rozniecon BZ Deut 19, 6.
Z n a c z e n ie :'rozpalić, incendere5: Rosznyeczyl
ignivit XV med. R XXV 160; Rosnyeczy syą
(war. kal.: *roszmyecze schą) exardebit (qui
relinquunt deum, incident in illam, sc. flammam,
et exardebit in illis, et non exstinguetur Ecclus
28, 27) MPKJRp V 50r; Deinde accensus,
rosznyeczono, est ignis in medio atrii pontificis ca 1500 JARp X 198v;~przenośnie: 'pobu
dzić, nasilić, wzmóc, sollicitare, concitare, maiorem reddere : Byezi... kv lydv a prosi za nye,
bo ivsz yiszedl gnyew od boga, rana syo iest
rosnyeczila (plaga desaevit) BZ Num 16, 46;
Aby snad bliszni onego, gegosz iest krew prze
lana, bolesczo soocz rosnyeczon (dolore stimulatus), goniłby gego y ysczignol BZ Deut
19, 6; Zadrszal (sc. Matatias) wnotrz a roznyecyl
syo gnyew gego (accensus est furor eius) BZ I
Mach 2, 24; Rosnyeczil (BZ: zanyeczi *syo)
deseuit (contra omnes ira tua desaeyiet Num
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16, 22) 1471 MPKJ V 25; Roznyeczony conflarozniesiona ca 1450 PF IV 579; ^ praes. pass.
tus (sicut conflatus est furor meus et indignatio
3. sg. f. jest rozniesiona Rozm 23; neutr. roznie
siono jest BZ I Par 14, 17.
mea super habi atores Ierusalem Jer 42, 18)
ib. 101.
Z n a czen ie: 'zanieść w różne strony, tu prze
Rozniemóc się f o r m y : praes. ind. 3. sg. 5 nośnie: rozpowszechnić coś, rozgłosić, rozpowiedzieć, dijferre, hoc loco translate: divulgare,
rozniemoże XV p. post. Kalużn 285; 3. pl.
enuntiare*: Rosznyesyona (super omnia monrozniemogą FI i Pul 57, 7; ^ inf. rozniemoc
tana Iudaeae diyulgabantur omnia verba haec
1484 Reg 719;
praet. 3. sg. m. rozniemogł
1397 Pyzdr nr 53, BZ II Par 32, 24, OrtOssol
Luc 1, 65) ca 1450 PF IV 579; Vzrzely cyalo
48, 3, XV e*. MPKJ V 140; f. rozniemogła 10 porzuczone na drodze a lwa stoiocego podle
cyala, a prziszedszy do myasta y roznyeszly
FI i Pal Ann 8; 3. pl. m. rozniemogli są FI
(divulgaverunt), w nyemsze ten stari prorok
63, 8; rozniemogli Pul 63, 8. 106, 12; neutr.
bil BZ III Reg 13, 25; Roznyesyono gest
rozniemogła są FI i Pul 108, 23; ^ condit.
(divulgatum est) gymyo Dauidowo po wszel
3. sg. m. -by rozniemogł OrtMac 78, Ort
15 kich wloscyach BZ I Par 14, 17; Diffamauerunt
Ossol 60, 4.
ogloszily aut zganbyli, roznyesly (illi autem
Z n a czen ie: 'osłabnąć, stracić zdrowie, zacho
exeuntes diffamayerunt eum, sc. Iesum, in tota
rować, zaniemóc, viribus debilitari, vires amitterra illa Mat 9, 31) 1471 MPKJ W 118; Tegodlya
tere, morbo corripi : Yse... Bartos, kędy gy...
twa chyala yest wschądzye roznyesyona (laus
Ja n ... myal postauicz Jacuboui na prauota,
tedy rosnemogl sye przet tim rokem y vmarl 20 est undiąue tua divulgata) Rozm 23; ~ roz
nieść się: Factus est timor magnus super vici1397 Pyzdr nr 53; Naczognol iest locziszcze
nos eorum et super omnia montana Iudee
swe, alisz se roznemogoo (donec infirmentur)
d<i)wlgabantur, *sgaywylo sze vel rosnoslo
FI 57, 7, sim. Pul; Kolana moya roznemogla
sze, omnia verba hec (Luc 1, 65) XV med.
so se (infirmata sunt) ot posta FI 108, 23, sim.
Pul; Povyszono gest sercze gych w robotach 25 GIWroc 52r; Gdisz w myasto weszlesta, richla
nowyna syo roznyosla (yelox apud cunctos
y roznemo<gli> so sze (infirmati sunt, Pul:
fama percrebruit), ysze mowyli nyewyasti: To
roznyemogly sze) FI 106, 12; Alysz yalowa
narodzyla wele gych, a yasz wele ymala gest
gest ta Noemy BZ Ruth 1, 19; Roznyoslo syo
synów, roznemogla so (infirmata est I Reg
(egressumąue est) gymyo gego daleko BZ II
2, 5) FI Ann 8, sim. Pul; Roznyemogl syo 30 Par 26, 15; Rosnyoslo szą {war. kal.: rozmnoEzechias az do smyercy (aegrotavit... usque
zilo schią) wlgatum (auditumąue est et celebri
sermone yulgatum in aula regis Gen 45, 16)
ad mortem) BZ II Par 32, 24; Pothem yeden
MPKJRp V 20 v.
s nych (se. żaków) w Krakowye zoną poyal
a drvgy szye rosznyemogl (decubuit infirmitate,
Rozniewać c f Rozgniewać
OrtMac 59: drugyemu szye nyemocz przydała) 35
Rozniewanie cf. Rozgniewanie
Rozno cf. Różno
OrtOssol 48, 3; Gdyby szye przyszasznyk sta
rzał {leg. zstarzał) albo rosznyemogl (si... inRoznosić 'nosić w różne strony, kłaść w róż
firmus esset) ib. 60, 4, sim. OrtMac 78; Gdyby
nych miejscach, dijferre, variis locis ponere :
sye nyektoremv z bracziey... przygodzylo rozAltrinsecus, hinc inde, adyerbium loci y tam,
nyemocz (cum ... infirmari contingerit), tedy 40 y scham, y thv y owdze roznoschy (divisit ea
gych mynistroyye... poyynny szą nyemocznego
per medium et utrasąue partes contra se altrin
secus posuit Gen 15, 10) 1471 MPKJ V 9;
nayyedzyczi 1484 Reg 719; Kthokoly poszyczy
y kogo bydlą, a wmrze y nyego albo rosznye^ przenośnie: 'rozgłosić coś, rozpowiedzieć, dimoze szye (debilitatum... fuerit Ex 22, 14)...,
vulgare, enuntiare’: Diffamat roznoschi, yywozaplaczycz myszy *themv, komy poszyczono XV 45 lawa (diffamat in nos peccata disciplinae nop. post. Kalużn 285; Roznyemogl schą egrotans
strae Sap 2, 12) 1471 MPKJ V 74.
XV ex. MPKJ V 140; ^ Ztrzali malutkich
Rozność c f Różność
Rożny cf. Różny
yczinili so se plagi gich y roznemogli so se
Rozoki 1. 'zezowaty, qui est distortis ocidis,
(infirmatae sunt, Pul: roznyemogly szye) prze50
cziwo gim iozicowe gich FI 63, 8.
strabo*: Rosoky strabo ca 1455 JA XIV 491;
Non erit aliquis blesus roszoky aut blaszkooky
Roznieść fo rm y : praet. 3. sg. f. rozniosła
BZ Ruth 1, 19; neutr. rozniosło XV med.
1466 R XXV 139, sim. XV e*. ib. 147.
GIWroc 52r, BZ II Par 26, 15, MPKJRp V 20v;
2. 'jednooki, mający jedno oko lub widzący
tylko na jedno oko, altero oculo captus, luscus*:
3. pl. m. roznieśli BZ III Reg 13, 25, 1471
MPKJ V 118; ^ part. praet. pass. n. pl. neutr. 55 Roszoky luscus 1437 Wisi nr 228 s. 87.
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301, XV p. pr. MPKJ II 312, XV med. ZasWyd
Rozorać f o r m y : inf rozorać 1432 Pozn
134, etc. ; ^ g. sg. rozpaczy Gn 14 b ; ^ ac. sg.
nr 1403, 1491 AGZ XVIII 224; ^ praet. 3. sg. m.
jest rozorał 1417 Pyzdr nr 495; rozorał 1411
rozpacz Gn 14a, ca 1420 R XXIV 85, 1461—7
Kai nr 338, 1420 Kościan nr 771. 771 a, 1448
Serm 91 r, Rozm 761.
ZapWarsz nr 806;/. rozorała 1418 Kai nr 635; 5
Z n a czen ie: 'utrata nadziei, całkowite zwąt
3. pi. m. rozorali 1391 Pozn nr 266, 1406 HubeZb
pienie, desperatio’ : Abichom tesze f rospacz ne
fstopyly, gakocz gest byl Iud[z]asz vcynil Gn
113.
Z n a c z e n ia : 1. (o kopcach granicznych, de
14a; F milem bodze ne mamy rospacy mecz,
alle my gego miloserdza mamy szobe sukacz
terminis) ' orząc rozrzucić, zniszczyć, zniwelować,
arando disicere, dissipare, destruere5: Jaco Jacub 10 Gn 14b; Sanctus Petrus quasi desperasset vlg.
w rospacz wstopil ca 1420 R XXIV 85; Rospacz
stog0 s Micolaiem w roczech, a rosorali mu
desperacio 1444 R XXIII 30U sim. XV p. pr.
szescz copczew 1391 Pozn nr 266; Eze pani
MPKJ II 312; Quintum est desperacio, de qua
Lagewniczska y gey ludze rozorali szescz gra
protrahitur homo ad proprium interitum, id
nicz 1406 HubeZb 113; Eze s paney Lagewniczskey domu yey kasno szescz copcow rosorano 15 est rospacz XV med. ZasWyd 134; Nemo malis
cedat, ne desperacio, gl. diffidencia rospacz,
ib.; Jaco to swatczo, jaco Vbislaw Janoui...
ledat 1466 RRp XXII 11, sim. ib. 19; Quadrune rosoral trzsi copczow y granicz ani colow
plex mutacio mała: ab innocencia in culpam,
tikal na gich 1411 Kai nr 338; Yaco czso Mycoa culpa in infamiam, et ab illa in finałem inpenilay poorał seszcz brosd, tho iest rosoral granyczo prawo 1417 Pyzdr nr 495; Yz Milesz 20 tenciam, et a finali inpenitencia in eternam miseriam w koneczno rospacz 1461—7 Serm 91 r; Que
thich copczew medzi obogimi Pudliszcoviczamy
confessionem impediunt, ut presumpcio diuine
ne • roszoral, o yesz nan Janusch... zalowal
misericordie et desperacio diuine iusticie rospacz
1420 Kościan nr 771, sim. ib. nr 771 a; Jszem
w <sprawie)dliuosczi ib. lOOr; Desperacio al.
ya ne kaszala roszoracz copczew dwu ratayewi
1432 Pozn nr 1403; Sextum scopulum vidit 25 roszpacz XV ex. Zab 536; Vschedschy, czusch
(sc. ministerialis) roskopano et rosorano 1444
v rospacz, y obyeszyl szye sydlem (sc. Ju
AGZ XI 230, sim. 1446 ib. 264; Jaco Jacub
dasz, Mat 27, 5) Rozm 761.
Rozpaczać fo rm y : praes ind. 2. sg. rozpa
ne roszoral dwu granyczu 1448 ZapWarsz
czasz Kśw cv 2; 3. sg. rozpacza 1466 R XXII
nr 806; Quia vos superveniendo al. nayechawschy... super hereditatem ipsius (sc. Stani- 30 16, 1466 RRp XXII 19. 20; 1. pl. rozpaczamy
XV ex. GIWp 69; 3. pl. rozpaczają Kśw br 14,
slai)..., manda<s)tis vestris hominibus sibi de1456 ZabUPozn 115; ^ imper. 2. sg. rozpaczaj
cem octo scopulos graniciales disarare al. rosca 1450 PF IV 569; ^ part. praes. act. adv.
oracz 1481 AGZ XVIII 224.
rozpaczając XV p. post. RRp XXV 183; adi.
2. (o roli, de agro) 'zaorać, zorać, obarare’ :
Yako tha rola, czso yo Katarzyna rozorała, 35 n. sg. m. rozpaczający XV med. SKJ V 283;
^ inf. rozpaczać ca 1500 Erz 87, Rozm 655;
tam iest pany łowcza ote trzech lath w dzerszanu nye bila, ale yest prawa Katharzynina
^ condit. 3. sg. m. by rozpaczał XV ex. R XIX
otczysna 1418 Kai nr 635.
89; 3. pl. m. -by rozpaczali Rozm 563. 670,
Z n a czen ie: 'tracić nadzieję, wątpić, despe
Rozoranie 'rozrzucenie, zniszczenie, zniwelo
wanie czegoś przez oranie, actus aliąuid arando 40 r a t : absolute i bez polskiego kontekstu: Sicut
a te (sc. Maria) desperans, rospaczay<ą>czy,
disiciendi, dissipandi, destruendi, coaeąuandi :
et aversus (sc. homo), necesse est, quod pereat,
Quam disaracionem scopulorum al. rosoranya
sic ad te reuersus et a te respectus, impossibile
copczow, sibi per vos illatam, ipse in tempore
est, quod pereat XV med. SKJ V 283; Quinto
ad hora nobilibus et ministeriali obduxit 1481
45
AGZ XVIII 224.
notificavit (sc. deus) hominum misericordiam
et iusticiam: misericordiam, vt non desperet
Rozpacstwo cf. Rozpactwo
rospaczal ib. 284; Qui in ipsorum peccatis
(Rozpactwo) Rozpacstwo 1. 'brak wiary, chwiejdesperant rospaczayo 1456 ZabUPozn 115; De
ność w wierze, zwątpienie, desperatio, diffidensperat, gl. sc. de victoria rospacza, turba
tia : Nemo <vos> seducat inanibus verbis, propter hec enim uenit ira dei in filios diffidencie 50 luporum 1466 R XXII 16; Heu, cur desperat,
gl. difidit de venia, rospacza, quisque nec celica
nyedowarstwa albo rospaczstwa (Eph 5, 6)
querat? 1466 RRp XXII 19; Nunquam, gl.
1453 R XLVII 351, sim. XV
SKJ I 76.
sc. peccator, diffidit, gl. desperet rospaczą,
2. ' utrata nadziei, desperatio’: Rospaczjz hwo
surgere ib. 20; Cum ita desperatus, rospaczayącz,
desperatio XV p. pr. PF IV 616.
Rozpacz fo rm y : n. sg. rozpacz 1444 R XXIII 55 sederet, apparuit ei homo de monte XV p. post.
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RRp XXV 183; A tho czo cyrpymy, zebys tho
othpusceny, izbihom v yego miloscy ne rospaprzywl za wgelkge nase sgrzysenge, ktorzys
cily Kśw cy 37; Gakocz gest byl Iud[z]asz ycynil,
nge rospacamy, ale f tobge nacege mamy XV
iszecz on rospacifszy f syem sbaueny y gest
ex. GIWp 69; W them nauką Chrystus nam
szo on bil szam obeszyl Gn 14a; Yako ya
dal, by zadny z nasz nye roszpaczal, ale aby 5 modły acz szye czyebye zasczyczyl, by nye pow bodze duffal XV ex. R XIX 89; Rospączącz
nykl, takyesch thy modlyacz szye braczyą przy
desperare ca 1500 Erz 87; Nye ovscheya rospakładem tvey pokuthy poczyyrdzy, by nye
czam (pro rospaczay, ne desperes) Rozm 556;
rospaczyly v mylosczy bozey Rozm 560; Yze
rospaczyl (sc. Judasz). To szye doły cza tym,
Vschakosch ny mayą (te. ludzie grzeszni)
rospączącz, ale ss apostoly vstacz a przez 10 yze *odevszy y obyeszyl szye ib. 760; ~ Prosvyąthą pokutą napelnycz ib. 655; ~ komuś:
scha... przez ta nadzyeya, *ktorzyz prze czya
Nye rospaczay sobye ne despicias te ipsum
maya wschysthczy rospaczeny Naw 61.
ca 1450 PF IV 569; Chczyal ym nyektory dar
(Rozpalać) Ozpalać rpodniecać, rozogniać, conyczyeschny dacz, aby sobye nye rospaczaly
citare, inflammare': Rabies dira Phariseos toxiw czymś: Vmarly so, giz v mi- 15 cat ira at pluunt rabidis flammea probra,
Rozm 563;
loscy bozey rospachaio Kśw br 14; Czerny szyyaty
ospalan[y]e gnewy, labris 1466 R XXII 24.
Yanyspomyna to sloyo? Przeto, abynyektorzy
Rozpalić 'wzniecić ogień, rozognić, rozgrzać,
mdley yyary nye rospaczaly ye smyerczy Iesutu przenośnie: wywołać, wzbudzić żywe uczucia,
cristoyey Rozm 670; ^ ze zdaniem: Rospachas,
incendere, calefacere, hoc loco translate: aniclouece, <ize nie da tobie) dobra suego (sc. 20 mum alicuius inflammare': Rospalilabi sza flaChrystus) Kśw cy 2.
mescat (flammescat igne caritas) 1444 R XXIII
308; Si hoc facietis, deus conuertet luctum,
Rozpaczca 'ten kto stracił nadzieję, desperat,
gl. rospaly nasze syercza ad fletum, vestre
desperatus' : Inyidus traditor domini sui, infidelis ypocrita, desperatus, rospaczcza, homipenitentie in gaudium ca 1500 JARp X 75 v.
25
cida sui ipsius Gn gl. 78 a.
^ Cf. Rozpalony.
Rozpaczeć rtracić nadzieję, desperare': Nemo
Rozpalony 'bardzo gorący, calidissimus': Chadebe^ desperare rospaczecz szobye XV p. post.
ritas inflammata, rospalona, iuncta racioni
PF III 289.
vicit sensualitatem XV p. post. Kałużn 274; ~
Rozpaczenie 'utrata nadziei, zwątpienie, roz
Tedifera dicitur eciam ferrum ignitum, vlg.
pacz, desperatio : Rospaczenye desperacio XV 30 ognyeve albo rospalone zyelazo ca 1500 Erz 87.
med. R XXII 321; In laboribus plurimis,...
Rozpamiętać (się) fo rm y : a. z zaimkiem
in mortibus, gl. id est in periculis mortis
zwrotnym się: imper. 2. sg. rozpamiętaj Gn 5b,
w roszpaczenyv zywotha (II Cor 11,23) XV med.
BZ Deut 32, 7, Rozm 396; 2. pl. rozpamiętajcie
Rozm 571; ^ inf. rozpamiętać Gn 174a;
SKJ I 66; Wyele nyeprzyiaczely przywodzą
dusza moyą w roszpaczenye, wszagzee na- 35 ~ praet. 3. sg. m. rozpamiętał Rozm 691;
dz<e)ya szbawyenya mego wszythka iesth
3. pl. m. rozpamiętali są FI 77, 39; ^ pląperf
w thobye M W 99b; Syyaty Pyotr byl v takym
3. sg. m. jest był rozpamiętał Gn 181 a; ^ part.
praet. act. rozpamiętawszy Rozm 454. 657.
rospaczy (pro rospaczenyy?), yze... takez by
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind.
szye byl obyeszyl yako Iudasch Rozm 699.
Rozpacznoć 'utrata nadziei, rozpacz, despera- 40 2. sg. rozpamiętasz Rozm 267; ^ imper. 2. sg.
rozpamiętaj Rozm 823. 824; 1. pl. rozpamię ajtio5: Quintum peccatum est desperacio, rospaczmy XV in. R XXIV 64; ^ part. praet. act.
nocz, ex qua protrahitur homo ad perpetuum
rozpamiętawszy Rozm 658. 698; ^ part. praet.
interitum XV p. post. GlKórn II 190.
Rozpaczny 'pozbawiony nadziei, zrozpaczony,
act. II cf. Rozpamiętały.
desperatus5: O Marya, ... vesel szyą, bo bą- 45
Z n a czen ie: 'rozważyć w myśli, wspomnieć
coś, de aliąua re cogitare, alicuius rei recordari9:
dzyesch nadzyeya y przystanye grzeschnych
Et ergo hec et alia in corde nostro ros<pa)may rospacznych (portus eris et spes desperatorum)
Rozm 41.
thaymi, memorando eius passionem et nostram
redempcionem XV in. R XXIV 64; ^ coś:
Rozpaczyć fo rm y : praet. 3. sg. m. rozpaczy!
Rozm 760; ^ condit. 1. pl. m. -bychom rozpa- 50 Svyathy Yan, rospamyatavschy tą myloscz,
którą y (leg. ji "go5) myloval myły Cristus,...
czyli Kśw cy 37; 3. pl. m. by rozpaczyli Rozm
chczącz s nym mylosczyvye vmrzecz, nathych560; ^ part. praet. act. rozpaczy wszy Gn 14 a;
myast szye zaszye vroczyl Rozm 658; Tegodlya
part. praet. pass. n. pl. m. rozpaczeni Naw 67.
zmyeschay tvoyą gorzkoscz, tve czyrpyenye
Z n a c ze n ie : 'zwątpić, utracić nadzieję, despe
rare': Crol iesc miloscyueysy, a to ... w rihlem 55 s krvya mylego Iesucrista, rospamyątay to
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trudne stanye yego v słupa ib. 824; ^ ze
zdaniem: Tegodla nyeszyesly dar tvoy albo
tvoyą offyarą kv oltarzovy a tho {pro thv)
rospamyetasch, yze brat tvoy ma nyeczo gnew
{leg. gniewu) naprzeczyw tobye (si... recordatus 5
fueris, quia frater tuus habet aliąuid adversum
te Mat 5, 23)..., ydz, vpokorz szye bratvtvemv
Rozm 267; Svyaty Pyotr... rospamyatavschy,
yze zlye yczynyl, poszedł z domv barzo gorszko
placzącz ib. 698; O czlovecze, rospamyątay, 10
tako {pro kako) vyelyką mąką czyrpyal za nass,
aby duschą tvoyą zbavyl y vykupyl ib. 823;
~
rozpamiętać się: K nemuz gdaz clouek
gresny rospamo<taję się) [...] stopy {leg. zstąpi),
tochu sam sebe vspomene, s taynego sircha 15
(strumienie gor)skih słez za grehi uiłige Kśw
cr 15; Kyedy iuz od nyego odbyegly (sc. apo
stołowie)..., v vyelykym smatce rospamyątavschy szye począly gadacz y movycz Rozm 657,
sim. ib. 454; Yako svyaty Pyotr... vschlyschav- 20
schy pyenye kurove... rospamyatal szye y vczynyl pokutą ib. 691; ~ czegoś: Rospamyatal
szye Pyotr slova (recordatus est Petrus verbi
domini Luc 22, 61), które [go] yemv byl myły
Cristus rzeki Rozm 691;
na kogoś, coś: 25
Rospamotag szo thy na to, kakocz Xpc gestcy
on na te(m ) tho svecze prze czo... cirpal byl
Gn 5b; Mas szo,... clouecze, na tho rospamotacz, ysze gesz thy s szeme stworzon Gn 174a;
Xc miły... gestcy szo on na svo milo matuchno 30
i tesze na *svotego Gana bil *rospamotal
Gn 181 a; Rospamyotay syo na dawne dny
(memento dierum antiąuorum) BZ Deut 32, 7;
^ ze zdaniem: Rozpamotali se so (rememorati
sunt, Pul: rospamyętaly szye), isze bog iest po- 35
mocznik gich FI 77, 39; Synv, rospamyątay
szye, yzesz vzyal dobre v thvym zyvoczye
(fili, recordare, quia recepisti bona in vita tua
Luc 16, 25) Rozm 396; Kyedy przydzye temv
czass, rospamyetayczye szye, yzem vam to 40
przepovyedzyal (ut... reminiscamini, quia ego
dixi vobis Jo 16, 4) ib. 571. ~ Cf. Rozpamiętały.
Rozpamiętały 'poświęcony rozmyślaniu, eontemplatims : Contemplatiyi vlg. rospamyątali 45
XV med. Zab 524.
Rozpamiętanie enamysł, przypomnienie czegoś,
actus cogitandi, considerandi, recordandi3: Aczby
kto wztecz do sądzey syą pvsczyl, kako osądzyl,
tedy sadza, acz pamyata, ma *nytychmyast 50
powyedzecz abo do yvtra prze rospamyatanye
odloszycz (statim dicere vel differre teneatur in
crastinum) Dział 51; Modo recordacionis, id
est *roszpamytanim ca 1500 R XLVII 368.
Rozpamiętawać 'rozważać, wspominać coś, de 55
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aliąua re cogitare, aliąuid recordari3: Thy, myły
panye, przez thy naszwyąthsze maky twoye,
które ya nyedostoyny roszpamyąthawam..., wy
baw mye od mąky pyekyelny XV ex. Kalużn
292.
Rozparcie 'rozstrzygnięcie, decyzja, iudicium,
decretum : Stanislaus Sykorsky... interdixit dominis iudici et subiudici, et notario, ut non
extraderent litteras... Stanislao Slawsky condempnationis, prout idem Sławski ipsos...
condempnavit, ut non extraderentur usque ad
decissionem iuris al. do rosparczya prava 1474
AGZ XIX 20; Decisionem iuris al. rosparczye
prava ib.
Rozpasta 'jedzenie obfite, uczta, victus liberaHor, cena : Wszythky moya kosza skarżę, pa
nye y tlvste nyevyasthy, czo sobye czynyv
roszpasty De morte w. 278.
Rozpaść się fo rm y : praet. 3. sg. f. rozpadła
MPKJ V 136; neutr. rozpadło Rozm 818;
3. pl. rozpadły są BZ Gen 49, 24; rozpadły
1471 MPKJ V 14.
Z n a czen ie: 'pęknąć, rozsypać się na części,
rumpi, dissohi3: Rospadli so sze (1471 M PKJV
14: rospadly) przekowi (dissoluta sunt vincula)
loktow u rokv gego BZ Gen 49, 24; Soluebatur
rosdrwaly {pro rosdrwala) szą, vel rosbyla,
aut rospadlą {war. ka i: rozbyla; puppis vero
solvebatur a vi maris Act 27, 41) MPKJ V 136;
Dopyro gy {sc. Jesusa) tako tvardo yyązaly,
aze do kosczy rospadlo szye na yego svyąthych
raku myąsso Rozm 818.
Rozpędzać fo rm y : praes. ind. 3. sg. rozpędza
1466 R XXII 27; 3. pl. rozpędzają 1466 R XXII
23;
part. praes. act. adi. g. pl. m. rozpędza
jących 1471 MPKJ V 92; ~ inf. rozpędzać XV
cjc. PF V 25.
Z n a czen ie: 'zmuszać do rozejścia się, rozga
niać, rozpraszać, dispellere3: Qui {sc. equi
Phoebi)... Puniceis nimbis lacerant, gl. sc. et
dissolwnt, pepla nubila slothimy grzywamy
rospądzayą poczmvrne obloky 1466 R XXII
23; Qui, gl. sc. Cristus, yispiliones fugat,
gl. demones pellit *spboycze rospądzą, vt vespertiliones ib. 27; Rospandzayanczich yentilancium (erit sicut pulvis tenuis multitudo ventilantium te Is 29, 5) 1471 MPKJ V 92; Rospądzacz dispellere XV ex. PF V 25.
Rozpędzenie 'zmuszenie do ucieczki, rozgonie
nie, actus aliąuem fugandi, dispellendi3: Na rospandzienye ad dispergendum (maledixisti... capiti
bellatorum eius yenientibus ut turbo ad dispergen
dum me Hab 3, 14) 1471 MPKJ V 115.
Rozpędzić fo rm y : praes. ind. 1. sg. rozpędzę
BZ Jer 13, 14; 3. sg. rozpędzi Rozm 426;
70
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^ praet. 3. sg. m. rozpędził 1424 KsMaz II
3. 'napiąć, naciągnąć, tendere : *Rospiata ronr 514 ;
condit. 1. sg. m. -bych rozpędził
spusczy czlonky tensa laxa yiscera (flecte raBZ Jer 13, 14.
mos, arbor alta, tensa laxa yiscera, et rigor
Z n a c z e n ia : 1. 'zmusić do rozejścia się,
lentescat ille) 1444 R XXIII 304.
rozgonić, rozprószyć, dispellere’ : Quia sibi re- 5
(Rozpierać) Rozpirać 'rozciągać, distendere :
cepit pecora super ipsius hereditate et pueros
Reficientes sszywayacz, roszkladayacz, rospirospandzil 1424 KsMaz II nr 514; Rospodzo
rayącz (procedens inde vidit alios duos fratres...
ge (dispergam eos), mosza od brata swego
in navi... reficientes retia sua Mat 4, 21) ca 1418
y oczcza, y syni spolv BZ Jer 13, 14; NayemJA XIV 511.
nyk... vzrzavschy vylka k sobye byezączego [...] 10
Rozpieszczony 'leniwy, lękający się wysiłku,
y vczyekl, a vylk vchvaczy y rozpądzy ovcze
ignavus, laborem timens : Hoc enim feceram
(lupus rapit et dispergit oves Jo 10,12) Rozm 426.
trepidus formidando... pro errore odium, pro
2. ' zniszczyć, wygubić, delere, perdere : Nye
ignauia, gl. ignawus roszpesczoni, famę celebris
detrimentum XV p. pr. StPPP X nr 4.
opvsczo any posziczo, any syo smylyio, abich
nye rospodzil gich (ut non disperdam eos) 15
Rozpieścić cf. Rozpieszczony
Jer 13, 14.
Rozpięcie 'namiot, tentorium : Prze zloszcz
Rozpęknąć się 'rozpaść się na kawałki, roztrza
wydzalesm rospyęczya (tentoria Hab 3, 7)
etyopske Pul Hab 11.
skać się, rozerwać .y/g, dirumpi, dissohP: Rospacl szya crepuit XV p. pr. R XVI 323; Rospąkly
Rozpiętnica (? ): Si autem contingat, quod
schią crepuerunt (praecipitaveruntque eos de 20 dominus abbas... praedictum suum molendisummo in praeceps, qui universi crepuerunt II
num in alio loco vellet aedificare, extunc dumPar 25, 12) 1471 MPKJ V 51; Abiens (sc. Iutaxat poterit... sine damno et inundatione al.
das) laqueo se suspendit et cadens in terram
rospiatnica molendini ipsius domini Melsztynski, superius in eodem fluyio aedificati 1480
crepuit, rospakl szya, medius ca 1500 JA
X 381.
KodTyn 520.
25
Rozpinać 1. 'uwalniać z więzów, rinculis solRozpiąć f o r m y : praet. 1. sg. m. rozpiąłeśm
Pul 142, 6; 3. sg. m. jest rozpiął BZ Num 24, 6;
vere : Solvit compeditos, id est rozpyna spete
rozpiął BZ Gen 33, 19. Ex 19, 2;
plqperf.
(Psal 145, 7) XV med. GIWroc lr.
2. 'wyciągać (ręce), tendere (manus)*: Ro3. sg. m. był rozpiął BZ Gen 13, 3. 31, 25;
rozpiął był BZ I Par 16, 1; -— part. praet. pass. 30 spynayącz expandentes (vox filiae Sion intermorientis expandentisque manus suas Jer 4, 31)
n. sg. m. rozpięty ca 1500 JARp X 210r, ca 1500
1471 MPKJ V 98.
R XLVII 355; n. p l f. rozpięty 1444 R XXIII
Rozpirać cf. Rozpierać
310.
Rozplenienie 'zniszczenie, actus riolandi, deZ n a czen ia : 1. rwyciągnąć, wyprostować,
extendere, expandere, explicare : Rospyolesm 35 lendP: Kaco vczineni w rozplenene (in desolationem, Pul: w skazenye), richlo seszli so prze
(expandi, FI: rosprostrzel gesm) ręczę moye
lichoto swoio FI 12, 19.
k tobye Pul 142, 6; ^ Manus sunt extense
rospiati (manus, qui formaverunt caelum, in
Rozpleźć cf. Rozleźć
Rozpładzać 'powiększać (co do ilości, wiel
cruce sunt extense) 1444 R XXIII 310; O piissime dominus Ihu..., fłagellatus es, clauis 40 kości, natężenia), pomnażać, augere (numerum,
magnitudinem, vim), multiplicare \ Nye rozpladiscensus, rospyathy, et patibulo affixus es
dzaycze (FI: ne wspladzaycze) molwycz (nolite
ca 1500 JARp X 210r; Rospyąthy tortus
multiplicare loqui I Reg 2, 3) wyssoke rzeczy
ca 1500 R XLVII 355.
pochwalyayęczy szye Pul Ann 4; ^ rozpładzać
2 .'rozstawić, rozbić (namioty), tabernaculaponere : Prziszedl... do Bethel na to myasto, gdzesz 45 się: Gdiiz szo ludze poczoli rospladzacz (multiplicari) na zemy BZ Gen 6, 1.
bil *zwoy stan drzewyey rozpyol (fixerat taberRozpłatać 'rozciąć, dissecare : Rozplatay
naculum) BZ Gen 13, 3; Yusz bil Iacob rospyol
(exentera) ribo to a wimy syerce gey y zolcz
(extenderat) swoy stan na górze ib. 31, 25;
BZ Tob 6, 5.
Kupyl to polye, na gemze to swe Stani roszpyol
Rozpławiać 'roztapiać, liąuefacerć*: Cum radii
(in qua fbcerat tabernacula) ib. 33, 19, sim. 50
solares ylg. promyenye yalde candidi cadunt
ib. Ex 19, 2; lako stanowe, ktoresz iest rospyol
super glacies, tunc sua candiditate dissoluunt,
(quae fixit) bog BZ Num 24, 6; Przinyesly
rosplayyayą, eam XV p. post. R XXV 174.
skrzinyo boszo a postawyly io poszrzod Stanku,
Rozpłodzenie 1. 'powiększenie (co do ilości,
ktorisz rospyol bil (tetenderat) Dauid gey BZ I
wielkości, natężenia), pomnożenie, actus augendi
55
Par 16, 1.
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(numerum, mcignitudinem, vim), multiplicandi :
Ad carnalem filiorum generacionem ku czyeliestnemv rosplodzenye (pro rosplodzenyu) sy
nów XV mecf. ZablJPozn 128; Dedi te in fedus,
w rosplodzenye, populi mei (Is 42, 6) XV p. 5
post. R XXV 173.
2. 'mnóstwo, wielka ilość, multitudo, magnus
numerus : Plantacio rosplodzienye aut sczepyenye (war. /w&. rp. : rosplodzenye; quasi plantatio cedri in monte Libano Ecclus 50, 13) 1471 10
MPKJ V 87.
Rozpłodzić f o r m y : proes. ind. 1. sg. rozpłodzę
RZ Gen 12, 2. 17, 2. 20. 22, 17. 48, 4, 1471
MPKJ V 9; 2. sg. rozpłodzisz
Gen 13, 16;
3. sg. rozpłodzi FI i Pul 91, 12, BZ Gen 21, 12. 15
18. 28, 3; 2. pl. rozpłodzicie BZ Gen 9, 7.
Lev 19, 23; 3. pl. rozpłodzą FI i Pul 91, 14;
imper. 3. sg. rozpłódź BZ Gen 1, 22; ~ inf.
rozpłodzić 1471 MPKJW 121; ^ praet. 1. sg. m.
(-em) rozpłodził BZ Jos 24, 3; 2. sg. m. rozpło 20
dziłeś BZ Neh 9, 23; jeś rozpłodził FI i Pul
35, 7; 3. sg. neutr. jest rozpłodziło BZ Gen
9, 19; rozpłodziło 1471 MPKJ V 8; 3. pl. m.
rozpłodzili są FI 24, 18. 20, FI i Pul 4, 8; są
rozpłodzili FI 3, 1, M W 118a, Pul 24, 20; 25
rozpłodzili Pul 3, 1; rozpłodziły są Pul 24, 18.
Z n a czen ie: 'powiększyć (co do ilości, wiel
kości, natężenia), uczynić liczniejszym, silniej
szym, augere (numerum, magnitudinem, vim),
multiplicare, firmiorem reddere’: Ya czyo ros- 30
plodzo (faciam te) w wyeliko wloszcz BZ
Gen 12, 2, sim. 1471 MPKJ V 9; Rosplodzysz
(faciam) twe syemyo yako proch na zemy BZ
Gen 13, 16; Rosplodzo (multiplicabo) czyo
wyelmy ib. 17, 2, sim. ib. 17, 20. 48, 4; Poszeg- 35
nawamczy tobye a rozplodzo (multiplicabo) twe
syemyo yako gwyazdi na nyebye ib. 22, 17;
Bog... rozplodzy (multiplicet) czyo w wyelkye
zastopi ludu ib. 28, 3; Prziwyodlem gy do zemye
Kanaan a rosplodzil (multiplicavi) szyemyo 40
gego BZ Jos 24, 3; Sini gich rosplodzilesz
(multiplicasti) iako gwyazdi na nyebye BZ Neh
9, 23; ^ Gdisz wnidzecze w zemyo a rosplodzicze (plantaveritis) drzewey (pro drzewye)
w nyey owoczne, odeymyecze pirwe gich owocze 45
BZ Lev 19, 23; Pastinavit rosplodzicz, sczepicz,
szadzicz (vineam pas^inayit homo Maić 12, 1)
1471 MPKJ V 121; ^ przenośnie: Iacosz
ies
rozpłodził
(multiplicasti)
miloserdze
twoie, bosze! FI 35, 7, sim. Pul; ~
rozpło 50
dzić się: Gospodne, przecz so se rozpłodzili
(quid multiplicati sunt, Pul: przecz szye rosplodzyly), is to me *mooczo FI 3, 1, sim. M W 118a ;
Od owocza szita, wina y oleia swego rozpłodzili
so se (multiplicati sunt, Pul: rozplodzyly szye 55
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so) FI 4, 8; Wesrzi na neprzyaczele moie, bo
rozpłodzili se so (multiplicati sunt, Pul: bo so
szye rosplodzily) FI 24, 20; Prawi... iaco cedr
lybanski rozpłodzi se (multiplicabitur) FI 91, 12,
sim. Pul; leszcze rozplodzo se (multiplicabuntur)
w Starości oplwitey FI 91, 14, sim. Pul; Ptasztwo
so rozplodz (multiplicentur) na szemy BZ Gen
1, 22; A wi roszczczye, a plodzczye szyo, tako
syo rozplodzyczye (crescite et multiplicamini,
et ingredimini) po zemy ib. 9, 7; Ot tich szo
gest rozplodzylo (disseminatum est, 1471 MPKJ
V 8: rosplodzylo schią) wszitko ludzskye pokolenye po wszey zemy ib. 9, 19; Bocz po Isaakowy
twe syemyo syo rosplodzy ib. 21, 12; Bocz syo
rosplodzy w wyelyko wloszcz (quia in gentem
magnam faciam eum) ib. 21, 18; ~ przenośnie:
*Zamotcowe sercza mego rozpłodzili se so
(multiplicatae sunt, Pul: zamętky... rosplodzyly szye są) FI 24, 18.
Rozpłoszyć f o r m y : praes. ind. L sg. rozpłoszę BZ Gen 49, 7; ^ praet. 3. sg. m. rozpłoszył
Pul Hab 9, Rozm 53; ^ praet. pass. 3. pl. m.
są byli rozpłoszeni Rozm 441; byli rozpłoszeni
Rozm 115.
Z naczenie: 'zmusić do rozejścia się, rozpró
szyć, rozpędzić, ad discedendum cogere, fugare,
dispellere : Roszdzelyo ge w Yacobye a rosploszo ge (dispergam eos) w Israhely<u> BZ
Gen 49, 7; Pozrzal y rosploszyl (dissolvit Hab
3, 6, FI: rozproszył) pogany Pul Hab 9; Vczynyl
mocz svoya pravycza, rosplosyl wschytky pyschney mysly (dispersit superbos mente Luc 1,
51) Rozm 53; S temy przyschły do czeszarza, bo
przed poslednym yenystvem Zydovye przez
yenystva osobno wsządzye były rozploscheny
y rozprzedany (ubique dispersi et venundati
fuerant) ib. 115; Myły Iesus myal vmrzecz...
nye telko za lud, ale by syny boże, którzy ssą
były rozploscheny albo rosypany (qui erant
dispersi Jo 11, 52), by ye zebrał v yedno ib.
441.
Rozpłynąć (się) fo rm y : a. z zaimkiem zwrot
nym się: praes. ind. 1. pl. rozpłyniem 1471
MPKJ V 40; 3. pl. rozpłyną 1471 MPKJ V 95,
MPKJRp V 31 r; ~ praet. 3. sg. m. rozpłynął
MPKJRp V 39 r; neutr. rozpłynęło BZ Ex 16,
21; 5. pl. m. rozpłynęły 1471 MPKJ V 60.
b. bez zaimka zwrotnego się: praes. ind. 3. sg.
rozpłynie XV in. R XXIV 61, 1461—7 Serm
443 v.
Z naczenia: 1. 'rozlać się, dijfundf: Wstraszy
syo syercze lvczke a iako voda *rosplinoli syo
(liquefactum est) BZ Jos 7, 5; Benediccio illius
quasi fłuuius inundabit rospline (Ecclus 39, 27)
1461—7 Serm 443 v; Rosplynyem schią dilabi70 *
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mur (war. lub. rp.: rosplyną szą dilabuntur; |
syo Tobyas na angyolowo rzecz (recordatus...
omnes morimur et ąuasi aquae dilabimur in
sermonum angeli), wyiow s swey tobołki
terram II Reg 14, 14) 1471 M P K JY 40; — Ros
czostko syercza a wnotrza oney ribi, y wrzucyl
plyną schią liąuescent (qu'a caeli sicut fiimus
ge na ziwe wogle ib. 8, 2; Iusz syo rospomyono
5
liquescent Is 51,6) 1471 M P K JY 95.
na gich zloscy (nunc recordabitur iniquitatum
2. 'roztopić się, zmięknąć, liąuefien : Sicut
eorum) a nawyedzo grzech gich BZ Jer 14, 10;
enim aurum liquescit rospline XV in. R XXIV 61;
Ro<zp)omyenye syo na swe sylne (recordabitur
Gdisz sluncze bilo sze rozgrzało, tedi rozplynolo
fortium suorum) BZ Nah 2 ,5 ; ^ ze zdaniem:
sze (liquefiebat, sc. to, tj. manna) BZ Ex 16, 21.
Proszo, panye, rospomyen syo, kakom chodził
3. rzniknąć, evanescere : Rosplynąly schią 10 (memento..., quomodo ambulaverim) przed
(war. lub. rp. \ rosplynąl szyą) soluentur (ut intobo w prawdze BZ IV Reg 20, 3; ~ Rozcaluerit, solventur, sc. torrentes, de loco suo Job
pomece (pro rozpomence ?) so (ut... reminisca6, 17) 1471 MPKJ V 60.
mini, quia ego dixi vobis Jo 16, 4) ca 1425
EwKReg 43.
Rozpływać 'rozlewać się, diffundi : Quasi aqua
dilabimur rosplywamy (II Reg 14, 14) XV med. 15
Rozporzysty 'rozcięty, dissectus : Plascze y ko
R XXV 153.
żuchy... <mają> myeczi... rozporzysthe (scissas) albo <całe>, albo zschythe 1484 Reg 709.
Rozpominać (się) rpamiętać, zachowywać, mieć
w pamięci, memoria tenere5: Nye rospomynay
Rozpostrzeć, Rozprostrzeć fo rm y : praes. ind.
tedy zgloby moyey y krewkosczy czlowyeczthwa
3. pl. rozpostrą BZ Num 4, 8; ^ praet. 1. sg. m.
mego! Naw 68; ^ rozpominać się na kogoś, 20 (bohemizm) rozprostrzeł jeśm FI 142, 6; 3. sg. m.
rozpostarł 1471 MPKJ W 32, Rozm 751; 3. pl. m.
coś: Nye chcyely tobye oddany bicz any syo
(bohemizm) rozpostrzeli są FI 118, 126. 139, 6;
rospomynaly na tve dziwi (non sunt recordati
^ condit. 3. sg. m. (bohemizm) by rozprostrzał
mirabilium tuorum) BZ Neh 9, 17; Ivsz, panye
FI 105, 26;
part. praet. act. rozpostarw BZ I
boże moy, rospomyen syo na myo a nye mscy
syo nad mimy grzechi, any syo rospomynay 25 Reg 28, 20. II Esdr 8, 74; rozpostarszy BZ
Judith 10, 1; ^ part. praet. pass. n. sg. f roz
na zmyeskaloscy me (neque reminiscaris delicta
postarta 1471 M P K JY 89.
mea)! BZ Tob 3, 3.
Z n a czen ia : 1. 'rozciągnąć, rozłożyć, roze
Rozpominanie 'rozmyślanie, rozważanie, actus
słać, extenderei : Powroszy rozpostrzely so
cogitandi, considerandi : Rospomynanye medi30
(sc. pyszni, extenderunt, Pul: rosczyognęly) mne
tacio XV med. Zab 517.
w sydlo FI 139, 6; Rospostro (extendent) s wyrzRozpomionąć (się) f o r m y : a. z zaimkiem
chv plascz czirwony a tim lepak przikriyo za
zwrotnym się: praes. ind. 1. sg. rozpomionę
słono modrich skór BZ Num 4, 8; Vyschedwschy
BZ Jer 14, 10; 3. sg. rozpomienie BZ Nah 2, 5;
ten ystny poszel..., roszpostarl rącznyczek
^ imper. 2. sg. rozpomień XV p. pr. S K J I 309,
BZ IV Reg 20, 3. Tob 3, 3;
condit. 3. sg. m. 35 (fasciale... expandit) ten, który noszyl v rącze
Rozm 751; ^ W to dobo Saul padnye rospoby rozpomionął BZ Gen 50, 15; (v part. praet.
starw syo (porrectus) na zemy BZ I Reg 28, 20;
act. rozpomionąw BZ Tob 8, 2.
Gdisz przestała wolacz ku panv, wstała s tego
b. bez zaimka zwrotnego się: imper. 2. sg. rozmyasta, na nyemsze leszala, rozpostarszi syo
pomieó 1446—7 Msza XIV s. 184, sim. VI.
Z n a c z e n ie : 'wspomnieć coś, przypomnieć 40 (prostrata) przed panem BZ Judith 10, 1;
Rospostarl schą incubuit (nonne... super
sobie, alicuius rei recordari, reminisci : Memento
omnem populum Israel ira eius incubuit? Jos
eciam, domine, famulorum famularumque tua22, 20) 1471 M P K JY 32.
rum et eorum, qui nos precesserunt rospomyen
2. 'wyciągnąć (ręce), tendere (manusf: Ros(Msza III: wspamyąntay, I. IV. VII. XII: pamyathay, VIII: wspomyeny) thesz, pane, sług 45 prostrzel gesm (expandi, Pul: rospyolesm) rocze
mogę kv tobe FI 142, 6; Rospostarw (exteny szluszebnycz thwych, y onych, kthorzy nasz
dens) roce ku panu rzekłem BZ II Esdr 8, 74;
przesly 1446—7 Msza XIV s. 184, sim. VI;
Rospostarta extenta (sed adhuc manus eius
^ rozpomionąć się: na kogoś, coś: Recorextenta Is 9, 17) 1471 MPKJ V 89.
dare Abraham rospomyen są, pomny na Abrama
3. 'powalić, położyć trupem, prosternere, occi(Ex 32, 13) XV p. pr. SKJ I 309; Bi snacz sze 50
dere’ : Wznyosl roko swoyo na nye, by roznye rospomyonol na krzywdo (ne forte memor
prostrzaal (ut prosterneret, Pul: by *popostarl)
sit iniuriae), yosz to gest czyrzpyal BZ Gen 50,
ye (sc. grzeszne) na pvszczy FI 105, 26.
15; Ivsz, panye boże moy, rospomyen syo na
4. 'złamać, przekroczyć, \iolare, neglegere,
myo (memor esto mei) a nye mscy syo nad
mimy grzechi BZ Tob 3, 3; Tedi *rospomyanow 55 non obsenare : Czas yczynena, gospodne, ros-
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postrzely S0 (dissipaverunt, Pul: rostargali S0 ,
191, 1452 ib. 505;
/. sg. (po) rozprawie 1409
M W 39 b: rosipali) zakon twoy FI 118, 126.
Kościan nr 403. 407, 1466 TymWol 49.
Rozpowiadać 'wypowiadać, wygłaszać, proZ n a c z e n ia : 1. 'rozpatrywanie, rozstrzyganie
nuntiare, declarare* : Debet expurgare honoritasporu przez sąd, actus causam cognoscendi atąue
tem suam de eodem furto et ministerialis cum 5 diiudicandi (dicitur de iudicibusf: Dominicus...
succamerario debent sibi notam (pro rotam)
cum Vitoslao... terminum ad colloąuium pro
declarare al. rospowyadacz 1442 RTH VI 28.
uituperio testis et post colloąuium ad terminos
Rozpowiedzenie 'wykład, objaśnienie, expositio,
pro rozprawa 1382 StPPP VIII nr 1218, sim.
explicatio, explanatio : Rospowedzene (declara1383 ib. nr 2096; Terminus... ad djudicandum
tio) slow twogych oswecza[yo] y rozum day<e> 10 cu rosprawe 1394 TPaw III nr 3184; Fenum
malutkym FI 118, 130, sim. Pul.
istum, quod ministerialis interdixit usque ad
Rozpowiedzieć 'opowiedzieć, przedstawić, narrosprawi, non recepi 1399 ib. nr 5985, sim. 1426
rare, exponere : Rospowyedzo (narraverunt)
ArchTerCzchov III 9, 1; Zdzisko... cum advooczczv swemu wszitko, czso bil vczinyl mosz
cato... habent terminum... coram eodem do
boszi... a ta słowa, iasz bil mowyl ku krolyowy, 15 mino rege na rosprawo 1401 HubeSąd 42,
rospowyedzely (narraverunt) oczczv swemu BZ
sim. 1452 AGZ XIV 505; Jaco Jan i Micolay
III Reg 13, 11; Rozpowyedzely (rettulerunt)
ne poranbil Paszcoui zapustha po rosprawe za
krolyowy wszitko, czso ona movyla BZ II
szeszcz grziwen 1409 Kościan nr 403, sim. ib.
Par 34, 28; Rospowiecz my tha rzecz dissere
nr 407; Roszprawa discussio XV in. Wisi
mihi hanc rem XV ex. PF III 177; ^ Skamdar 20 nr 1302, sim. 1428 ArchTerCrac CXCVI 172, 5;
et Asswadur Armeni declaraverunt suam cauVitus... fidejussit pro eodem Jacobo kmethone
sam al. roszpowyedzeli super nobilem Cristoquinque scrophas ad jus ku rosprawye 1423
forum 1443 AGZ XIV 115.
Czrs 288, sim. 1424 Kościan nr 1055; Rosprawa
Rozpór 'przedział (we włosach), locus capillis
diffusio ca 1428 PF I 488, sim. ca 1500 Erz 87;
in duas partes pexis effectus* (?) : Rospor dista- 25 Predicta Katherina census in eadem porcione
existentes et mellificia <tenebit> usque ad vltigium ca 1500 Erz 87.
mam litis decisionem al. do rosprawi 1446
Rozpraszać 1. 'rozpędzać, napastować, dispelMieś Her X 180, sim. 1448 AGZ XIV 254, 1455
łere, vexare, afflictare*: Rosprasza (lupus rapit
ib. 442, 1457 AGZ XV 30; Taky... yrzandnyk
et dispergit oves Jo 10, 12) ca 1450 PF IV 574;
Sub molli pastore lupus lanam, gl. vellus, hoc 30 wschitka gymyenya yego ma dacz na rankoyemstwo..., alysch do pewney rosprawi (usque ad
est oues, cacat (pro caciat?), gl. dilaniat, dilacertam et perfectam discussionem) Sul 111, sim.
cerat *roszprzaszyą albo drapyeszy XV p. post.
OrtOssol 65, 3.
PF III 287.
2. 'umowa, układ polubowny, pactio, cornen2. 'trwonić, marnować, perdere, effundere,
dissipare : Vydzalo szą gest nam ..., abi gdy 35 tio : Wecz to, mili pane, isz twe gednacze do
Koszmina ne cho (leg. chcą) iachacz, czo masz
maczerzs vmrze, synowye nye prosili gimyerosprawo Szenuiczi (leg. z Senwicy) 1395 Pozn
nya... ktorey cząsczy oth oczcza pirzvey...,
nr 187; Eąuilaui (sc. Pasco) ad dominum Craconyszlyby tedy yako swey poczcziwosczy rosprouiensem ad concordiam vlg. ku rosprawe 1417
scza gymyenye a dzedziny ony pospolite szle
rospraszal (nisi... dissiparet, Dział 38: gdyby 40 StPPPII nr 1529; Pełka... cum Johanne, Pełka,
Sassino, filiis suis, ab altera partibus ordinamarnye gymyenye chczal roztruoszycz) Sul 47;
cionem vlg. rozprawa inter ipsos non perQui non colligit mecum, dispergit rosprasza
petuam, sed <ad> tempus congruum vsque ad
(Luc U, 23) 1461—7 Serm 98v; Czlovyek byl
perfecciorem ordinacionem factam recognoueyeden bogaty, który myal vlodarza, a then
omovyon k nyemv, yzby rospraszal ymyenye 45 runt in hunc modum 1428 Monlur V 129;
Utraąue parcium debet utifrui de silva una cum
yego (quasi dissipasset bona ipsius Luc 16, 1)
hominibus ad concordandum al. do rosprawi
Rozm 389.
1437 AGZ XII 26, sim. 1464 AGZ XV 435;
Rozprawa f o r m y : n. sg. rozprawa XV in.
In hec verba egit...: Esszesz myą thy obeslaw
Wisi nr 1302, 1428 ArchTerCrac CXCVI 172, 5,
ca 1428 PF I 488, etc.; ^ g. sg. rozprawy 1399 50 czlowyekyem ku rosprawye, a gdyszem k thobye
przygyechal s thym czlowyekyem ku roszspraTPaw III nr 5985, 1426 ArchTerCzchov III 9, 1,
wye, thedysz thy n[y]a mya wybyekl sz ostra
1437 AGZ XII 26, etc. etc.; ~ d. sg. rozprawie
bronya 1443 TymSąd 144; Dominus pallatinus
1394 TPaw III nr 3184, 1417 StPPP II nr 1529,
dedit terminum... ad amicabilem composicio1423 Czrs 288, etc.; ~ ac. sg. rozprawę 1395
Pozn nr 187, 1401 HubeSąd 42, 1445 AGZ XIV 55 nem al. na rosprawa pro homine ipsius Iohan-
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nis 1445 AGZ XIV 191; Disposicio vklad,
rosprava XV med. R XXV 156; Prefati domini...
hoc pratum et agrum ... tali modo debent tenere usque ad aliam invencionem dominorum
5
al. roszprawy 1493 AGZ XIX 99.
3. 'opowieść, opis zdarzeń, narratio, historia :
Rosprawa historia (si historiam, sc. regni Iuda
et Israel, respicias, verba simplicia sunt, si in
litteris sensum latentem inspexeris,... haereticornm contra ecclesiam bella narrantur Prol) 10
1471 MPKJ V 6.
Rozprawca 'zarządca, rector, moderator, praefectus9: Zgromadziły slngy twe pyenyodze...
y dały ge, abi rozdawani bili dzelnykom od roz
prawce (a praefectis operum) domv boszego 15
BZ IV Reg 22, 9; Yconomus... tam pecunie
quam frugum et omnium, que dominus possidet,
dispensator, rosprawcza, est XV ex. MPKJ II
326.
Rozprawiać f o r m y : praes. ind. 3. sg. rozpra 20
wia FI 100, 10, 1466 RRp XXII 19; 3. p i roz
prawiają Sul 79;
imper. 2. sg. rozprawiaj XV
p. post. R I s. XLVII; ~ part. praes. act. adi.
rozprawiając XV med. R XXIV 359; rozprawiajęcy Rozm 213;
inf. rozprawiać 1405 25
Piek VI 269, Sul 25, Dział 13; ^ praet. 3. sg. m.
rozprawiał Pul 100, 10, XV p. post. R XXV 176,
XV p. post. RRp XXV 176; 3. pl. m. rozpra
wiali 1414 Pozn nr 854, BZ IV Reg 12, 15;
^ condit. 3. pl. m. -by rozprawiali Ort Mac 127. 30
Z n a czen ia : 1. 'rozpatrywać sprawę, roz
strzygać spór na drodze sądowej, causam in
iudicio cognoscere, diiudicare’: liii quatuor possunt ad se plures <homines> recipere disponere
rosprawacz medzi copczi poznanimi 1405 Piek 35
VI 269; Wstawyami, aby oththichmyast sandzee we dni rokow oth zarenkv az do dzewyanthey godzini... myely szedzecz a rzeczy
rosprawyacz (causas pertractare) Sul 25; Powyedzano gest nam, ysz starosthy zem na 40
szych... rzeczy..., gesz k nym ... nye slvchayą..., sządzą, szkazvyą a rosprawyayą (discernunt) Sul 79; Szały czy przyszyaszny ludze
od myasta postaweny, aby... gynne krzywdy
o bvdowanye myedzy sząszyady roszprawyaly 45
(quod ... partire et discutere debeant, OrtOssol
92, 2: aby... rosprawyly) Ort Mac 127; Paknyali strona... kv sądv nye stała..., tedy gysczczowy każą odstąpycz, a druge rzeczy pylne
rozprawiacz Dział 1 3 ;^ R e x ... res ita diffinit, 50
gl. disponit rosprawya: distinguit bona, praua
sinit 1466 RRp XXII 19.
2. 'spierać się, disceptare5: Et erat Allexander
acerrimus perorator..., iam quod libencius de
suscepcione regni cum patre disceptabat, rospra- 55
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vyal, ob hoc pater offenssus Antipatrem illis
proponere sathagebat XV p. post. R XXV 176;
Cumque pater cum filiis coram Cezare disceptaret, rospravyal, diffinitum est, quod filii patri
in omnibus obedirent XV p. post. RRp XXV
176.
3. 'składać oświadczenia, zeznawać, narrare,
pro testimonio dicere : Jako przi tern biły, kędy...
jura Sztaszkem {leg. z Staszkiem) roszprawali,
yze Woczech y Virzbantha ne ranczyly Staszkowy \4\4 Pozn nr 854; Ministerialis recognovit
visionem deferendo al. wydzenie rozprauia<ja)cz [recognovit], quia ibi Heduigis nullam
villam habet suam 1449 AGZ XIII 285.
4. 'zarządzać, rozporządzać czymś, aliąuid
administrare, alicuius rei potestatem habere’: len
molwi zle, ne rozprawa (non direxit, Pul: rosprawyal) w obesrzenu oczu moiu FI 100, 10; Nye
myewaly ny geney lyczbi cy lyvdze, gysz ge
{sc. pieniądze) brały..., ale w wyerze ge rosprawyaly (sed in fide tractabant eam) BZ IV Reg
12, 15; Rossprawyay swe rzeczy przed nyemoczą
(dispone de rebus antę morbum) XV p. post.
R I s. XLVII.
5. 'naprawiać, reficere : Yesus <uźrał>... Iakvba, Zebedeova syna, y Yana, brata yego,
v czelnyech Zebedegem {leg. z Zebedejem), ych
oyczem, rospravyayączy {R XXIV 359: rosprawyayocz) szyeczy ych (reficientes retia sua
Mat 4, 21) Rozm 213.
Rozprawianie 'załatwianie spraw, rozstrzyga
nie sporów przez sąd, actus causas in iudicio
diiudicandP: A bi... laczney... rzeczy myano rosprawyanye (ut facilius... causarum expeditio habeatur, Dział 12: <a)by lacznyey rzeczy w sądzech odprawyali), vstawyami Sul 25.
Rozprawić, Rozprawić się fo rm y : praes. ind.
3. sg. rozprawi 1403 KsZPozn nr 1398, 1428
ArchTerCrac CXLVI 160, 246, Rozm 7; 3. pl.
rozprawią 1406 KsZPozn nr 2560; ^ imper.
2. sg. rozpraw 1426 Msza IV s. 314; ^ inf.
rozprawić 1394 Leksz I nr 1839, 1402 KsZPozn
nr 1093, 1406 ib. nr 2570, etc.; ^ p ra e t. 3. sg. m.
rozprawił 1428 StPPP II nr 2179; /. rozprawiła
1422 ArchTerBiec la 258, 5, Ort Mac 87, Ort
Ossol 65, 3; 3. pl. m. rozprawili FI 118, 85,
1447 StPPP II nr 3287, 1448 ib. nr 3349, OrtRp
42, 3; ^ condit. 3. sg. m. by rozprawił Rozm
303; 3. p l m. rozprawiliby 1475 AGZ XVIII 95;
-by rozprawili 1422 Pozn nr 1101, OrtOssol
92, 2, Dział 1 2 ; ^ part. praet. act. rozprawiw
1427—31 Zab 538.
Z n aczenia: 1. 'rozpatrzyć sprawę, osądzić,
rozstrzygnąć spór w sądzie, causam, litem in
iudicio cognoscere, diiudicare*: Discernet al.
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rosprawi 1428 ArchTerCrac CXLVI 160, 246;
nacze snamonali y rospravili, tady copcze sypani
Gdyby tego dnya wszytkych rzeczy nye doko
many bicz 1422 Pozn nr 1101; Adinuenire eos
nali (sc. sędzię), tedy... yvstrzeyszego dnya...
debent al. rosprawicz ge o tho gymayą 1457
mayą pozywane rosprawycz (quod... omnes et
HelcKr nr 1053;
rozprawić się 'ugodzić się
singuli litigantes... expediantur) Dział 12; 5 polubownie, redire cum aliąuo in gratiam : DerChczemy, abi sadze... sąpierza z gysczczem
slaus... non debet facere accionem super dowezwawszy wyslvchali a wyslvchawszy rospraminum Andream... pro hereditacio..., usque
vili (per iudices audiantur et expediantur) ib.;
coordinabit se vlg. rosprawi <się> cum Stoszone
<Są>-ly czy przyszaszny ludze od myasta k temv
1403 KsZPozn nr 1398; Non diarbitrans al. ne
postawyeny, aby... gyne krzywdy o bvdowanye 10 rosprauiw ssa 1427—31 Zab 538.
myedzy szasządy rosprawyly (quod... partire et
3. rzadecydować, rozporządzić, decernere, condiscutere debeant, Ort Mac 127: aby... roszprastituere : Ordinaverat vlg. rozprawyla 1422
wyaly) OrtOssol 92, 2; Podług woythowszkyego
ArchTerBiec la 258, 5; Dny nasche w thwem
wysznanya tako ge ma<ją> rosprawycz (iudipokoyu roszlosch, rospraw (ut... diesque nostros
cari debet) ib. 101, 2, sim. Ort Mac 138; ^ Gdi 15 in tua pace disponas, Msza I. VIII: racz sdrząnyektori zyemyanin... o swoy dług... na drudzycz, III: roszgodz albo sądzy, V : * roskodzycz,
gego zyemyenyna zalowacz i sąndownye rospra
*rosloszisz, V I: raczy... roszykovacz, rosgodzycz,
wycz chczyalbi (cum... quaerulari et iudicialiter
srządzycz, VII: aby... rozgodzyl) 1426 Msza IV
experiri voluerit) Sul 110;
rozprawić się 'roz
s. 314; Zvolyenyczy yely szye temv dzyvovacz,
sądzić się, rozstrzygnąć spór w sądzie, litem in 20 czo by Cristus s tą nyevyastą vczynyl albo roziudicio diiudicare : Si eadem die octaua ijdem
pravyl Rozm 303.
domini jurę sze nye rospravili, extunc... ter4. rpoprawić, ulepszyć, meliorem reddere :
minum habebunt ad colloquium proximum 1447
Petrus, Ivan... fecerunt pro se fideiubere AlleStPPP II nr 3287; S i... in conuencione non esset
xandro... viginti marcas vadii, quia debuerunt
diffinicio al. nye roszpravili sze 1448 ib. nr 3349; 25 tenere quidquid dominus Herborth... et AlleDomini... dederunt ipsis partibus prius diffiniri
xander invenerunt in graniciis. Et si aliquid
vlg. rosprawycz sye in causa huius matrimoniali
videretur iniuria, hoc debet reformare al. *rozprowicz sub eodem vadio 1449 AGZ XIII 297;
1449 AGZ XIV 288; Si autem eos non possent
Quecunque autem predicte partes Onnyssym,
concordare domini arbitri huc in loco, extunc
iam prefate partes debent se iudicialiter [...] al. 30 Iwan, Andrey, Vlka et ipsorum successores in
silvis, mericis, nemoribus ac alias melioraverint
sąndownye roszprawycz <się> 1451 ib. 309; Potem
al. rospravilyby, rosrobily, roskopaly, hoc tovmarla ta pany pyrwey, nyszly szye s thym szatum ad quatuor partes temporibus eviternis inter
powyednyczą (pro szapowyedzczą ?) rosprawyla
se dividere debent 1475 AGZ XVIII 95; Ta dzyeOrtOssol 65, 3 ,sim. OrtMacZl; Tandem mulier
mortua est, antequam tutores et mulieris ma- 35 vycza... królestwo rospravy thvego oycza Davyda (regnum... reparabit) Rozm 7.
ritus se discusserant, rospravyly <się>, cum
5. copowiedzieć, omówić, aliąuid enarrare, exhominibus, qui pecuniam alloquerunt OrtRp
42, 3.
ponere, explicare:>: Kosprawyli {pro rosprawyli,
Pul: prawyly) my [mne] zloscny bazny (narrave2. 'polubownie załatwić spór, ugodzić spierające
się strony, litem componere, gratiam inter liti 40 runt mihi iniqui fabulationes) Fl 118, 85; Ut
examinet et discuciat, rosprawy, merita singugantes componere’: Nicolaus eosdem debet con
lorum XV med. GIWroc 83 v.
cordare, videlicet rosprauicz 1394 Leksz I
6. fdokonać, uskutecznić, facere, perficere’:
nr 1839; Si... palatinus non potuerit facere seu
Dominus Johannes... penam binam VI scotoordinare vlg. rosprawicz, tunc quilibet ipsorum
ius intrare debebit 1402 KsZPozn nr 1093; Si 45 rum domino Stanislao... et judicio tantum:
una, quia visionem non discernens al. nie rospraipsos non concordaverint vlg. ne rosprawo,
wil, causam proposuit 1428 StPPP II nr 2179.
tunc debet intrare in iudicium regale 1406 ib.
Rozprawienie fo rm y : g. sg. rozprawienia 1474
nr 2560; Pendet term inus... inter Thomam...
AGZ XIX 20; ^ d. sg. rozprawieniu Sul 29;
et Gneuomirum... ob spem concordie vlg.
rosprawicz infra hunc terminum ib. nr 2570; 50 ^ ac. sg. rozprawienie 1416 Czrs 92, 1417
ib. 173; ^ l. sg. (w) rozprawieniu Sul 32;
Iacussius... cum Derslao... receperunt amica^ ac. pl. rozprawienia Pul 98, 4.
bilem terminum ad amicos pro graniciebus...,
Znaczenia: 1. 'załatwienie sprawy, roz
quod ipsos amici debent disponere vlg. rospra
strzygnięcie sporu przez sąd, actus causam in
uicz 1408 Piek VI 363; Jsze pąn Micolay...
ranczyl sza pana Jąna..., jsze kandibikoly jed- 55 iudicio diiudicandi : Terminus fuit datus... pro
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diffinicione vlg. o rosprawene juris terrestris
distinccionum yisionum al. podluk rosprawye1416 Czrs 92; Preco Petrus fecerat eidem Jonya widzenya 1474 AGZ XIX 20.
hanni parere cum Dorothea predicta ad defini3. fwskazówki, prawa, praecepta, iura : Ty yes
tivam causam inter predictos vlg. na rosprayczynyl rosprawyenya (directiones), sod y prawowy<e)ne 1417 ib. 173; Kv rozsprawyenyy alybo 5 tę Pul 98, 4.
Rozprawny fprzystępny, łagodny, facilis, /rtfckv skazaanyy rzeczy przes osszandzenyee posztabilis, mansuetus : Rozlyana myloscz była
cyee ma bicz (ad decisionem seu diffinitionem
causae licite procedatur) Sul 29; Aczkole w wyey yego (^c. Jesusa) ysczyech, ysch byl vmoy<n)y
a barzo rozpravnych obyczayow y tesch vyelich rzeczach rączoscz chwalona bywa, a wszakosz ta gista rączoscz w sządzech a w rospra- 10 lyebnych (affabilis, tractabilis fuit atąue pius)
wyenyy rzeczy (in iudiciis et causis expediendis,
Rozm 120.
Dział 20: przy sądzech a rozgodzenyv rzeczy)...
Rozprądać się 'niecierpliwić się, wpadać
w gniew, moram non ferre, ira incendi3: (Chrystus
ma bicz powsczą[ga]gnyon[y]a Sul 32.
cierpiał we wszystkich członkach, my) deicimur,
2. fopisanie, opowiedzenie, zrelacjonowanie,
actus describendi, enarrandi, referendC: Labo- 15 rosprądamy sszą vel rosmeczemy sszą, in uno
riosi Iakyel Krausz, łan Pącherzs... cum nobili
yerbo 1448 R XXIV 352.
Rozprostrzeć c/. Rozpostrzeć
Stanislao Slawsky... habent <terminum> ad
Rozproszyć cf. Rozprószyć
terminos particulares proximos... iuxta yisiones
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